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LOKALITA

Verejný priestor medzi Hlohovou a Fraštackou ulicou
sa nachádza blízko centra mesta pri kruhovom objazde. Priestor je obkolesený bytovými domami a je na
úrovni Hlohovej ulice. Od Fraštackej ulice je priestor
vyvýšený, k ulici sa zvažuje pomerne strmý briežok,
na ktorom je iba zopár prístupových schodísk. V priestore je niekoľko starších detských preliezok, basketbalové ihrisko a niekoľko lavičiek. Na Fraštackej sa nachádzajú potraviny, na Hlohovej sú ďalšie aj s rôznymi
inými službami a obchodmi.
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ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O PRIESKUME
Ako odpoveď na list od občanov sa vo verejnom
priestore medzi Hlohovou a Fraštackou ulicou
konalo 14. septembra 2017 ďalšie verejné stretnutie participatívneho plánovania. Tentokrát
trvalo iba hodinu, od 17:00 do 18:00, potom nám
stretnutie prekazilo počasie. Účasť bola nižšia
ako na predošlom stretnutí, prišlo iba niečo vyše
15 ľudí. Za nižšiu účasť však mohla aj pomerne
spontánna organizácia stretnutia - ľudia sa o ňom
dozvedeli iba niekoľko dní vopred. Výstupom zo
stretnutia bola opäť mapa návrhov, ktorú obyvatelia vytvorili pod vedením architekta, a niekoľko strán poznámok k nej na dovysvetlenie.
Na získanie spätnej väzby od väčšieho počtu
obyvateľov sme pre nich pripravili aj dotazníky
skladajúce sa z deviatich otázok, ktoré boli zostavené podľa podnetov zozbieraných na stretnutí. Tie boli v tlačenej verzii distribuované do
schránok v lokalite 18. septembra, odkedy boli
tiež dostupné v online podobe na stránke mesta
a na facebooku. Dotazníky bolo možné vyplniť
online alebo odovzdať v Jednote na Fraštackej do
nedele 24. septembra. Dotazníkov sa spolu vrátilo 47 kusov, z toho 30 bolo vyplnených online a
17 sa vrátilo do schránky v Jednote.
Všetky odpovede boli spracované do grafickej
podoby pre lepšiu čitateľnosť a zapracované do
podkladov pre odbory Mestského úradu a vedenie mesta.
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VEREJNÉ STRETNUTIE S OBYVATEĽMI
Verejné stretnutie vo verejnom priestore medzi Fraštackou a Hlohovou sa konalo 14. septembra 2017. Obyvatelia tu mali možnosť vyjadriť svoje
nápady a pripomienky k obnove lokality, ako aj
zoznámiť sa s procesom participácie. Stretnutie
prebiehalo v uvoľnenej atmosfére a ľudia sa nebáli
povedať, ako si predstavujú svoj spoločný verejný priestor v budúcnosti. Ich nápady sme spoločne zakreslili do mapy a spísali do niekoľkých strán poznámok.
Pripomienky obyvateľov sa týkali rôznych problémov,
najviac sa však spomínali chodníky, parkovanie, zeleň
a mobiliár, ktoré boli aj neskôr v dotazníku vyhodnotené ako najpálčivejšie problémy.
Ohľadom
chodníkov
obyvatelia
spomínali
neudržiavané chodníky, ktoré sú často v zlom stave
a preto nepoužiteľné a nebezpečné. Tiež sa spomínali schodiská, ktoré sú tiež v zlom stave a chýbajú im
rampy pre kočíky alebo bicykle.
K téme parkovania sa často spomínali nevyznačené parkovacie miesta, prepadávajúce sa
a kapacitne nedostatočné parkoviská, ako tiež

