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Dvor č. 1

Dvor č. 2

Dvor č. 3

LOKALITA

anketa - november 2014
realizácia - máj 2017 

anketa - november 2014
realizácia - máj 2017 

Dvor č. 1 na Zátvore sa nachádza medzi ulicami Poštová 
2-8 a Veterná 19-24 v severovýchodnej časti Mesta Trnava. 
V lokalite sa nachádza 125 bytových jednotiek a taktiež je 
v tesnom kontakte pohostinstvo Zátvor. 
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ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O PRIESKUME

V rámci zapájania občanov do participatívneho plánova-
nia sme vo štvrtok 24. januára 2017 usporiadali verejné 
stretnutie k pripravovanej obnove dvora č. 1 na Zátvore, 
ktorý prislúcha k Veternej ulici 19 – 24 a Poštovej 2 – 8. 
Stretnutia sa zúčastnilo približne 10 obyvateľov lokality.
Predmetom stretnutia bolo jednak oboznámiť 
obyvateľov tejto lokality s plánovanou obnovou 
okolitých dvorov č. 2 a 3, na ktoré je už v súčasnosti 
spracovaná projektová dokumentácia a budú sa v blízkej 
dobe revitalizovať, ale predovšetkým nadviazať s nimi 
rozhovor o tom, ako by po novom mal vyzerať dvor č. 1.
Výsledky z tohto stretnutia sme zapracovali do dot-
azníkového prieskumu, ktorý bol schránkovaný do 
domácností v počte 2 kusy na domáčnosť (125 domácností 
a teda celkovo 250 kusov). Obyvatelia ich mohli odovzdať 
do škatúľ priamo vo vchode od 30. januára do 5. februára 
2017 do svojich bytových domov. Obdržali sme dot-
azníky od 59 respondentov, 2 papierové dotazníky prišli 
nevyplnené, 2 dotazníky boli vyplnené online na stránke 
ww.trnava.sk, celkovo sa teda vyjadrilo 59 respondentov.
 
Všetky pripomienky z verejného stretnutia i spätná väzba 
z dotazníka budú zapracované do zadania verejného ob-
starávania na spracovateľov projektovej dokumentá-
cie (t. j. architektov), z ktorej vyjde finálny návrh obnovy 
priestoru.
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VEREJNÉ STRETNUTIE S OBYVATEĽMI

Mestská samospráva vytvára priestor na „pod-
nety zdola“, teda pripomienky od občanov, aby 
mohli priamo ovplyvňovať podobu prostredia, v 
ktorom žijú. 

Prítomní sa na stretnutí k úprave dvoru č. 1 na 
Zátvore vyjadrili, čo ich v danej lokalite trápi a čo 
by potrebovali zmeniť. Medzi najpálčivejšie pro-
blémy patrili nočný hluk a znečisťovanie pros-
tredia cigaretovými ohorkami z neďalekého 
pohostinstva, nedostatočný odvoz odpadkov či 
parkovanie v tejto časti. 

Zástupcovia Mesta priblížili riešenia, od ktorých 
si samospráva sľubuje zníženie počtu áut a 
zlepšenie parkovacích podmienok na síd-
liskách (veľkokapacitné garáže, parkovacia 
politika a využívanie cyklotrás a cyklistickej do-
pravy).

K dispozícii boli mapky lokality, do ktorých mohli 
účastníci stretnutia zakresľovať, čo by si na 
tomto území predstavovali. Vyskytli sa názory, 
že dvor č. 1 by mal mať parkovo-rekreačnú 
funkciu, uvažovalo sa o vodnom prvku, napr. 
pitnej fontánke alebo osviežovačoch vzduchu 
(vodné hmly, brodiská), ale aj o ľadovej ploche 
či umelom ľade v priestoroch basketbalového 
ihriska. Iná časť navrhovala umiestniť do tohto 

priestoru detské ihrisko alebo aspoň 2 – 3 herné 
prvky pre deti. Keďže miestne deti rady využívajú 
dvor na jazdenie na bicykli dokola, nie je žiaduce 
vytvárať tu ďalšie spevnené plochy.

