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PARTICIPATÍVNE PLÁNOVANIE

Obnova Parku Janka Kráľa sa bude realizovať 
formou architektonickej súťaže. Do zadania 
tejto súťaže by sme radi zapracovali aj vaše 
názory, postrehy a nápady.  Cieľom je pries-
kum verejnej mienky ohľadne Parku Janka 
Kráľa v Trnave.Jeho výsledky nám pomôžu 
efektívne pristúpiť k revitalizácii tejto loka-
lity na základe požiadaviek vás - občanov, 
ktorí tento park využívate. Metóda dotazníku 
a verejného stretnutia sú súčasťou metodiky 
participatívneho plánovania.

DEFINÍCIA

Participatívne plánovanie je súbor metód, 
ktoré nám umožňujú diskusiu a hľadanie 
dohody pre najvhodnejšiu formu a využitie 
riešeného územia. Závisí od mierky, aké všetky 
skupiny odbornej či laickej verejnosti sa do 
tohto procesu zapoja, zvyčajne však od od-
borníkov, záujmových skupín, individuálnych 
občanov, po zainteresované inštitúcie a osoby.

Ako participácia súvisí s demokraciou?

Akákoľvek spoluúčasť verejnosti má schopnosť 
rozvíjať miestnu samosprávu, pochopiť lokál-
nu komunitu a jej štruktúru, vzťahy, túžby a 
obavy.
Rozvojové iniciatívy môžu byť úspešnejšie, 
ak v kľúčových rozhodnutiach v projektoch 
existuje pocit vlastníctva cez priame zain-
teresovanie ľudí v kľúčových rozhodnutiach, 
ktoré celkom priamo ovplyvňujú ľudí.
Výsledky projektov, ktoré vzišli z partici-

patívneho plánovania, bývajú vo väčšej miere 
akceptované verejnosťou, než projekty či 
rozhodnutia urobené volenými zástupcami 
verejnosti v samospráve, pretože vznikali na 
základe konsenzu a diskusie zainteresovaných.
Táto metóda je efektívna, pretože hoci v 
počiatočnej fáze je zdĺhavá, jej realizačná fáza 
býva rýchlejšia.
Participácia obyvateľstva v procese plánovania 
je blízka podstate významu demokracie, keďže 
podporuje prúd informácií, zodpovednosť a 
sprievodný proces, a dáva hlas tým, ktorí sú 
najpriamejšie ovplyvnení verejnou politik-
ou. Ľudia majú tak v rukách rozhodovanie o 
priestore, ktorý sa ich bytostne dotýka, dosah 
na informácie a realizáciu. 
Takéto plánovanie predchádza možným 
budúcim protestom a petíciám, ktoré klíčia 
hlavne v prípade, keď sa v procese plánovania 
na hlas ľudu akosi pozabudlo.

zdroj: pr.banm.sk

Obyvatelia užívajúci konkrétny verejný priestor 
sú odborníkmi na dané územie a môžeme 
od nich získať rôznorodé vstupy pre projek-
tovanie - od ich potrieb, predstáv a očakávaní, 
po ohrozenia, ktoré vnímajú. V neposlednom 
rade sú to obyvatelia, ktorí budú užívateľmi 
priestoru. Táto metóda nám umožňuje disku-
siu o tom, ktoré problémy v území sú prioritné 
na hľadanie riešenia oproti iným.



