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V nasledujúcom dokumente si môžete prečítať zapracovanie
podnetov obyvateľov k revitalizácii verejných priestorov obytného
súboru na Ul. gen. Goliana v Trnave.
Dokument obsahuje sumár podnetov a apelov obyvateľov, ktoré
nám zaslali k architektonickej štúdii revitalizácie a tiež reakcie
respektíve odpovede Mesta Trnava vrátane odpovede na to do akej
miery budú zapracované do ďalších podrobnejších stupňov
projektovej dokumentácie.
Podnety občanov nájdete vždy v ľavom stĺpci. Sú zosumarizované
podľa tém (zeleň, ihriská, doprava, farebnosť...) a podľa loality ktorej
sa týkajú (centrálna zóna, jednotlivé dvory).
Stanovisko mesta Trnava v zastúpení oddelenia OÚRaK (územného
rozvoja a koncepcií) a spracovateľa (architektov zo štúdia Plural a
Divo) štúdie sú v pravej časti každej stránky - pre lepšiu prehľadnosť
ku každému podnetu alebo skupine podnetov zvlášť.

Ing. arch. Viera Kiseľová
odbor územného rozvoja a koncepcií
referát územného plánu a architektúry
Mestský úrad v Trnave
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Podnety a pripomienky k štúdii
Prezentácia architektonickej štúdie revitalizácie obytného súboru
na Ul. gen. Goliana v Trnave, ku ktorej sa podnety vzťahujú sa konala
7. septembra 2021.
Podnety a pripomienky bolo možné poslať do 10.10.2021. Následne
bola zverejnená spolu s videom z prezentácie a formulárom na
pridanie podnetov (tu)
Do pripomienkovania sa zapojilo 46 ľudí. Z toho cez formulár sa
vyjadrilo 28 obyvateľov, mailom sa nám ozvali dvaja (obaja aj cez
formulár) a jeden občan priniesol svoje podnety osobne (čiastočne
ich predniesol aj na stretnutí 7.9.2021. V rámci stretnutia bolo 17
obyvateľov online a priamo sa ho zúčastnilo 11 obyvateľov. Prítomní
boli aj 6ti zástupcovia mesta z OURaK, OIV a z radov poslancov za
mestskú časť Trnava-Juh, ktorí sa tiež zapojili do pripomienkovania.
Občania sa mohli vyjadriť k jednotlivým dvorom, centrálnej zóne
alebo celkovému návrhu. Asi polovica ľudí sa vyjadrila k jednému
konkrétnemu miestu, druhá polovica k viacerým dvorom vo svojom
okolí a k celkovému návrhu. Niekoľko ľudí nám poslalo podnety
alebo vyjadrenia ku všetkým častiam územia.
Štúdii predchádzal participatívny proces a architektonicko krajinárska súťaž. Obyvatelia sa mohli zapojiť už do prípravných fáz projektu
vyplnením dotazníka cez ktorý sa zbierali podnety k jeho zadaniu.
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Ihriská a športoviská (1/2)

Zapracovanie podnetov

Množstvo podnetov sme zaznamenali k doplneniu konkrétnych
prvkov do ihrísk (viď zoznam nižšie). Časté boli aj všeobecné apely
na väčšie množstvo i variabilitu detských prvkov a atrakcií.
Niekoľko apelov prišlo na doplnenie repasovaných prvkov o nové
moderné herné prvky. Proti repasovaným prvkom bol jeden
podnet.

Do návrhu budú doplnené ďalšie hracie prvky,

Prvky na doplnenie:
akčné prvky - hojdačky (aj hojdačky s vajíčkom pre deti),
lanovka
šmykľavky
bager na štrk pre deti
kopec na sánkovanie (veľký alebo aspoň menší),
predkreslené obrázky na zem, napr. skákacia škôlka
hrad /domček na strome /hracie veže
stolný tenis, teqballový stôl,
minigolf,
ihrisko na hokej/floorball, tenisový dvorec, miesto na
korčulovanie, skatepark, dráha pre BMX
preliezačky/opičia dráha/tarzaniáda, pneumatiky na
preskakovanie, niečo na podliezanie napr. tunel,
bludisko (nízke nech vidieť deti)
hojdacie siete pre rodičov,
prvky s vodou fontánky alebo niečo na osvieženie
urban gardening

vychádzajúce z podnetov občanov. Repasované
prvky budú doplnené aj prvkami novými.
Presné umiestnenie a počty prvkov budú však
riešené až v podrobnejších stupňoch stavebnej
dokumentácie (aj v závislosti od finančných
možností mesta Trnava)
Ďalej bude prezistené, či sa na plánovaných
kopčekoch vo dvore č. 3 bude možné sánkovať.
Predpoklad je, že áno, prezisťuje sa najmä to, do
akej miery by sa tým ničil špeciálny ihriskový
povrch.

