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LOKALITA
LOKALITA SA NACHÁDZA NA JUŽNEJ STRANE
MESTA. IDE O VÄČŠÍ OBYTNÝ SÚBOR
SÚSTREDENÝ OKOLO OBCHODNOSPOLOČENSKÉHO CENTRA. KVÔLI VEĽKOSTI
PRIESTORU BOLI DVORY SAMOSTATNE
VYČLENENÉ A OČÍSLOVANÉ. CENTRÁLNY DVOR
Č. 6 JE SPOMÍNANÉ OBCHODNO-SPOLOČENSKÉ
CENTRUM, TEDA SPOLOČNÝ PRIESTOR PRE
CELÚ LOKALITU. OSTATNÉ DVORY SÚ VIAC
REZIDENČNÉHO CHARAKTERU.
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Odbor územného rozvoja a koncepcií, Mestský úrad Trnava, Trhová 189/3, spracovala: Natália Nováková pod vedením Ing. Jarmily Garaiovej, kontakt: jarmila.garaiova@trnava.sk 033/32 36 247

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O PRIESKUME
Participatívne plánovanie predstavuje príležitosť
pre občanov vyjadriť svoje názory, potreby a nápady
priamo predstaviteľom samosprávy a podieľať sa na
zmenách v našom meste. Mesto Trnava organizuje
dotazníkové prieskumy určené pre všetkých, ktorí
chcú prispieť svojimi návrhy k úpravám verejných
priestorov. Po mnohých projektoch, ktoré sme za
posledný rok týmto spôsobom rozbehli, začíname s
ďalším, tento raz zameraným na revitalizáciu dvorov
na sídlisku Generála Goliána.
Pridať svoj názor ohľadne pripravovanej obnovy
dvora na tomto sídlisku, bolo možné formou online
dotazníka. Tento bol zverejnený na stránke mesta
www.trnava.sk a bol aktívny od 25. októbra do 10.
novembra 2019.
Dotazník bol v tlačenej podobe k dispozícii aj na
stretnutí výboru tejto mestskej časti, ktoré sa konalo
vo štvrtok 24. októbra 2019.
Dotazník vyplnilo 310 respondentov.
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ZÁKLADNÉ ÚDAJE O RESPONDENTOCH
VEKOVÉ ZLOŽENIE

POHLAVIE
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ZÁKLADNÉ ÚDAJE O RESPONDENTOCH
ADRESA (ulica alebo číslo dvora podľa priloženej mapky, ku ktorému sa vyjadrujete)
310 respondentov
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Adresy uvedené ako ulica a číslo domu boli priradené
k príslušným dvorom pre lepšiu prehľadnosť.
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SÚČASNÝ STAV PRIESTORU A OKOLIA
NA AKÉ AKTIVITY VYUŽÍVATE VÁŠ DVOR V SÚČASNOSTI?
305 respondentov

142

trávenie času s dieťaťom
prechádzam do inej lokality

97

parkovanie

96

stretnutia s pirateľmi a susedmi

82
64

venčenie psa
posedenie

59

bicyklovanie

58
57

využívam (moje deti využívajú) spevnenú plochu
27

korčuľovanie
7

priestor nevyužívam
prechádzky

3

behanie

2

nakupovanie

2

Čo najviac odpovedí, aj keď boli inak formulované, bolo pridelených do jednotlivých skupín pre lepšiu prehľadnosť výsledkov. Ak bolo v odpovedi spomenutých
viacero vecí, bola započítaná do viacerých kategórií. Napr. “občas šmykľavka, hra s loptou” bola zaradená do trávenia času s deťmi aj využívania spevnenej plochy.
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SÚČASNÝ STAV PRIESTORU A OKOLIA
ČO SA VÁM NA VAŠOM DVORE PÁČI A CHCELI BY STE ZACHOVAŤ?
253 respondentov