ZÁKLADNÉ ÚDAJE O RESPONDENTOCH

Žena  
50% 

Muž 
50% 

do 10 rokov

11 – 20 rokov 

21 – 30 rokov 

31 – 40 rokov 

41 – 50 rokov 

51 – 60 rokov 

61 – 70 rokov 

71 – 80 rokov 

81 a viac rokov

do 10 rokov  0 0%
11 – 20 rokov  31 4.9%
21 – 30 rokov  246 38.9%
31 – 40 rokov  208 32.9%
41 – 50 rokov  74 11.7%
51 – 60 rokov  35 5.5%
61 – 70 rokov  27 4.3%
71 – 80 rokov  11 1.7%
81 a viac rokov 1 0.2%

Žena 316 49.9%
Muž 317 50.1%

POHLAVIE VEK

Prostredníctvom online dotazníka, ktorý bol od 11. 
do 23. novembra 2016 zverejnený na webstránke 
mesta, prišlo 637 odpovedí. Dotazník sme dis-
tribuovali aj v tlačenej forme do domácností pozdĺž 
parku. Obyvatelia tejto lokality mali možnosť vhodiť 
vyplnený dotazník do jednej zo štyroch zberných 
urien, alebo ho odovzdať na radnici či mestskom 
úrade. Túto možnosť využilo 53 občanov.



ZÁKLADNÉ ÚDAJE O RESPONDENTOCH
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AKO DOBRE POZNÁTE PRIESTOR
 PARKU JANKA KRÁĽA? V KTOREJ ZÓNE PARKU JANKA 

KRÁĽA TRÁVITE NAJVIAC ČASU?
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SÚČASNÝ STAV PARKU A OKOLIA
NA AKÉ AKTIVITY VYUŽÍVATE PRIESTOR V SÚČASNOSTI?
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SÚČASNÝ STAV PARKU A OKOLIA
NA STUPNICI 1 – 5 OHODNOŤTE NASLEDUJÚCE ASPEKTY PARKU JANKA KRÁĽA (1-ZLÝ, SLABÝ; 5- VYNIKAJÚCI)
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SÚČASNÝ STAV PARKU A OKOLIA
NEDOSTATKY A PROBLÉMY
SOCIÁLNO – PATOLOGICKÉ JAVY: 
bezdomovectvo, alkoholizmus, 
užívanie drog, striekačky na detskom 
ihrisku, úchyláci, výtržníctvo, znižujú 
bezpečnosť parku pre bežných 
užívateľov

BEZPEČNOSŤ: chýba monitoring 
priestoru: dohľad polície, kamerový 
systém, nedostatočné osvetlenie 
(chýba, vypadáva), ženy sa boja 
chodiť samy do niektorých častí, či 
do celého parku po zotmení, polícia 
si skracuje cestu chodníkom v parku 
počas dopravnej špičky, zóna C je 
nebezpečná

NEDOSTATOK AKTIVÍT: hracie 
prvky, fontána, detské ihrisko pre 
deti z MŠ a ZŠ, zrušenie ihriska kvôli 
bezdomovcom, bežecký chodník 
s tartanovým povrchom, jogging, 
prvky na cvičenie s vlastnou váhou, 
parkour, workout, málo rekreačných 
zón, altánky, piknikové stoly, akcie 
pre deti, podujaiaí, posedenia n a 
deke, klzisko v zime, ihrisko pre deti 
čakajúce na autobus, skate park v 
časti C, možnosť zapožičať si bicykel, 
miesta na opekanie, venčovisko či 
malé cvičisko pre psy 

ZANEDBANOSŤ: časť A, C mobil-
iár, trávnik, stromy, odpad, chýba-

júce/zničené koše na odpadky a 
psie exkrementy, uhynuté zvieratá, 
zničené lavičky, verejné toalety, 
detské ihrisko a rybník

PSY: zóna pre voľné pustenie 
psov, cvičisko, venčisko, koše 
a vrecúška  na exkrementy chýbajú, 
psy špinia v parku 

CYKLOTRASA: zlé značenie, kolízie 
s peším pohybom, zasahujúce 
kríky, málo miesta pre peších, časti 
C znázornený iba „pro forma“, ne-
dotiahnutý, úzky cyklochodník, 
pre dvoch ľudí s kočíkom nepre-
chodné, veľa miesta pre cyklistov, 
nerešpektovanie, pre dva bicykle 
v protismere problematická, zle 
označená cyklotrasa, chýbajú sto-
jany na bicykle 