 Venovali sme sa aj téme psíčkarov, z čoho vy-
plývajú aj nápady pre kryté pieskovisko, ktoré by 
sa na noc zakrývalo pred mačkami, okrem neho 
by si obyvatelia želali i trávnik bez ohorkov a 
psích exkrementov, kde sa dá príjemne posedieť.

Návštevníci stretnutia sa zhodli na tom, že pri-
oritami pri obnove tejto lokality by malo byť 
zachovanie čo najväčšej zelenej plochy a 
doplnenie vegetácie. Tá by ich zároveň chránila 
v letných horúčavách pred slnkom, keďže časť 
územia je na výslní po celý deň. Na severnej 
strane sa preto uvažovalo o doplnení stromov, 
pergol či prvkov porastených popínavou zeleňou 
a tiež o markízach a slnečníkoch nad detským 
ihriskom.

Ak by mali na tomto mieste vznikať ploty, sku-
pina občanov na stretnutí sa prikláňala skôr k 
živým plotom. Keďže tento dvor je hlavným 
zberným ťahom pre peších smerom z Poštovej 
a priľahlých ulíc do blízkeho hypermarketu, oby-
vatelia navrhujú, aby bol mobiliár v tejto časti 
vyrobený z pevných a masívnych materiálov 

odolných voči vandalizmu.
Medzi ďalšie zaujímavé nápady patrilo vytvore-
nie Klubu priateľov dvora. č 1, v rámci ktorého 
by sa záujemcovia starali o tento priestor, moni-
torovali ho a organizovali brigády. Ďalej by oce-
nili altány, húsenkovú dráhu pre deti, piknikové 
sedenia, viac stromov, úpravu trávnikov a tiež 
doplnenie kríkov v ostrovčeku medzi parkovací-
mi plochami na Veternej ulici, kde už v minu-
losti boli. Odznel aj návrh umiestniť odpadkové 
koše pred vchodové dvere, no tento postup 
už obyvatelia pred časom skúšali a v praxi sa 
neosvedčil. Zároveň občania na stretnutí vys-
lovili prianie, aby v rámci revitalizácie nebolo 
riešený iba vnútorný dvor, ale i celý trojuhol-
níkový cíp smerom na Veternú ulicu.
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ZÁKLADNÉ ÚDAJE O RESPONDENTOCH

57 respondentov

Žena 37 64.9 %
Muž 20 35.1 %

POHLAVIE VEKOVÉ ZLOŽENIE
58 respondentov

15-25 rokov  5
26-35 rokov  17
36-45 rokov  15
46-55 rokov  4
56-65 rokov  13
65 + rokov  4

POHLAVIE VEKOVÉ ZLOŽENIE
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SÚČASNÝ STAV PRIESTORU A OKOLIA
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Beh, jogging

Korčuľovanie

Posedenie

Iné - parkovanie, výhľad z okna, relax

Prechádzam priestorom do inej lokality (na bicykli)

Venčenie psa

Stretnutia s priateľmi/susedmi

Prechádzky

Trávenie času s dieťaťom

Prechádzam priestorom do inej lokality (peši)

Na aké aktivity využívate priestor dvora v súčasnosti? NA AKÉ AKTIVITY VYUŽÍVATE PRIESTOR DVORA V SÚČASNOSTI?

Dvor je v súčasnosti takmer nevybavený. Nachád-
za sa tu pár staRších prvkov pre deti, otvorené 
trávnaté plochy, kríky a stromy, ojedinelá lavička 
a z dvoch strán je  obkolesený parkovacou plo-
chou. Z tohto dôvodu je využitie územia na aktiv-
ity obmedzené.
Dvor č. 1 neponúka veľké možnosti pre trávenie 
času, skôr sLúži ako  hlavný zberný ťah pre peších 
smerom z Poštovej a priľahlých ulíc do blízkeho 

hypermarketu a centra mesta. Najčastejšie sa 
ľudia pohybujú peši do inej lokality, častokrát 
trávia čas s dieťaťom, prechádzkami a stretnu-
tiami so známymi.
Pätina respondentov vo dvore venčí svojho psíka. 
Viacerí tu nachádzajú nejaký spôsob relaxu: 
korčuľujú, behajú, využívajú posedenie vo dvore, 
či výhľad na zeleň.