Pripomienka bola zobraná do úvahy, workoutové
prvky budú rozmiestňované po skupinkách a najmä
do dvorov.

Objavila sa aj konkrétna otázka na počet workoutových fit prvkov
a apel robiť skôr workoutové hniezda ako mať ich porozhadzované.
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Ihriská a športoviská (2/2)

Zapracovanie podnetov

V ďalších podnetov k téme sa objavili:
Apely na riešenie konkrétnych ihrísk ako multifunkčných
tj. umožňujúcich využitie na viaceré športy alebo aj viaceré aktivity
(viď pripomienky k jednotlivým dvorom).
Jeden apel sa týkal povrchu ihrísk - použiť v návrhu umelý trávnik,
nie iba tartan.

Väčšina športových ihrísk bude koncipovaných ako
multifunkčných pre rôzne športy.
Umelý trávnik sa objaví na dvore č. 2, na zapustenom

Návrh na doplnenie smetných nádob k ihriskám a dvorom
a tiež na doplnenie väčšieho množstva lavičiek.
Otázka či bude zachovaná priečna priechodnosť dvorov keď
v nich pribudnú ihriská.
Obava o bezpečnosť bežcov v miestach prechodu okruhu cez
príjazdové cesty k parkoviskám a najmä v blízkosti križovatiek.

futbalovom ihrisku. Povrch zároveň limituje jeho
použitie pre iné športy, bude ale preverená možnosť
jeho využívania ako klziska.

Lavičky a koše na odpad budú umiestnené aj pri
ihriskách a hracích prvkoch (ich presné umiestnenie
aj počty budú riešené v podrobnejších stupňoch
stavebnej dokumentácie).

Samotné ihriská nebudú brániť prechodnosti
dvorov. Ihriská sú koncipované ako otvorené voľne
priechodné priestranstvá. Bariéry v podobe vyššieho
oplotenia slúžia len pre bezpečné zachytávanie lôpt.
Architekti sa tiež snažili kopírovať trasy existujúcich
chodníkov.

Pre lepšiu bezpečnosť bežcov budú miesta
križovania okruhu s autami riešené dobre
osvetlenými vyvýšenými priechodmi, ktoré autá
prirodzene spomalia.
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Zeleň a údržba

Zapracovanie podnetov

Obyvatelia apelujú na zintenzívnenie starostlivosti o zeleň.

Mesto berie pripomienky do úvahy a bude
zabezpečovať kvalitnú starostlivosť a údržbu zelene.

Pýtali sa tiež na zimnú údržbu:
Obava či soľ z posypu chodníkov nepoškodí nové záhony.
Otázka na možné použitie odporových rohoží v časti chodníkov,
prípadne na použitie bezúdržbových rastlín miesto záhonov.
Otázka možnú ekologickejšiu alternatívu použitia rašeliny v
záhonoch.

Na zimnú údržbu sa do budúcna plánujú používať
ekologickejšie alternatívy k posypovej soli, materiály
v záhonoch sa upresnia v ďalších stupňoch projektovej dokumentácie.

“ľudia sem sypú soľ a to môže zničiť záhony”
Ďalšie podnety sa týkali izolačnej zelene:
Otázka, či sa plánuje izolačná zeleň okolo kontajnerových stojísk
(a upozornenie na zápach).
Podnet na izolačnú zeleň aj od dopravy od cesty a zároveň
kontra podnet na to, že po obvode sídliska treba myslieť aj na
bezpečnosť dopravy a rozhľadové pomery.
Niekoľko podnetov prišlo na doplnenie zelene v centrálnej zóne.

Koncepcia zelene na sídlisku je založená na intenzívnom zaplnení dvorov stromami. Nižšia kríková
výsadba bude pre zlepšenie prehľadnosti a sociálnu
kontrolu územia minimalizovaná. V okolí kontajnerových stojísk nebude vôbec predovšetkým aby sa
predišlo zhromažďovaniu odpadkov v ich okolí.

V centrálnej zóne sú zelené plochy riešené formou
dažďových záhrad a zatienenie priestoru
zabezpečuje konštrukcia kolonády.
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Psie výbehy

Zapracovanie podnetov

Išlo o najrozporuplnejšiu tému, ku ktorej sa objavovali pozitívne aj
negatívne reakcie.