123

zeleň, stromy
ihrisko

77

nič

31

trávnaté plochy

14

posedenie, miesta na stretávanie

13

pokoj, priestor na oddych

9

všetko

6

parkovanie

6

priestor pre chodcov

5
4

predzáhradky a iné kvety
priestrannosť vnútroblokov

3

fit zóna, workoutové prvky

2

ohnisko

2

Tak, ako pri predošlej otázke, bolo čo najviac odpovedí, aj keď boli rozdielne, pridelených do jednotlivých skupín pre lepšiu prehľadnosť výsledkov. Okrem odpovedí
zobrazených v grafe boli ešte po jednom spomenuté kvalitné verejné osvetlenie, čistota a kvalita vzduchu, obchodné centrum, uzavretý priestor a zastávka MHD.
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BUDÚCE MOŽNOSTI ROZVOJA PRIESTORU
ČO BY PODĽA VÁŠHO NÁZORU MALO V
PRIESTORE VÁŠHO DVORA URČITE VZNIKNÚŤ?

ČO BY PODĽA VÁŠHO NÁZORU V PRIESTORE
VÁŠHO DVORA URČITE NEMALO VZNIKNÚŤ?

272 respondentov

223 respondentov

detské ihrisko
priestor na posedenie
zeleň, stromy
parkovanie, je ho nedostatok
miesta na oddych
športové ihrisko
polozapustené kontajnery
viac odpadkových košov
cyklotrasy a stojany na bicykle
fit prvky
miesta na stretávanie susedov
pieskovisko
altánok
lepšie osvetlenie
nové chodníky - trasy aj povrchy
venčovisko
vodný prvok
viac a lepšie trávnaté plochy
koše na psie výkaly
kvety, predzáhradky, bylinky
tieniace prvky

125
80
37
35
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30
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15
13
11
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9
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8
8
7
6
5
4
4
4

Spomenuté boli ešte ping-pongové stoly, bezpečnostné kamery, kvalitné
spracovanie, údržba a poriadok, šachové stoly, premietanie vonku, vtáčie
búdky, cukráreň, gril, spoločný kontajner na bio odpad a podobné.

parkovisko, vjazd áut

100

hlučné a asociálne aktivity

24

pohostinstvo, herňa, nočný bar

23

venčovisko pre psov

21

príliš veľa spevnených plôch

18

detské alebo športové ihrisko

17

neporiadok, špina

7

prvky na sedenie

6

ďalšie obchody, obchodné centrum

5

zničenie zelene

4

ďalšie garáže

3

pieskovisko

3

altánok, tieniace prvky

2

fit prvky, je ich už priveľa

2

Okrem týchto boli spomenuté ešte fontána, ohnisko, busta R. Fica, prípadne
ďalšie nadstavby a bytové domy. Padla tiež požiadavka na odstránenie nádoby
na zber použitých injekčných striekačiek z jedného z dvorov.
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BUDÚCE MOŽNOSTI ROZVOJA PRIESTORU
KTORÉ PRVKY BY STE V PRIPRAVOVANEJ REVITALIZÁCII VÁŠHO DVORA UVÍTALI?
307 respondentov

obnova chodníkov
viac smetných košov
oddychová zóna
viac lavičiek
ihrisko pre deti vo veku od 6 do 12 rokov
viac stromov
športové ihrisko
ihrisko pre deti vo veku do 6 rokov
úprava predzáhradiek
doplnenie osvetlenia
otvorená trávnatá plocha
pitná fontána
pergola, altánok
fit prvky
piknikové stoly
workoutové prvky na cvičenie
prvky na osvieženie a ochladenie
viac stojanov na bicykle
šachové stoly
ihrisko na petang
iné
kamery
parkovanie