PREPOJENIE a  CHODNÍKY: chýba-
jú na sídlisko Prednádražie, Ka-
menný mlyn poza koľajisko okolo 
depa, vytvoriť tu prechod pre 
bicykle, cyklisti si musia cez koľaje 
preniesť bicykel, neudržiavané/
neprítomnosť/vyšliapané v tráve 
- skracovanie ciest, nevhodné na 
korčuľovanie, nejednotný povrch, 
nejasné značenie v niektorých 
častiach, nevyriešené pešia trasy 
mimo chodníka, nebezpečná ulica B. 

Smetanu z hľadiska dopravy, zlý stav 
chodníka v časti B a C, V úseku od 
ubytovne Nukleon po koniec parku 
je nezmyselne rozdelený chodník v 
pomere šírky cca: 1/3 pre chodcov, 
2/3 pre cyklistov

ZELEŇ: neprístupnosť, 
neprehľadnosť,zlý stav, trávnik 
zanedbaný, chýbajú výsadby, kveti-
ny, kry, zachovať les v zóne C, kríky 

a stromy využívané ako toalety, 
zničené mladé stromčeky, chýbajú 
vždyzelené dreviny

INÉ: hluk v okolí MAX-u, premnožené 
vtáctvo, nevyužitá šírka parku

súčasný stav Park Janka Kráĺa



BUDÚCE MOŽNOSTI ROZVOJA PRIESTORU
KTORÉ PRVKY BY MALA PRIPRAVOVANÁ REVITALIZÁCIA PARKU ZAHŔŇAŤ?
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BUDÚCE MOŽNOSTI ROZVOJA PRIESTORU
AKÝ BY MAL BYŤ BUDÚCI ROZVOJ PARKU?

ČO BY V PARKU MALO A NEMALO BYŤ, BODY ZHODY 
A BODY NAPÄTIA
V ideálnom prípade si respondenti predstavujú park 
ako príjemný priestor na oddychu a rekreáciu v zeleni. 
Priestor by mal byť venovaným všetkým vekovým kat-
egóriám užívateľov od detí po seniorov.  Upozorňujú na 
to, že v priestore parku by sa mal každý cítiť bezpečne, 
pretože momentálne sa ženy, deti, či seniori tak necítia. 
Návštevníci parku ním vo väčšine prechádzajú do inej 
časti Trnavy, príp. na blízku autobusovú a vlakovú stani-
cu  alebo do obchodného centra MAX. Priestor využívajú 
obyvatelia na prechádzky a stretnutia, venčenie psov, ho-
jne je využívaný i cyklistami. 
Momentálne najväčšou obavou, ktorá z prieskumu vy-
chádza, je zničenie nových prvkov mobiliáru, výsadby, či 
drobných stavieb vandalmi. Druhou obavou je prílišné za-
stavanie priestoru obchodmi, komerčnými prevádzkami 
a spevnenými priestormi na úkor zelene. Odporúčania re-
spondentov sa tematicky sa venovali týmto kategóriám:

CHARAKTER A ATRAKTIVITA PRIESTORU
RELAX A PRÍJEMNÉ PROSTREDIE
KULTÚRNE AKTIVITY
ŠPORTOVÉ AKTIVITY
ZELEŇ
PREPOJENIA A CHODNÍKY
VYBAVENOSŤ A SLUŽBY

súčasný stav Park Janka Kráĺa



BUDÚCE MOŽNOSTI ROZVOJA PRIESTORU
CHARAKTER A ATRAKTIVITA PRIESTORU

Momentálne priestor pôsobí na 
obyvateľov zanedbane, čo sa týka povr-
chov, mobiliáru, osvetlenia, ale i stavu 
zelene - napadnuté stromy, neupravené 
trávniky, rovnako aj zanedbané jazierko. 
Vyzdvihujú tichý, príjemný, prírod-
ný charakter zelene, rozmanitosť 
priestorov parku od lesoparkového 
charakteru, aleje s promenádou po 
klasický predstaničný park. 