Psie výbehy budú jedinými miestami na sídlisku, kde

Časť obyvateľov výbehy veľmi víta, mnohí ale majú obavu z
exkrementov vo voľných trávnatých plochách, o nečistenie výbehov,
alebo z ich umiestnenia príliš blízko niektorého domu,
či detského ihriska. Objavil sa aj priamy apel zvážiť ich osadenie
mimo dvorov a ihrísk (k centrálnej osi, alebo na druhej strane
za cestou).
Prišla aj otázka na počet psích výbehov a na to, či venčovisko
obsahuje aj prístrešok a agility prvky. A tiež prosba o doplnenie
psej picej fontánky (napr. "pri veterine").
Prišiel aj návrh na vytvorenie "psej vychádzkovej trasy" označeného priestoru pre psa vždy po strane chodníka. V tejto
vyznačenej línii by bolo psom dovolené značkovať močom, či
vykonať svoju potrebu, s tým že inde by to bolo obmedzené.
Povinnosť zbierať exkrementy by bola aj v týchto vyznačených
zónach.

bude možné nechať psíkov voľne behať. Mimo nich
bude možné mať psíkov iba na vôdzke.
Výbehy budú opatrené základnou infraštruktúrou
(lavičky, picia fontánka, odpadkový kôš so stojanom
na sáčky, prípadne prekážky).
Sú umiestnené tak, aby nevytvárali veľké psie zóny
ale viac menších a dostupnejších venčovísk, ktoré
budú čo najmenej prekážať ostatným obyvateľom.
Prípadné celkové vytlačenie psov a ich majiteľov na
perifériu sídliska by bolo diskrimináciou veľkej časti
obyvateľov.
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Doprava

Zapracovanie podnetov

Zaznamenali sme ocenenie osadenia elektronabíjačiek k parkoviskám a tiež obavu, či budú v takom počte využívané a odporúčanie
urobiť na ne iba predprípravu.
Podobné obavy z nevyužívanosti sa objavovali v reakciách na
cykloboxy - plynúce z nedôvery o bezpečnosť bicyklov v nich.
Apel bol na umiestnenie cyklostojanov vo dvoroch.

Nabíjačky na elektromobily, rovnako ako cykloboxy,
budú osádzané postupne, v spolupráce so zástupcami vlastníkov bytov a podľa potrieb obyvateľov.

Výhrada prišla k trasovaniu cyklotrasy s otázkou, či je rentabilné
meniť celý stávajúci cyklochodník a odporúčaním bolo pozmeniť iba
úsek na Jiráskovej ulici.
Objavila sa i prosba brať ohľad aj na dostatok parkovacích miest
a návrh nechať niektoré miesta určené na cykloboxy radšej pre
parkovanie áut.

V návrhu sú pre ne rezervované miesta v ich optimálnych počtoch.
S umiestnením cyklostojanov sa ráta, presné polohy
a počty budú upresnené v podrobnejších stupňoch
projektovej dokumentácie.
Pri trasovaní cyklochodníka bolo zvážené jeho
pôvodné umiestnenie a tiež fakt, že by malo prísť k
výmene povrchu všetkých chodníkov. Výsledné
pretrasovanie sleduje centrálnu východo-západnú
os sídliska ako jeho hlavnú komunikačnú os.
V návrhu oproti súčasnému stavu pribudli
parkovacie miesta. V lokalite sa zároveň plánuje
stavba parkovacieho domu.
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Farebnosť riešenia

Zapracovanie podnetov

Viacerí obyvatelia vyjadrili obavu či červená (alebo akákoľvek
jednotná) farebnosť prvkov nebude príliš výrazná či príliš

Zjednocujúca farebnosť je reakciou na farebnú
mnohorakosť sídliska tak aby sa nový vstup do
verejného priestoru stal jasne odvnímateľný.
V spleti rôznorodých farieb sídliska budú práve tieto
jednotne červené zóny držať koherentnosť a identitu
sídliskového prostredia.

dominujúca, prípadne apelovali na rôznorodejšie alebo jemnejšie
farebné riešenie.
"kreatívne a farebne lahodne pôsobiace a rozvíjajúce farebné
cítenie a kreativitu u detí“
“niektoré časti by som dala výraznejšie a oddychové časti menej
výraznou farbou”
Zaznela aj otázka či budú všetky prvky červené a tiež či a prečo
bude bežecký okruh modrej farby.

Vnímame obavu obyvateľov z prílišnej dominantnosti
červenej farby. Jej výraznosť však bude vo veľkých
verejných priestoroch s množstvom zelene a iných
prvkov pôsobiť menej dominantne než na
vizualizáciách, ktoré sa na nové farebné prvky
zameriavajú.
Zastúpenie červenej farby tiež bude mierne variovať,
podľa konkrétneho materiálového prevedenia toho
ktorého prvku. Presné odtiene vychádzajú z
možností vzorkovníkov toho ktorého materiálu. Z
tohto vychádza aj voľba modrej farby pre bežeckú
dráhu.
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Iné podnety a pripomienky

Zapracovanie podnetov

Apely na umiestnenie kamier v sídlisku všeobecne a pri
cykloboxoch.