kolotoč   1
šmykľavka   1
hojdačka reťazová  1
lezecká stena  2
lavička   2
odpadkový koš  1
pieskovisko   1

PRVKY V 
ÚZEMÍ:

POČET
KUSOV:
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Čo sa vám na priestore dvora páči, čo považujete za dôležité zachovať? ČO SA VÁM NA PRIESTORE DVORA PÁČI, ČO POVAŽUJETE ZA DÔLEŽITÉ ZACHOVAŤ?

zeleň, zelené plochy       42
stromy          27
detské prvky, detské ihrisko, preliezky    24
tráva, trávnik, trávnatá plocha      22
parkovanie, parkovisko, parkovacie miesta/plochy   6
priestrannosť - veľký, svetlý priestor pre hru a mimo ciest 6
lavičky          5
pieskovisko         4

pokoj           2
prechodový priestor       2
cyklistické trasy        2
chodníky         2
nepriechodnosť pre autá       2
stojany na bicykle        1
prechod do inej lokality       1

TÉMA: POČET RESPONDENTOV: TAKTIEŽ SPOMENUTÉ: POČET RESPONDENTOV:

SÚČASNÝ STAV PRIESTORU A OKOLIA
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SÚČASNÝ STAV PRIESTORU A OKOLIA
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Pokiaľ vnímate v priestore nejaké nedostatky a problémy, napíšte nám, aké: POKIAĽ VNÍMATE V PRIESTORE NEJAKÉ NEDOSTATKY A PROBLÉMY, NAPÍŠTE NÁM, AKÉ:

krčma Zátvor-hluk vo večerných hodinách, výtržníctvo, neporiadok 21
špina po venčení psov        15
nedostatok parkovacích miest       14
nedostatok lavičiek, poškodené       13
nedostatok odpadkových košov        9
celková zanedbanosť, slabá údržba, zastaralosť    9
rozbité povrchy chodníkov a ciest      7
nedostatok stromov na tienenie, zelene     7
málo kontrolovaný priestor Mestskou políciou    4

POČET RESPONDENTOV: TAKTIEŽ SPOMENUTÉ: POČET RESPONDENTOV:TÉMA:
smog (svetelný, z áut vo dvore)     2
premnožené holuby      2
chýba pitná voda       1
ozvena        1
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KTORÉ PRVKY BY STE SI V PRIPRAVOVANEJ REVITALIZÁCII DVORU Č. 1 ŽELALI? 

BUDÚCE MOŽNOSTI ROZVOJA PRIESTORU
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Altánok

Piknikové sedenie

Tieniace prvky, pergoly, markízy, slnečníky

Kvetinové záhony

Otvorená trávnatá plocha

Dosadba stromov

Ozdobné kry

Herné prvky pre deti (cca 2 – 3 prvky, pieskovisko) 

Doplnkové prvky mobiliáru – odpadkové koše, stojany na bicykle a pod.. 

Posedenie, lavičky v tieni aj na slnku

Ktoré prvky by ste si v pripravovanej revitalizácii dvoru č. 1 želali?  
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Čo by podľa Vášho názoru v tomto priestore určite malo vzniknúť? ČO BY PODĽA VÁŠHO NÁZORU V TOMTO PRIESTORE URČITE MALO VZNIKNÚŤ?

detské ihrisko, prvky, priestor pre deti    20
doplnenie lavičiek, posedenie      17
doplnenie parkovacích miest       12
pokojná, oddychová, relaxačná zóna      12
dosadba stromov        11
odpadkové koše        6
vodný prvok - pitná fontána, fontána, hydrant   6
kry, predeľujúce kríky       5
tienice prvky, posedenie v tieni, zatienenie ihriska  5
trávnatá plocha        3
multifunkčné ihrisko        3

TÉMA: POČET RESPONDENTOV: TAKTIEŽ SPOMENUTÉ: POČET RESPONDENTOV:
fit prvky na cvičenie dospelých      2
kamera         2
zákaz venčenia psov       2
stojany na bicykle        2
väčšia kontrola MsP       2
umelecký prvok - plastika      1
ohnisko na letné grilovanie      1
zmena usporiadania parkovania z pozdĺžneho na šikmé  1
kontajner na bioodpad       1
dosadba ihličnanov       1