Sťažujú sa na nedostatok aktivít, ktoré 
by obyvateľov vtiahli na dlhšie trávenie 
času. Odporúčajú park lepšie udržiavať, 
keďže i jeho zanedbanosť mu uberá na 
atraktivite. Odporúčajú pridať aktivity v 
súlade zo zachovaním čo najviac prírod-
ných prvkov, bez reklamných panelov a 
znečistenia. 

Priestor je vnímaný ako nebezpečný 
z dôvodu vandalizmu, alkoholizmu, 
bezdomovectva a iných sociálno-pa-
tologických javov. Odporúčajú väčšiu 
kontrolu priestoru hliadkami mestskej 
polície, skvalitnenie dizajnu verejných 
priestorov tak, aby prvky mobiliáru boli 
tzv. „blbuvzdorné“ a v prípade potreby 
požadujú do niektorých častí pridať i ka-

merový systém.
V noci je park nedostatočne osvetlený, 
osvetlenie vypadáva, ľudia, najmä ženy 
a seniori sa tak parku vo večerných 
hodinách vyhýbajú. Odpovedajúci 
odporúčajú osvetlenie zrekonštruovať 
a  zároveň udržiavať už existujúce os-
vetlenie, prípadne využívať i solárnu en-
ergiu. 

Fontána ako akcentujúci prvok parku 
by potrebovala obnovu a údržbu. 
Dnes je zanedbaná a v jej priestoroch 
sa pohybujú bezdomovci, čo odrád-
za od užívania ostatných obyvateľov 
Trnavy.  Možnosťou je vytvorenie novej 
fontány, no ako i pri ostatných oblas-
tiach je dôležité aby boli nové prvky aj  
udržiavané. Respondenti sa v názoroch 
pohybujú od jej zrušenia po revitalizáciu 
či vytvorenia novej fontány, ktorá by 
dala priestoru identitu.



BUDÚCE MOŽNOSTI ROZVOJA PRIESTORU
RELAX A PRÍJEMNÉ PROSTREDIE

Príjemná atmosféra zahŕňa v prvom 
rade funkčné a čisté prvky mobiliáru – 
lavičiek, dostatok košov, prípadnú fon-
tánku na pitie, dostupnosť zelene. Oby-
vatelia by radi trávili čas v parku s pocitom 
bezpečia a čistoty, s tým, že si môžu 
v niektorých častiach sadnúť do trávy 
bez psích exkrementov. Odporúčajú tak 
vyhradenie častí, na venčenie a voľný 
pohyb psa, alebo naopak vyhradenie 
častí kam so psom nie je povolený vstup. 
Lavičky pozdĺž chodníkov by odporúčali 
aj v niektorých zákutiach parku,  s tým, 
že sa tam dá prejsť po chodníku. Viacero 
ľudí upozorňuje na nedostatočný počet 
odpadkových košov, ich preplnenosť, 
odporúčajú aj koše a vrecúška na psie 
exkrementy, ktorých je v parku neúnos-
né množstvo.
Z aktivít, ktoré odporúčajú ako relaxačné, 
sa najviac opakovalo posedenie a vyt-
vorenie miest na stretnutia, vytvoriť 
miesta pre opekanie, pikniky, jeden 
až dva altánky - všetko s upozornením, 
že treba voliť citlivo miesta kde sa umi-
estnia tak, aby boli tieto priestory dobre 
viditeľné a kontrolovateľné okolím a 
neničili ich vandali. 
Odporúčajú vytvoriť, prípadne obnoviť 

detské ihrisko, myslieť na deti z blíz-
kych MŠ a ZŠ, ktoré sem chodievajú, 
ale taktiež aj ihrisko zaujímavé pre 
stredoškolákov čakajúcich na auto-
busové spoje. 