Podnet na doplnenie kamier bude odovzdaný
Mestskej polícii Trnava, ktorej ich rozmiestňovanie
prináleží.

Návrh na použitie prvkov verejného osvetlenia, ktoré by v nočných
hodinách stlmili svietivosť.
Apel na doplnenie nádob na kompost a ich zabezpečenie
proti potkanom.
A tiež upozornenie, že sa objavuje neželané prinášanie odpadu z
iných častí mesta a ich následné vysypávanie do miestnych
kontainerov.
Apel na umenie vo verejnom priestore - umiestnenie umeleckých
diel (socha, objekt, inštalácia) na voľných priestranstvách.
Návrh na umiestnenie pietneho miesto Panny Márie.
Ale aj kontra podnety - vyjadrenia pochybností či sídlisko ako také
vôbec je dôstojným miestom pre takýto pamätník, prípadne či sa
preň na sídlisku dá nájsť dôstojné miesto.
Zároveň odporúčanie na prípadné umiestnenie “ak sochu umiestniť
tak v dvore č.5 v parku medzi Goliana 57 a 62”

Stlmovanie verejného osvetlenia by mohlo zhoršiť
nočnú bezpečnosti sídliska, z tohto dôvodu sa zamieta. Pri umiestňovaní osvetlenia ale budeme dbať na
to aby nemierilo do okien obytných domov, ale len
na pešie trasy a pobytové plochy kde je žiadúce.

Za podnety k umiestneniu nádob na smeti a
kompost ďakujeme, budú zohľadnené pri ich
umiestňovaní.

Podnet na umiestnenie umenia vo verejnom
priestore prijímame. V spolupráci s Mestským
kurátorom sme ako plochu pre výtvarné dielo
vytipovali priestor piazzetty (malého námestia).

V rámci projektu revitalizácie bude zvážená možnosť
umiestnenia kontemplatívneho miesta, ktoré by
slúžilo všetkým obyvateľom sídliska bez ohľadu na
kultúru a vierovyznanie.
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Centrálna zóna - kolonáda

Zapracovanie podnetov

Kolonáda

Navrhovaná kolonáda je kľúčovým prostriedkom pre
kultivovanie verejného priestoru centrálnej časti
sídliska. Štruktúruje dnes nezadefinovaný priestor,
poskytuje tieň v letných mesiacoch a chráni pred
dažďom. Je veľmi dôležitým architektonickým
prvkom v prostredí, ktorému dominujú objekty v
súkromnom vlastníctve, na ktorých prevedenie a
kvalitu nemáme dosah. Pomáha priestor sceliť a
dodáva mu charakter.

Významná časť podnetov sa týkala kolonády.
Obyvatelia vyjadrujú výhrady, apel na prehodnotenie zastrešenia
ako takého, jeho rozsahu, dizajnu či farebnosti.
Spomínajú, že sú radi odstráneniu pôvodnej kolonády a presvetleniu
centrálneho priestoru. Vyjadrujú obavy z (opätovnej) prílišnej zastavanosti priestoru a návrh urobiť radšej menšie úseky kolonád.
Pýtajú sa či "Je hrúbka konštrukcie vo vizualizáciách reálna?"
Objavuje sa aj ocenenie kolonády ako praktického riešenia aj keď
výhrada k jej prevedeniu. A tiež otázka či si kolonádu vyžiadali ľudia
v prieskume, prípadne o koho návrh ide.
Ľudia sa obávajú o údržbu/čistenie zastrešenia. O to že sa tu bude
kopiť nafúkané lístie a odpadky, že stĺpy kolonády budú lákať psov
na močenie a pododne. Jedna otázka k tomu bola na to ako je
riešené odvodnenie zastrešenia.
V centrálnej zóne je výrazným problémom pôsobenie holubov.
Obyvatelia apelujú na riešenie (kolonády, ale i ostatných priestorov
sídliska) ktoré by výskytu holubov respektíve ich nežiadúceho
vplyvu zamedzilo. V jednom prípade ide o návrh konkrétneho
opatrenia - osadenia tŕňov.
Ďalšie obavy sa týkajú bezpečnosti - Upozorňujú na využívanie
zastrešenia teenagermi (behanie po streche, skákanie) a zlodejmi na
prístup k poschodiu – návrh zabezpečiť aby sa zo schodiska nedalo
nedostať na zastrešenie.