BUDÚCE MOŽNOSTI ROZVOJA PRIESTORU
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Čo by podľa Vášho názoru v tomto priestore určite nemalo vzniknúť? ČO BY PODĽA VÁŠHO NÁZORU V TOMTO PRIESTORE URČITE NEMALO VZNIKNÚŤ?

parkovisko, parkovacie plochy      15
posedenie, altánok , piknikové stoly      11
priestor pre venčenie psov      9
chodníky, spevnené plochy na úkor zelene    7
detské ihrisko, herné prvky pre deti     2
stojany na bicykle        2
dosadba stromov        2

TÉMA: POČET RESPONDENTOV: TAKTIEŽ SPOMENUTÉ: POČET RESPONDENTOV:
výrub stromov        1
kontajnery na odpad       1
parkovacie stĺpiky        1
priveľa lavičiek        1

BUDÚCE MOŽNOSTI ROZVOJA PRIESTORU
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ZÁVER - ODPORÚČANIA 

- vytvoriť oddychovo - rekreačný dvor s parkovou 
úpravou a niekoľkými prvkami pre hry detí

- zachovať čo najväčšiu plochu vegetácie a 
vhodne umiestniť a doplniť stromy

- minimalizovať výruby. napr. v prípade zlého 
zdravotného stavu dreviny

- celkovo modernizovať prostredie a prvky v ňom

- zabezpečiť údržbu prostredia, drevín, rastlín, 
prvkov a povrchov

 - vhodne zvoliť umiestnenie novej výsadby tak, 
aby vznikli priestory v tieni (možné využiť i tien-
iace prvky) ale i otvorená trávnatá plocha pre ak-
tivity (futbal, bedminton, posedenie na deke,...)

- prehodnotiť usporiadanie parkovacích miest 
na spevnených plochách parkovísk a zefektívniť 
využitie  priestoru, ak je to možné

- v časti parkoviska pri Veternej 19 je možné 
prehodnotiť vhodnosť umiestnenia 3 - 4 par-
kovacích miest na úkor zelene pri ponechaní 
2 m širokého pásu zelene pri chodníku (podľa 
priestorových možností a uváženia projektanta)

- vytvárať bezbariérový priestor, neumiestňovať 
stĺpiky

- v prípade plotov sa obyvatelia prikláňajú k 
prírode blízkym riešeniam, napr. živý plot

- podľa zváženia projektanta uvažovať o vod-
nom prvku v území (fontána, pitná fontána, hy-
drant,  brodisko)

- navrhnúť 2-3 nové prvky detského ihriska pre 
deti do 6 rokov, prípadne uvažovať o modernizá-
cii už existujúcich

- ponechať pieskovisko a doplniť jeho prekrytie

- mobiliár odporúčame z pevných materiálov 
odolných voči vandalizmu, ideálne z masívneho 
dreva
- vhodne zvoliť umiestnenie mobiliáru tak, aby 
nelákal k nočnému prespávaniu a vandalizmu

- doplniť lavičky pri pešej trase a odpadkové 
koše v celom území (nie však pri vchodoch do 
bytových domov)

- neumiestňovať plochy pre voľné venčenie psov 
vo dvore

- vhodne zvoliť oplotenie detského ihriska, 
- keďže v dvore č. 2 bude umiestnené 
multifunkčné ihrisko a fit a workoutové prvky 
pre dospelých, nie je nutné ich navrhovať v tom-
to dvore
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TERMÍNY

december 2016 - príprava a predvýskum

Január 2017 - Výsledky stretnutia 
spracujeme do ankety, ktorá bude dis-
tribuovaná obyvateľom na Poštovej 2-8 
a Veternej 19-24 

Február 2017 - Z výsledkov bude spra-
cované zadanie pre obstaranie projek-
tovej dokumentácie

Leto 2017 - stretnutie s občanmi a ar-
chitektom vo fáze rozpracovania pro-
jektu V prípade záujmu  a úspešného 
obstarania projektanta 

2018 - realizácia projektu v prípade 
hladkého priebehu všetkých nevyhnut-
ných zákonných procesov