http://www.woven.sk/



BUDÚCE MOŽNOSTI ROZVOJA PRIESTORU
RELAX A PRÍJEMNÉ PROSTREDIE

Vhodným prvkom vedľa ihrísk by bola 
podľa respondentov slušná reštaurácia 
či kaviareň, kde by rodičia mohli sedieť 
na terase a mali výhľad na hrajúce sa 
deti. Tu nachádzame aj bod napätia, 
keďže momentálne „stánkarske“ pre-
vádzky v časti parku pri stanici znižujú 
hodnotu a dojem z územia. Odpoveda-
júci si neželajú, aby sa takéto prevádzky 
v parku nachádzali. Sťažujú sa na pod-
pultový predaj alkoholu v kvetinárstve 
v staničnej časti parku. Navrhujú radšej 
vhodne zvoliť jedno či dve miesta pre 
záhradný typ reštaurácie či kaviarne. 
Mala by byť riešená tak, aby sa kliente-
lou nestali miestni bezdomovci, a aby sa 
priestor nestal strediskom víkendových 
alkoholikov chodiacich do parku. Týmto 
zdôvodňovali viacerí respondenti zákaz 
predaja a užívania alkoholických nápo-
jov v  parku.
V okolí sa nachádza herňa a zaned-
baný obytný dom pri stanici, ktoré 
taktiež znižujú atraktivitu parku. Spolu 
s riešením prevádzky je vhodné riešiť aj 
sociálne javy v území, čo by dopomohlo 
k skvalitneniu priestoru v budúcnosti.
Z inovatívnych nápadov vhodných pre 
relax či uľahčujúcich život návštevníkom 

parku  bolo napr. postavenie solárneho 
stromu, hmyzieho hotelu, vytvorenie 
miest na prácu  v predstaničnej časti 
parku s free wifi zónou, komunitné 
záhrady či vyhliadky v lesoparkovej 
časti pri sídlisku, odkiaľ môžu rodičia s 
deťmi pozorovať vlaky, ako je to napr. 
v Prahe.
Potrebné je i zabezpečiť častejšiu zimnú 
údržbu chodníkov.



BUDÚCE MOŽNOSTI ROZVOJA PRIESTORU
KULTÚRNE AKTIVITY

Kultúrne aktivity odporúčajú v parku 
iba príležitostne, ak vôbec - kvôli hluku, 
ktorý by mohol rušiť miestnu faunu a 
obyvateľov v okolí. Najvhodnejší priestor 
pre kultúrne vidia v predstaničnej 
časti parku. Niektorí by odporúčali 
presunúť sem podujatie Trnavský 
rínek,  či Trnavský piknik. Navrhujú 
využitie umeleckých prvkov vo forme 
dočasných inštalácií, či sôch, napríklad 
aj v spolupráci so študentami Katedry 
pedagogiky výtvarného umenia  - atel-
iér sochy. Stenu v promenádnej časti 
parku navrhujú umelecky stvárniť či 
využiť na voľne prístupnú graffiti zónu. 
Viacerí odporúčajú vytvoriť náučný 
chodník, ktorý by sa mohol venovať 
téme histórie alebo predstaveniu  miest-
nej fauny a flóry, keďže park je obecným 
chráneným územím. Zaujímavým nápa-
dom bolo osadiť v parku knižné búdky, 
kde si môžu obyvatelia vymieňať knihy 
a časopisy. 
Jedným z návrhov bolo osadenie tab-
ule, sochy Janka Kráľa, po ktorom je 
park pomenovaný. 
Inšpirácie, ktoré respondenti odporúčajú 
vychádzajú  napr. z mestského parku v 
Kodani vo štvrti Nørrebro – parku Super-
kilen, alebo vo viedenských verejných 
priestoroch. 