Spomenuli sa však aj prípady nevhodnej zelene, ktorá
obyvateľom komplikuje život, ako opadajúce topoly a
podobne.
Téma mobiliáru bola spojená hlavne s posedením
a vytvoreném príjemných zákutí v priestore medzi
bytovými domami, ktorý teraz veľmi nemá jasnú štruktúru. Veľa sa spomínala aj nevyhnutnosť osadenia nových pevnejších košov, ako aj košov pre
psičkárov, pre ktorých je priestor obľúbenou destináciou. Pri odpadkových košoch sa spomenula aj
potreba ohradenia kontajnerových stojísk v okolí.
Pri mobiliári sa tiež spomínalo detské ihrisko, ktoré
je momentálne v žalostnom stave a obyvatelia by ho
veľmi chceli obnoviť. Basketbalové ihrisko by tiež
potrebovalo obnovu, hlavne oplotenie a nový povrch.
Ďalej prišla reč na sušiaky na prádlo, ktorých je v priestore naozaj veľa, a ktoré by si väčšina obyvateľov želala
odstrániť, zatiaľ čo niektorí susedia ich stále používajú.
Všeobecne bolo stretnutie pomerne úspešné, k dobrej
atmosfére dopomohla aj účasť detí. Napriek tomu, že
po hodine sme boli prerušení búrkou, sa toho stihlo

zrušenie parkovania na jednej strane Fraštackej
ulice pre lepšiu prístupnosť záchranných zložiek,
keďže v okolí bývajú všetky vekové generácie.
Zeleň sa preberala hlavne v súvislosti s tým, že
obyvatelia si ju veľmi cenia, len žiadajú mesto o pravidelnejšiu a kvalitnejšiu údržbu.

prebrať dostatočne veľa na vytvorenie kvalit-ných
podkladov pre nasledujúci dotazníkový prieskum. V
budúcnosti dúfame, že takéto stretnutia budú na pravidelnejšej báze a s čím ďalej vyššou účasťou, aby mesto
mohlo vziať do úvahy čo najviac názorov od obyvateľov.
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DOTAZNÍKOVÝ PRIESKUM

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O RESPONDENTOCH
ADRESA
38 respondentov

POHLAVIE
47 respondentov

Hlohová 20

VEK
47 respondentov
Menej ako 18

4

Fraštacká

3

Fraštacká 15

3

Fraštacká 17

3

Hlohová 16

3

Fraštacká 1

2

Fraštacká 5

2

Fraštacká 13

2

Fraštacká 23

2

Hlohová 14

2

Hlohová 22

2

Ženy

29

62%

Muži

18

38%

1

2%

18 - 35		

16

34%

36 - 50		

12

26%

51 - 64		

7

15%

65 a viac

11

23%

Okrem adries v grafe boli ešte po jednom
respondentovi z Fraštackej 9, 14, 19, 21, 25 a
27, Hlohovej 24, Hollého 4, Ulice M. Bela 6
a ulice R. Dilonga.
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SÚČASNÝ STAV PRIESTORU
ČO POVAŽUJETE ZA NAJVÄČŠÍ PROBLÉM VEREJNÝCH PRIESTOROV V TEJTO LOKALITE? (označte max. 3 možnosti)
47 respondentov

31
27

21

20

10
5
1
Chýbajúci
mobiliár

Stav zelene

Parkovanie a
dopravné
značenie

Nedostatok
hracích prvkov

Bezbariérový
prístup
a pešie trasy

Osvetlenie
priestoru

Veľa áut
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ZÁVEREČNÁ SPRÁVA Z PRIESKUMU VEREJNEJ MIENKY
ČO SA VÁM NAOPAK NA LOKALITE PÁČI A MALO BY SA ZACHOVAŤ?
25 respondentov

14

4
2

Zeleň

Detské
preliezky

Basketbalové
ihrisko

1

1

1

1

1

Jednosmerka
na Fraštackej

Lavičky

Doplnené
osvetlenie

Priestor

Nič
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ZÁVEREČNÁ SPRÁVA Z PRIESKUMU VEREJNEJ MIENKY
Z VEREJNÉHO STRETNUTIA VYPLYNULO,
ŽE PARKOVANIE NA FRAŠTACKEJ ULICI BY
MALO BYŤ IBA NA JEDNEJ STRANE CESTY,
ČÍM BY SA ZLEPŠIL PREJAZD ULICOU.
SÚHLASÍTE S TÝMTO NÁVRHOM?
44 respondentov