Architektonicky a konštrukčne je navrhnutá tak, aby
bola čo najsubtílnejšia a eliminovala nepriaznivé javy
spájané s podobnými konštrukciami (holuby). Oproti
pôvodnej bude menej masívna, čo zaručí aj lepšiu
otvorenosť priestoru.

Sme si vedomí že úspech kolonády do veľkej miery
zavisí od kvality jej údržby a za mesto Trnava sa k nej
dlhodobo zaväzujeme.
Odvodnenie kolonády je spádované do dažďových
záhrad.

Tiež sa počíta s lepším zabezpečením strechy
kolonády kvôli bezpečnosti, pričom konkrétne
riešenie sa aktuálne prerokováva.
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Centrálna zóna (2/3)

Zapracovanie podnetov

Obyvatelia sa obávajú aj o bezpečnosť točitého schodiska obava z
pádu - najmä pre seniorov “. Tam občan spadne raz, skončí zrejme
úplne dole na zemi s odpovedajúcimi zraneniami”
Apel na riešenie výťahu.

Navrhované točité schodisko bude v súlade s
normami a požiadavkami na verejné vertikálne
komunikácie, ktoré sa zaoberajú najmä jeho bezpečnosťou. Bude tiež upravené aby umožňovalo
aj prípadné doplnenie výťahu.

Dva podnety sa týkali možného doplnenia kolonády o herné prvky,
napríklad húpačky. „Aj niečo pri nákupných centrách kým deti
čakajú alebo kým sa sedí na káve, nech sú tam veci na hranie“
Otázka ako sú myslené zóny sedenia a či sa do nich môžu rozšíriť
prevádzky.
Otázka ako je riešené ohradenie dažďových záhrad, konkrétne či
bude možné a pohodlné si naň sadnúť.
Zastávka
Ocenenie zastávky bližšie k obchodnému centru ako takej. Apel na
osadenie zastávky aj s prístreškom (novým).
Upozornenie že pri zastávke v rannej špičke býva odstavených 5-7
autobusových spojov. Apel na zabezpečenie dostatku odstavného
priestoru pre autobusy.

Herné prvky ako také sú sústreďované do dvorov, ich
umiestnenie v centrálnom priestore by mohlo viesť
ku konfliktom vo využívaní tohto priestoru.
Zvážime ale možnosti prispôsobenia prvkov v
centrálnom priestore pre hru detí.

Zóny sedenia v návrhu môžu byť využité aj pre terasy
budúcich prevádzok.

Dažďové záhrady nie sú ohradené. Sedenie pri
dažďových záhradách sa plánuje na terasách.

Možnosti zapracovania podnetov k zastávke vrátane
osadenia prístrešku budú ďalej posudzované v
spolupráci s Oddelením dopravy. Aj keď poloha a
riešenie zastávky nie je súčasťou tohto projektu
celkovú revitalizáciu do veľkej miery ovplyvňuje.

12

Centrálna zóna (3/3)

Zapracovanie podnetov

Piazetta
Obava z rušenia nočného kľudu pri piazette, resp. blízkosti tohto
stretávacieho priestoru k bytovému domu a z toho, že lavičky budú
slúžiť sociálne slabším - Apel na posunutie stretávacieho priestoru
viac k centru (ďalej od bytového domu).

Vnímame obavu obyvateľov z rušenia nočného kľudu
ktorá vychádza zo zlých skúseností s návštevníkmi
niektorých tunajších prevádzok. Riešenie vidíme v
zlepšení celkového stavu priestorov (dizajnom a
údržbou) a v preferovaní prevádzok ktoré privádzajú
do sídliska denný a nie nočný život, vrátane kontroly
dodržiavania prevádzkových hodín.

Otázka k lavičkám: "Príde mi že lavičky a pulty vytvárajú na piazette
bariéru – dajú sa premiestniť?"
Kiosky
Otázka na plánované nové kiosky – aké majú vybavenie (či sú
uzamykateľné, či sa počíta s ich pripojením na elektrickú energiu, či
budú obsahovať soc. zariadenie) a tiež či sa počíta so zotrvaním
stávajúcich prevádzok.
Verejné toalety
Obavy z toho že zariadenie toaliet budú nevábnym miestom
a z toho plynúce vyjadrenia výhrad voči ich umiestneniu (príliš
v strede/uprostred sídliska/kde všetci chodia okolo/blízko domov).
Objavuje sa aj výhrada voči verejným toaletám ako takým, ale najmä
obava o dostatočnú údržbu a kontrolu verejných toaliet. Nájdu sa i
odporučenia k zmene umiestnenia toaliet - napr. z bočnej strany
pohostinstva, bližšie k zastávke autobusov, niekde bokom od
hlavného chodníka.
Prišla aj otázka v koho kompetencii údržba toaliet bude.