181
170
167
161
144
131
122
121
106
93
90
90
82
81
75
73
67
35
29
25
19
4
3

V kategórii “iné” boli spomenuté napr. domček na strome, ihrisko pre deti so zdravotným postihnutím, gril, pexeso, futbalové ihrisko, komunitné sadenie stromov,
kvety pod oknami, oplotenie ihrísk, ping-pongový stôl, komorné kultúrne podujatia, polopodzemné kontajnery, venčovisko pre psy a vodopriepustná dlažba.
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BUDÚCE MOŽNOSTI ROZVOJA PRIESTORU
PREFERUJETE OBNOVU ZASTARANÝCH SPEVNENÝCH ŠPORTOVÝCH PLÔCH A VEREJNÝCH
ZARIADENÍ VO VAŠOM DVORE V PÔVODNOM ROZSAHU ALEBO VÁM NEPREKÁŽA ROZDELIŤ RÔZNE
TYPY IHRÍSK A AKTIVÍT MEDZI JEDNOTLIVÉ DVORY? (napríklad: v jednom dvore budú ihriská pre
deti vo veku do 6 rokov, v druhom dvore ihriská pre väčšie deti, v ďalšom dvore multifunkčné športové
ihrisko, v ďalšom fit prvky atď.)
223 respondentov

148

neprekáža mi rozdeliť rôzne typy ihrísk a aktivít medzi jednotlivé dvory

60

preferujem obnovu dvorov v pôvodnom rozsahu

prekáža mi rozdeliť ihriská a aktivity medzi dvory - preferujem multifunkčné ihrisko

24

nejasná odpoveď

19

iné

18

Za nejasnú odpoveď boli považované odpovede “áno”, “môže byť” a podobné, kde nebolo jasné, ku ktorej časti vety sa súhlas alebo nesúhlas vzťahuje.
V kategórii “iné” sú zaradené hlavne odpovede upozorňujúce na niečo v priestore, ale neodpovedajúce na otázku. Boli medzi nimi spomenuté napr. blízkosť škôlky,
návrh na zrušenie futbalového ihriska, nevyužívanie spevnených plôch, asociálne aktivity, ozvena a hluk vo dvoroch, dostatok fit prvkov a podobne.
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BUDÚCE MOŽNOSTI ROZVOJA PRIESTORU
ČO BY PODĽA VÁS MALO BYŤ SÚČASŤOU NOVEJ
ÚPRAVY OKOLO OBCHODNO-SPOLOČENSKÉHO
CENTRA (DVOR Č. 6)?

ČO BY PODĽA VÁS NEMALO BYŤ SÚČASŤOU
NOVEJ ÚPRAVY OKOLO OBCHODNOSPOLOČENSKÉHO CENTRA (DVOR Č. 6)?

241 respondentov

207 respondentov

viac zelene, stromov, kvetov
úprava spevnených povrchov
vytvorenie pešej zóny, zákaz vjazdu
kaviareň, slušný podnik
priestor na posedenie
viac odpadkových košov
priestor na stretávanie a podujatia
vodný prvok
zrušenie herní
priestor na trhové stánky
detské ihrisko alebo herňa
odstránenie problémových holubov
bezpečnostné kamery
nové / opravené fasády objektov
viac a kvalitnejšie osvetlenie
zrušenie stánkov
nové alebo lepšie parkovanie
bezbariérovosť celej lokality
kvalitná údržba
neviem
reštaurácia
stojany na bicykle
umenie vo verejnom priestore

85
37
35
33

70

22
21
20
20
17
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10
10
8
8
8
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Ešte boli spomenuté tieniace prvky, pitná fontánka, komunitné informačné
tabule, integrované zastávky MHD, vodopriepustná dlažba, moderné nákupné
centrum, venčovisko pre psov, lepšie zabezpečený kontajner na oblečenie a iné.