NAKOĽKO POUŽÍVATE EXISTUJÚCE SUŠIAKY
ROZMIESTNENÉ MEDZI BYTOVÝMI
DOMAMI?
45 respondentov

Áno			

27

61%

Nevyužívam		42

Nie

13

30%

Využívam iba 1-2

4

9%

Áno, ale treba
zabezpečiť náhradné
parkovanie

3

93%
7%

ZO STRETNUTIA VYPLYNUL NEDOSTATOK
SEDENIA VO VEREJNOM PRIESTORE.
AKÝ TYP LAVIČIEK UPREDNOSTŇUJETE?
47 respondentov

Klasické s operadlom

32

65%

Piknikové sety		11

22%

Lavičky netreba		

12%

6
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ZÁVEREČNÁ SPRÁVA Z PRIESKUMU VEREJNEJ MIENKY
VO VEREJNOM PRIESTORE SA NACHÁDZA BETÓNOVÁ PLOCHA (VYZNAČENÁ NA MAPE). AKÉ VYUŽITIE UPREDNOSTŇUJETE?
25 respondentov

19

13

6
3

Nahradenie
zelenou plochou

Exteriérový
ping-pongový
stôl

Osadiť hojdačky
alebo detské
ihrisko

Lavičky alebo
piknikové sety

2

2

Fitpark

Parkovisko
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ODPORÚČANIA OD OBYVATEĽOV

ODPORÚČANIA OD OBYVATEĽOV
Problémy
Obyvatelia by chceli,
aby bol nový osadený
mobiliár odolný voči
vandalom, teda z
pevných materiálov,
napríklad kovové
odpadkové koše.

Tento chodník je podľa
obyvateľov rozpadnutý a
nebezpečný. Treba ho
spevniť alebo vyasfaltovať.

Na tomto mieste ako aj inde je nedostatok
zeminy a predzáhradky sa prepadávajú,
hlavne po daždi. Bolo by treba naviesť viac
zeminy a tiež vysadiť novú trávu.
Tu by si obyvatelia
priali inú výsadbu.
Sťažovali sa na brezu,
ktorá robí neporiadok
a ľudia sú na ňu alergickí. Privítali by tam
niečo menej padavé.

V lokalite je niekoľko
schodísk, ktoré by
si obyvatelia želali
opraviť a lepšie
udržiavať.

Tu sa obyvatelia
sťažovali na ľudí,
ktorí počas čakania
na zastávke chodia
vykonávať potrebu
k nim pod okná.
Veľmi by tomu chceli
zabrániť, sami však
nevedeli
vymyslieť spôsob,
ako neželaných
návštevníkov
odradiť.

Chodník tu treba
poriadne vyznačiť,
hlavne pri vjazde na
parkovisko, pretože
sa často kvôli autám
nedá prejsť.
Potreba oplotiť
všetky kontajnerové
stojiská v lokalite.

Tu obyvatelia vyslovili
požiadavku na
zväčšenie parkoviska.
Rovnakú požiadavku
mali aj obyvatelia
domu na Hlohovej 22.

Na existujúcom basketbalovom
ihrisku treba vymeniť povrh a
oplotiť ho zo strany svahu, aby
lopty nepadali na cestu. Tiež by sa
zišiel namontovať druhý kôš.

Legenda:
Doprava a komunikácie
Zeleň a mobiliár
Komplexnejšie návrhy
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ODPORÚČANIA OD OBYVATEĽOV
Potenciály

Na tomto mieste je treba urobiť spevnený
chodník. Teraz je tu iba vyšliapaná cestička,
obyvatelia však túto trasu často používajú
a chceli by teda poriadny chodník.

Pozdĺž Fraštackej ulice by obyvatelia chceli
parkovanie iba na jednej strane, aby
ulica bola dostatočne široká pre záchranné
a bezpečnostné zložky.

Na tomto mieste boli podľa obyvateľov umiestnené a vzápätí odstránené schody, ktoré vraj
neboli v majetku mesta. Boli však veľmi
využívané a určite by bolo treba ich obnoviť.

Obyvatelia si veľmi
cenia oklitú zeleň a
prírodu v lokalite a
veľmi by si želali, aby
si sídlisko tieto
kvality zachovalo aj
po obnove.

Na tomto mieste obyvatelia navrhli výbeh
pre psov. Po diskusii sa
však zhodli, že keďže
psičkári chodia do
celej lokality aj tak,
tak bude asi lepšie v
okolí osadiť niekoľko
odpadkových košov
s vreckami na psie
exkrementy. Osadenie
väčšieho množstva
odpadkových košov
je v lokalite všeobecne
veľmi potrebné.