Pulty v rámci piazzety sú preskladateľné podľa toho
aké je momentálne využívanie námestíčka. (bežný
deň, trhy,...)

Súbežne s projektom revitalizácie prebieha aj návrh
nových mestských "stánkov" - bezpečne uzamknuteľných s pripojením na el. energiu. aj vodu.
So sociálnymi zariadeniami v nich sa neuvažovalo.
Nájomcovia stánkov budú nanovo vyberaní
obchodnou súťažou.

Toaleta v území má predchádzať nežiaducemu
močeniu vo verejnom priestore. Bude mať formu
samostaného samočistiaceho prvku overeného z
mnohých svetových metropol, ktorý bude skôr
nenápadný a nebude na seba pútať pozornosť. Jej
údržba bude v kompetencii mesta Trnava.
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Dvor č. 1

Zapracovanie podnetov

Požiadavka, aby hracie prvky zodpovedali štandardom a boli
systematicky umiestnené. Výhrada k repasovaným prvkom – túžba

Hracie prvky budú doplnene aj o moderné prvky, aby
si všetky deti prišli na svoje. Prvky budú certifikované
a osádzané podľa platných bezpečnostných noriem.

mať moderné prvky (odkaz na inšpirovanie sa v Dánsku či
Holandsku).
Upozornenie na nefunčnosť stavby bývalej trafostanice “tá stanica
tam nie je” a odporúčanie na jej zbúranie.
Reakcia iného občana - kotolňa je síce nefunkčná, ale priali by si
aby sa v nej sprevádzkovalo čerpadlo pretože na vrchných
poschodiach (Jiráskova 22 a 23) nemajú dostatočný tlak vody.

O možnom využití objektu sa momentálne rokuje
na Mestskom úrade. O ďalšom vývoji budú obyvatelia informovaní.
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Dvor č. 2

Zapracovanie podnetov

Podnet na zváženie koncipovania ihriska ako multifunkčného

Ihrisko kvôli povrchu z umelej trávy bude iba
futbalové, ihriská v okolitých dvoroch však budú
multifunkčné. Možnosť využitia ako klziska počas

a na možnosť jeho využitia v zime ako ľadovej plochy.
Obava z kolízií na mantineloch - návrh, aby samotné vyznačenie
ihriska nekončilo mantinelom, ale aby medzi okrajom namaľovaného ihriska a mantinelom bola medzera (min 1m).
Tiež obava, že vykopať ihrisko bude drahé alebo že bude
náročnejšie na údržbu a obava z prevádzkových kolízií medzi
ihriskom a blízkym parkoviskom. Obava najmä zo zničenia áut –
odporúčanie na vysoký plot okolo ihriska.
Výhrada k zóne pre psíkov – konkrétne obava zo stúpenia do
exkrementov.

zimných mesiacov sa prezisťuje, mesto je jej ale
naklonené.
Zapustené ihrisko bude spĺňať bezpečnostné
štandardy podľa noriem, na bezpečnosť detí sa bude
maximálne prihliadať. Bude ohradené sieťou, ktorá
minimalizuje vylietavanie lopty z ihriska.
Ako bolo spomenuté v predošlej sekcii k psím
výbehom, tieto budú ponechané. Jednou z ich
funkcií je práve eliminovať exkrementy vo voľnom
priestranstve.
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Dvor č. 3

Zapracovanie podnetov

Ocenenie návrhu ihriska a jeho využiteľnosti aj zime (konkrétne
kopčekov), a tiež ocenenie zachovania niektorých hracích prvkov /
Vyjadrenie názoru že kopčekov pre deti by stačilo menej (2-3)

Ako sme spomenuli vyššie v časti ihriská a
športoviská obyvatelia vyjadrili dopyt po kopci na
sánkovanie - preverujeme sa preto možnosť využiť
povrch kopcov v tomto dvore na spomínaný účel.

„Je to jediný dvor, ktorý bol za existenciu sídlisko obnovený, preto by
som niečo z hracích prvkov zachovala“

Architekti plánujú niektoré prvky vo dvoroch
ponechať a kombinovať ich s novými. Ktoré konkrétne prvky budú zachované a ktoré doplnené bude
jasnejšie v podrobnejších stupňoch stavebnej
dokumentácie.
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Dvor č. 4

Zapracovanie podnetov

Opakovaný podnet na zváženie koncipovania ihriska ako

Ihrisko bude riešené ako multifunkčné.

multifunkčného.
Návrhy na doplnenie ihriska o závesné hojdačky, šmýkačku pre
malé deti, hojdačky hniezda, lanovú hojdačku pre väčších, stôl na
pingpong, dostatočné osvetlenie.
Výhrady k výbehom pre psov – obava z hluku/štekotu a zo
znečistenia exkrementami – návrh na umiestnenie výbehov mimo
vnútroblokov.