pohostinstvo, herňa, nočný bar
prejaz alebo parkovanie v území
momentálne osadené stánky
lavičky
neporiadok a špina
príliš veľa spevnených plôch
holuby
ihrisko
chodníky
cyklotrasy
Okrem vymenovaných boli spomenuté ešte ďalše obchody, venčovisko pre
psov, vizuálny smog a iné. Zopár krát sa vyskytla aj odpoveď “nechám to na
vás.”
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ZÁVER - ODPORÚČANIA
Väčšina dvorov v lokalite je primárne využívaná na
trávenie času s deťmi na miestnych ihriskách. Tie
by preto mali byť zrevitalizované a doplnené.
Často padala požiadaka na multifunkčné a
multigeneračné ihriská. Napriek tomu väčšina
hlasovala za to, že im nevadí rozdelenie rôznych
aktivít do rôznych dvorov.
Okrem najžiadanejších detských ihrísk by
obyvatelia radi zanechali a podporili pokojnú
atmosféru lokality.
Všeobecne nie sú miestni obyvatelia veľmi
spokojní s aktuálnym stavom dvorov, proces
revitalizácie týchto priestorov je teda vítaný.
Potreba obnovy chodníkov bola vyhodnotená ako
najpálčivejšia, tesne pred doplnením
odpadkových košov, vytvorením oddychovej
zóny a osadením nových lavičiek.
Jedna z vecí, ktoré obyvateľov rezidenčných
dvorov trápia najviac je neregulované
parkovanie, špeciálne to na zeleni. Parkovacia
regulácia, vodorovné značenie, či fyzické zábrany
sú na základe dotazníka žiadanými riešeniami
tohto problému.

Čo sa týka lavičiek, obyvatelia sú mierne
rozpoltení medzi túžbou sedávať na dvoroch a
stretávať sa, a medzi obavou z toho, že lavičky
prilákajú do ich dvorov neželané návštevy v
podobe ľudí bez domova alebo podguráženej
mládeže.

Na dvore č. 6 by chceli obyvatelia
niečo oveľa reprezentatívnejšie a príjemnejšie.
Spomínal sa slušný podnik, kaviareň alebo
cukráreň, prípadne priestor na organizáciu
menších komunitných podujatí alebo
príležitostných sezónnych trhov.

Na základe týchto obáv vzniesli obyvatelia
niekoľko požiadaviek. Bola medzi obava zo
zastrešených objektov, napríklad altánkov,
prípadne aj piknikových setov. Tiež v tomto
kontexte niekoľkokrát zaznela požiadavka na
umiestňovanie rôznch prvkov tak, aby k nim títo
ľudia mali sťažený prístup, prípadne pod dohľad
bezpečnostných kamier.

Ohľadom centrálneho dvora tiež zazneli problémy
s neregulovaným parkovaním a vjazdom, ktoré
bolo po odstránení neželaných pohostinstiev ako
druhá najvyššia priorita pre tento priestor. Je
teda žiadúce osadiť dostatočne veľké zábrany,
cez ktoré by sa autá do tohto priestoru už
nedostali.

Obyvatelia si vážia zeleň v lokalite, želajú si ju
zanechať, zveľadiť a doplniť tam, kde je to
vyhovujúce.
Tiež bola viac krát spomínaná kvetová výsadba,
ktorú by podľa všetkého obyvatelia niektorých
dvorov tiež ocenieli. Spomínané boli
profesionálne vysádzané záhony aj
svojpomocné predzáhradky, čo ponúka v tomto
smere rôzne možnosti návrhu.
Na centrálnom dvore č. 6 sa verejnosť zhodla, že
prítomnosť pohostinstiev a barov je veľmi
nevhodná, nakoľko je tento dvor centrom štvrte.
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TERMÍNY
OKTÓBER - NOVEMBER 2019
Realizácia dotazníkového prieskumu
medzi miestnimi obyvateľmi
JANUÁR - FEBRUÁR 2020
Vyhodnotenie dotazníkového
prieskumu
FEBRUÁR - SEPTEMBER 2020
Priebeh a vyhodnotenie súťaže
na výber projektanta
JESEŇ 2020 - 2021
Vypracovávanie projektovej
dokumentácie
ROK 2021
Zapojenie verejnosti do konzultovania
návrhu revitalizácie
ROK 2022
Vybavovanie zákonných náležitostí
k realizácií
ROKY 2022 - 2023
Uchádzanie sa o finančnú podporu
na realizáciu
ROK 2023 A NESKÔR
Realizácia projektu
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