BUDÚCE MOŽNOSTI ROZVOJA PRIESTORU
ŠPORTOVÉ AKTIVITY
Respondenti navrhujú i čiastočné 
športové využitie na športy prevažne 
nenáročné na prevádzkové priestory a 
taktiež preferujú menej hlučné športy. 
Navrhujú cyklistiku, korčuľovanie,  
beh, jogging, napríklad po namer-
aných trasách s tartanovým povrchom, 
na ktorých by sa dalo i trénovať, work-
outové prvky, fitness prvky, prvky na 
cvičenie s vlastnou váhou, parkour, pe-
vne osadené šachové a ping-pongové 
stoly, pétanque,  ale i skatepark, či 
pumptrack pre cyklistov v zadnej časti 
parku, prípadne priestor pre plážový 
volejbal v lete a klzisko v zime. 
Odporúčajú aj miesto, kde by sa dali 
opraviť, požičať bicykle, prípadne 
si na cyklovýlete posedieť s nejakým 
občerstvením.
Starosťou celého parku je cyklotrasa, 
na ktorej dochádza ku kolíziám s chod-
cami. Obe stany - chodci aj cyklisti sa 
sťažujú. Obyvatelia odporúčajú viacero 
riešení: presunúť cyklotrasu na ulicu B. 
Smetanu, rozšíriť promenádu tak, aby 
sa  semvošli i cyklisti v oboch smeroch, i 
dvaja chodci vedľa seba, príp. ponechať 
chodník zmiešaný bez delenia s tým, že 
všetci, chodci aj cyklisti by museli dávať 
pozor. Otázka je teraz smerovaná na od-
borníkov, ktorý variant riešenia tohto 
kolízneho priestoru je najvhodnejší. 



BUDÚCE MOŽNOSTI ROZVOJA PRIESTORU
ZELEŇ

Dôležité je zachovať prírodný chara-
kter chráneného územia parku, 
podporiť ho novou výsadbou tak, aby 
boli zachované stromy tvoriace  príjem-
né tienisté plochy využívané hlavne v 
lete. Respondenti taktiež vidia aj priestor 
na vznik otvorenej plochy, trávnika 
vhodného na piknik, či posedenia na 
deke vo vhodne zvolenom priestore, 
ktorý by nezničil charakter lesoparku.  
Zároveň by to bola čistá plocha bez od-
padkov a psích exkrementov. Respon-
denti vidia potrebu ošetrenia drevín i 
čiastočné, najnevyhnutnejšie výruby. 
Vo všeobecnosti sa však prikláňajú 
k citlivým výrubom a zachovaniu čo 
najväčšieho počtu stromov. Určite si 
neželajú rozsiahle vyrúbané územia. 
Väčšina respondentov sa prikláňa k vyt-
voreniu rôznorodých výsadbových 
plôch, privítali by kvetiny, väčšiu 
rozmanitosť trávnatých plôch, kvit-
núce lúky v nejakej forme, najčastejšie 
odporúčané do časti parku v blízkosti 
stanice. 
Trávniky by potrebovali vo viacerých 
miestach obnoviť, chýba im údržba, 
slnečné svetlo, preto v niektorých 
častiach úplne chýbajú.