Na tomto parkovisku,
ako aj v celej lokalite
je podľa obyvateľov
potreba vyznačiť
parkovacie čiary na
zefektívnenie
parkovania.

V lokalite je niekoľko
schodísk, ku ktorým
by obyvatelia ocenili
pridanie rámp, aby sa
po nich dalo pohodlne
prejsť aj s kočíkom
alebo bicyklom.

V priestore je prebytok
sušiakov na prádlo, ktoré
obyvatelia nevyužívajú.
Väčšina z nich je v zlom
stave a obyvatelia by ich
chceli odstrániť.

V priestore je zopár
preliezok, ale obyvatelia
by chceli nové prvky
a celkovo upravenejšie
detské ihrisko s novým
povrchom.

Obyvatelia by privítali
osadenie viacerých
lavičiek, prípadne
piknikových setov. Tiež
sa im páčil nápad osadiť
fontánku na pitie.

Legenda:
Doprava a komunikácie
Zeleň a mobiliár
Komplexnejšie návrhy
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ZHRNUTIE ODPORÚČANÍ OD OBYVATEĽOV
Pravideľná údržba zelene v lokalite
Spevnenie a tiež údržba peších ťahov medzi domami, veľa ich je v zlom stave
Obnova basketbalového ihriska, hlavne výmena
povrchu a oplotenie zo strany od cesty, namontovanie druhého koša
Zakázať parkovanie na jednej strane Fraštackej ulice
pre lepší prístup záchranných zložiek
Osadenie nového mobiliáru, hlavne lavičiek a odpadkových košov, ktorý bude odolný voči poškodeniu vandalmi
Zväčšenie a spevnenie parkovacích plôch pred niektorými bytovými domami, čiastočne ako náhradu za
Fraštackú, ale aj z kapacitných dôvodov
Pridanie bezbariérových rámp k schodiskám v okolí,
aby ich mohli používať všetci miestni obyvatelia
Oplotenie tých kontajnerových stojísk, ktoré ešte
oplotenie nemajú
Terénna úprava predzáhradok, aby sa po zime neprepadávali
Zreteľné vyznačenie chodníka pri Jednote na
Fraštackej, aby sa tadiaľ dalo pohodlne chodiť peši
Vyznačenie parkovacích čiar na parkoviskách v okolí

Oprava a lepšia údržba detského ihriska, osadenie
nových prvkov a oprava existujúcich, tiež potrebná
výmena povrchu
Umiestnenie vhodnej výsadby k bytovým domom nič, čo dráždi alergikov a spôsobuje veľa neporiadku
Osadenie smetných košov s vreckami pre psičkárov
Nahradenie nevyužívanej betónovej plochy zeleňou,
čím lepšie zapadne do prostredia, tiež osadenie
mobiliáru, prípadne zvážiť osadenie exteriérového
ping-pongového stola

Osadenie spevneného chodníka na mieste vychodenej cestičky medzi Hlohovou 16 a 18
Potreba odstránenia časti kríku pri priechode pre
chodcov pri kruhuvm objazde, aby bol priechod prehľadnejší a bezpečnejší
Posúdenie miestnej zelene, hlavne drevín, odborníkom, aby sa napadnuté a vyschnuté dreviny
mohli odstrániť a nahradiť zdravými

Výstavba schodov medzi domami na Fraštackej a
garážami, boli veľmi používané, keď tam predtým boli
postavené na čierno
Odstránenie sušiakov z okolia, hlavne tých zničených.
Nechať jeden až dva pre tých, ktorí ich stále používajú
Nejakým spôsobom vyriešiť problémovú situáciu na
Hlohovej 16, kde ľudia chodia vykonávať potrebu pod
okná miestnym obyvateľom
Namontovanie kamerového systému na niekoľko
miest v lokalite ako prevenciu proti vandalizmu
Vrámci osádzania mobiliáru zvážiť aj osadenie piknikových setov a fontánky na pitie
Neosádzať mobiliár príliš blízko okien, aby sa zachoval
pokojný charakter priestoru
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SPOLUPRÁCA

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.
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