Návrhy na hracie prvky budú brané do úvahy. Ktoré
konkrétne prvky budú zachované a ktoré doplnené
bude ujasnené v podrobnejších stupňoch stavebnej
dokumentácie.

Ako bolo spomenuté v predošlej sekcii k psím
výbehom, tieto budú ponechané.
Cielom nie je psíčkarov vytláčať na okraj ani mimo
sídliska, naopak snaha je, aby mohli dvory spoločne
využívať všetci ich obyvatelia, vrátane ľudí so psami.
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Dvor č. 5

Zapracovanie podnetov

Ocenenie návrhu vnútrobloku aj nápadu ponechať ho ako pokojnú
zónu, ocenenie ponechania zelenej plochy a lúky napr. pre pikniky.

Podnety na doplnenie prvkov sme zaznamenali
a budú sa riešiť pre sídlisko ako celok. Finálne
množstvo doplnených prvkov bude závisieť

Návrh na doplnenie piknikových stolov pod stromami, prípadne
vybudovať aj väčší altánok a umiestnenie umeleckej intervencie
(socha/objekt/inštalácia).
Apel na doplnenie chodníkov: „Medzi našim dvorom (na Goliana
54) a tým oproti už 40 rokov chýbajú chodníky.“
Tiež apel na riešenie poletujúceho odpadu, ktorý sa kopí v
niekoľkých miestach

aj od rezervy v rozpočte projektu.

Poletujúci odpad bude riešený osadením dostatočného množstva odpadkových košov vo dvoroch, ako
aj vybudovaním polozapustených kontajnerov na
celom sídlisku.
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Dvor č. 6

Zapracovanie podnetov

Ocenenie zaujímavosti riešenia.

Ihriská budú robené ako čo najviac multifunkčné
aby sa dali využiť na rôzne športy podľa potreby
aktuálnych návštevníkov dvora. Budú budované

Návrh spojiť streetbalové ihrisko s polovicou tenisového kurtu a
vytvoriť ihrisko na hokej/floorball.
Apel aby hracie plochy boli podľa športových noriem „ihrisko na
basket bolo podľa normy na basketbal 3x3 a polovica tenisového
podľa normy,“ nie menšie.
Vyjadrenie názoru – pochybnosť o využiteľnosti basketbalového a
squashového ihriska.

podľa platných noriem na športoviská v štandardných rozmeroch. Detailnejšie budú riešené v
podrobnejších stupňoch stavebnej dokumentácie.

Chodník bude v návrhu doplnený.

Upozornenie na súčasné vedenie chodníka medzi vchodmi
Golianova 40 a Golianova 45 – obava, že ak sa súčasný chodník
nezohľadní bude sa to aj tak ušľapávať.
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Dvor č. 7

Zapracovanie podnetov

Požiadavka na posun parkoviska - spoza panelového domu na
Golianovej 6–8 sem.

V rámci sídliska je práve riešená výstavba
parkovacieho domu (nie je súčasťou tejto štúdie)

Výhrady voči amfiteátru – obavy z rušenia nočného pokoja.
Návrhy na doplnenie:
nové herné prvky
detské atrakcie (hojdačky aj s hniezdom, šmykľavka, nejaký
kolotoč, trampolína je super pre deti, či lanovka)
piknikové stoly pre stretávanie susedov
záhon pre bylinky
"Všetky bloky sú svojim designom takmer totožné.
Nezaškodilo by to trochu odlíšiť."

Obavy obyvateľov chápeme. Dodržiavanie nočného
kľudu bude riešené Mestskou políciou. Amfiteáter je
ďalšou atrakciou ktorá má podporiť živosť lokality
počas denných hodín (divadielko pre deti, menšie
koncerty Leta na korze..). Rozšírenie celkovej ponuky
sedení a atrakcií v rámci revitalizácie zabráni
koncentrácii hluku na jednom mieste.
Návrhy na hracie prvky budú brané do úvahy.

Jednotný dizajn dvorov pomôže vizuálne zosúladiť
sídlisko v jeho terajšej "neupratanej" mnohorakosti.
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Dvor č. 8

Zapracovanie podnetov

Výhrady k výrubu stromov (kvôli parkovisku): „dotyčné stromy (za
panelovým domom na Golianovej 6–8) tvoria protihlukovú
a protiprachovú bariéru veľmi frekventovanej hlavnej cesty“

Neplánuje sa výrub stromov kvôli parkovisku.
Koncept zelene v návrhu je založený na maximálnom
zachovaní vzrastlých stromov.