BUDÚCE MOŽNOSTI ROZVOJA PRIESTORU
PREPOJENIA A CHODNÍKY

Chodníky sú častokrát opakovanou té-
mou, niektoré, pod úrovňou terénu sú 
počas dažďov zaplavované a zanášané. 
V niektorých častiach parku sú chod-
níky vyšliapané v trávniku, obyvatelia 
si želajú na týchto miestach vybudovať 
pevné chodníky. Zmieňovaným príkla-
dom je najčastejšie chodník od stanice k 
obchodnému centru MAX, ale i niektoré 
skratky vedúce do parku. Cyklotrasa, 
ktoré mení svoj materiálový charakter 
a šírku v rôznych častiach parku taktiež 
podľa respondentov potrebuje jednot-
né riešenie. Je napojená na okolité trasy 
a trasy smerujúce do prírody, treba však 
myslieť na oblasť prechodu cez koľaje 
smerom na Kamenáč. Obyvatelia by 
taktiež privítali lepšie napojenie parku 
na sídlisko Prednádražie. 
Respondenti navrhujú jednotné ma-
teriálové riešenie chodníkov, odporúčajú 
sypké stlačené povrchy na vedľajších 
trasách v parku, na hlavných prepojen-
iach hladké povrchy, vhodné pre cyklis-
tov, korčuliarov, ale i ženy v opätkoch a 
mamičky s kočíkmi. Považujú za dôležité 
myslieť na účel a cieľovú skupinu 
(ponáhľajúci sa do práce, prechádzajúci 
sa) pri výbere materiálov.

súčasný stav Park Janka Kráĺa

súčasný stav Park Janka Kráĺa



BUDÚCE MOŽNOSTI ROZVOJA PRIESTORU
VYBAVENOSŤ A SLUŽBY

Obyvatelia vidia v okolí dostatok služieb, 
obchodov, park je priamo napojený na 
zastávky autobusov a vlakovú stani-
cu, obchodné centrum MAX. V týchto 
priestoroch je dostupnosť toaliet aj 
pitnej vody, či posedenia pre časť par-
kového priestoru - zóna A a B. V ďalších 
častiach parku sú tieto vzdialenejšie.
Neodporúčajú park naplniť prevádz-
kami komerčného charakteru, ak tak 
s mierou a kultivovane. Viacerým 
prekážajú nevzhľadné stánky rýchle-
ho občerstvenia, v tomto parku si ich 
neželajú. V časti „Relax a príjemné prost-
redie“ je viac o tom, aký typ kaviarenskej 
alebo reštauračnej prevádzky by mohol 
byť vhodný do parku.  Reštauráciu či 
kaviareň považujú viacerí respondenti 
za vhodnú v blízkosti detského ihriska, 
cyklotrasy, či autobusovej a vlakovej 
stanice. 
V prípade toaliet treba myslieť na ich 
vhodné umiestnenie a taktiež na taký 
typ riešenia, ktorý sa nestane útočiskom 
vandalov. Buď ako súčasť prevádzky, 
prípadne v rámci informačného sys-
tému parku upozorniť na dostupnosť 
verejných toaliet v okolitých prevádz-
kach.



Park Janka Kráľa je rozľahlý priestor ze-
lene s obrovským potenciálom. 
Okrem architektonicko-krajinárskeho 
riešenia vyžaduje i riešenie otázky so-
ciálnej. V prípade, že sa podarí ruka 
v ruke s plánovaním aj sociálny pro-
ces, park by sa mohol stať úspešným a 
navštevovaným verejným priestorom. 

Výhodné napojenie na autobusovú a 
vlakovú stanicu z jednej strany a prírod-
ný charakter, ktorá prechádza do voľnej 
krajiny z opačného konca, ponúka 
užívateľom široké spektrum zelených 
priestorov a možností na trávenie 
voľného času či čakania na spoj. 

Doplnenie o niekoľko nevyhnutných 
prvkov mobiliáru, drobných služieb a 
priestorov pre trávenie voľného času 
ponúka možnosť vytvoriť priestor 
pre široké a rôznorodé spektrum 
návštevníkov. 

ZÁVER A TERMÍNY

ČO NASLEDUJE? 
PREDPOKLADANÉ TERMÍNY:

DECEMBER 2016 - vyhlásenie architek-
tonicko - krajinárskej súťaže

APRÍL 2017 - výsledkyarchitektonicko - 
krajinárskej súťaže

APRÍL 2017 - JAR 2018 - rokovanie s 
projektantom, príprava projektu 

JAR 2018 -  začiatok prác 

v prípade záujmu - 2. verejné stretnu-
tie k parku s miestnymi komunitami - 

FEBRUÁR 2017


