ZÁPIS Z 1. KOLA VEREJNÝCH STRETNUTÍ (25.4.2019)
Dňa 25. apríla 2019 sa v AXA klube uskutočnilo 1. kolo verejných stretnutí
participatívnych komunít, ktoré obsahovalo 2 po sebe nasledujúce stretnutia a bolo
pokračovaním procesu participatívneho rozpočtu. Stretnutia sa venovali 4 témam:


sociálne veci



šport a kultúra



verejné priestory a zeleň



(cyklo)doprava

Na úvod stretnutia boli účastníci oboznámení s procesom a harmonogramom
participatívneho rozpočtu, následne každý účastník najskôr povedal či predložený nápad
je občiansky projekt realizovaný občanmi alebo zadanie pre mesto realizované mestom
Hlohovec. Potom zodpovedali základné otázky – Kto je nositeľom nápadu? Čo je obsahom
nápadu? Pre koho je určený? Kde bude realizovaný? V prípade občianskeho projektu bola
zodpovedaná otázka aj kým bude projekt realizovaný? Po odprezentovaní každého nápadu
prebehla diskusia.
Súhrn nápadov na občianske projekty (OP) a zadania pre mesto (ZpM), ktoré na stretnutí
odzneli:


Iluminácia kostola na Námestí sv. Michala (ZpM) – v prípade, že bude realizácia
celého budovy príliš nákladná, tak nasvietiť iba vežu, hlavný vstup (portál) a bočnú stenu
zo strany hlavnej cesty.



Festival bojových športov (OP) – zorganizovanie celodennej akcie na zviditeľnenie
bojových športov v Hlohovci, nábor pre mládež / hľadanie športových talentov
a destigmatizácia bojových športov.



Polmaratón (OP) – zorganizovanie polmaratónu, ktorý by začínal hromadným štartom
na cestnom moste. Upozornenie na dopravnú situáciu – po moste by išli všetci krokom
a potom by sa účastníci rozbehli.



Začlenenie rodičov po materskej dovolenke (OP) – v rámci verejnej obývačky v AXA
klube organizovať aktivity pre rodičov ako rozvoj zručností pre začlenenie sa do
pracovného procesu po materskej. Projekt rozširuje aktivity z minuloročného OP.



Deň hrozna (OP) – zorganizovať deň hrozna v komunitnej záhrade Samaria pre širokú
verejnosť a milovníkov hrozna/ovocinárov, vzdelávanie detí pri tvorbe muštu a vytvorenie
detskej zóny s jej dlhodobým používaním v lokalite aj po akcii.



Servisné cyklostojany (OP) – osadiť do 5 kusov servisných cyklostojanov na
strategických miestach po meste. Takéto stojany obsahujú základné náradie a pumpu na
dofúkanie pneumatík.



Cyklo odpočívadlo (ZpM) – osadiť do 2 kusov cyklistických odpočívadiel pre
cykloturistov. Na koniec hrádze za sídliskom Sihoť a na opačnej strane mesta.



Cyklobox (ZpM) – osadenie cykloboxu na železničnej stanici. Bicykle sa tak budú dať
bezpečne odložiť a uzamknúť.



Akcie mimo Námestia sv. Michala – objavil sa aj podnet presunúť všetky akcie
organizované na Námestí sv. Michala na iné miesta. Ako hlavný dôvod bola spomenutá
hlučnosť a neporiadok.

Všetci zúčastnení boli informovaní o internetovej stránke hlohovec.hlasobcanov.sk, na
ktorej nájdu elektronický formulár na predkladanie nápadov s termínom 1.júl 2019. Ďalšie
kolo verejných stretnutí sa uskutoční v priebehu mesiaca máj.

Participatívne procesy realizované mestom Hlohovec sú súčasťou pilotného projektu s
názvom Transparentnosť výkonu samosprávy a otvorené dáta, ktorý je zaradený do
národného projektu Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby
verejných politík.