Požiadavka na posun parkoviska (za panelovým domom na
Golianovej 6–8) „ďalej, na druhú stranu cesty oproti panelákom
na Golianovej 24–28.“ „Alebo parkovisko umiestniť na bočnú
stranu bytového domu č. 8.“

Dané parkovisko je mimo územia riešeného štúdiou.
V rámci sídliska je plánovaný parkovací dom.

Návrh na výmenu umiestnenia ihriska v rámci dvoru – herné
prvky vymeniť do strednej časti, „kvôli autám ktoré budú stáť
hneď vedľa ihriska.“

Výmena ihriska bude pri ďalších spodrobňujúcich
stupňoch projektovej dokumentácie akceptovaná.

Obava, že šach sa rýchlo zničí, figúrky sa odcudzia.
Otázka či je oplotenie potrebné, keďže tvorí prechodovú aj
pohľadovú bariéru
Návrhy na doplnenie:
viac herných prvkov pre deti
menší workout pre starších.
nejaký menší výbeh pre psíkov

Šach je v riešení použitý ako ukážka prvkov riešených
líniami v pochôdznych plochách, v praxi môže ísť o
rôzne "obrázky na zemi" inšpirujúce deti na skákanie.

Športovisko je ohraničené ochrannou sieťou ktorá
zamedzuje poškodenie automobilov a okolitých
bytových domov.
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Dvor č. 8

Dvor č. 9
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Dvor č. 9

Zapracovanie podnetov

Výhrada k polohe kontajnerového stojiska pri Golianovej 33 „,asi 4
metre od okien“, prosba o ich umiestnenie na pôvodnom mieste
medzi Goliana 33 a 34.

Výhrada bola prijatá, kontajnerové stojisko bude
osadené na súčasnom mieste.

Obava o bezpečnosť navrhnutého detského ihriska, keďže dvor je
najbližšie k ceste a je tu intenzívna doprava. Apel na prehodnotenie
jeho umiestnenia vzhľadom k faktu, že cez cestu je škôlka, a jeho
zmena napríklad na venčovisko.

Ihrisko obsahuje hracie prvky pre deti rôzneho veku,
príde k jeho prehodnoteniu, ďakujeme za podnet.

Upozornenie že v tomto priestore (medzi dvormi 1 a 9) najviac fúka
a pobytové funkcie sa tam dajú vykonávať iba v oklieštenom čase.
Otázka na možné umiestnenie vetrolamovej zelene zo
severozápadnej strany.
Návrhy na doplnenie:
petangového ihriska „v návrhu som nenašiel petangové ihrisko,
aj keď som ikonku našiel. Tak aby sa naňho nezabudlo“
bludisko pre deti a podobne
moderné prvky
striekajúce prvky na osvieženie
vodná plocha, fontánka, čokoľvek (pri mamaklube)
fit prvky

Ďakujeme za podnet, zvážime doplnenie vzrastlej
zelene a zmeny v dizajne zóny.

Návrhy na hracie prvky budú brané do úvahy. Ktoré
konkrétne prvky budú zachované a ktoré zmenené
bude upresnené v podrobnejších stupňoch
stavebnej dokumentácie.
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Ocenenia od obyvateľov

Zapracovanie podnetov

Spolu s podnetmi na zmeny a pripomienkami k návrhu prišli
aj mnohé pozitívne ohlasy.
Obyvatelia oceňujú najmä:
Návrh ako celok, viacúčelovosť centrálnej zóny, konkrétne
riešenia konkrétnych dvorov (viď text k dvorom),
To že sa myslí na ZŤP na deti či na psíčkarov
Revitalizáciu ako takú
Zlepšovanie mesta, to že to bude krajšie

Ďakujeme za ocenenia a za záujem podieľať sa na
zlepšovaní mesta. Sme v tom spolu :)

„Chcem sa poďakovať za tento krok k obnove, sme veľmi rady
a tešíme sa, len nech to už je.“
“Dobrý deň. Ďakujeme za úsilie zlepšiť a vynoviť sídlisko,
naozaj si to už zaslúži.“
„Ďakujem Vám za Váš návrh, je veľmi zaujímavým riešení a
páči sa mi, no našli sa veci, ku ktorým by som sa chcel
vyjadriť“
„Centrálna časť je viacúčelová, čo je super. Tá myšlienka na
všestranné využitie je dobrá.“
“Chválime, že myslíte aj na ZŤP deti a vôbec, že tu bude krajšie
a hráte sa s detailmi a super že bude niečo na venčenie.
ďakujeme.“
„Ďakujeme za krajšiu Trnavu“
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