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LOKALITA

Trnavský kraj, okres Trnava, katastrálne územie mes-
ta Trnava, intravilán mesta, mestská časť Trnava – 
Východ 
Výmera územia je 85 580  m2  na parcele registra C 
č.5671/6 a 5671/98 vo vlastníctve Mesta Trnava. 

ÚZEMIE POZOSTÁVA Z VIACERÝCH FUNKČNÝCH 
ZÓN:
1) veľkej relax zóny za daňovým úradom a úra-
dom Trnavského samosprávneho kraja
2) areálu Základnej školy Spartakovská v jame 
vrátane svahov a areálovej zelene
3) plochy verejného parku 
4) kopca Agátka s malou hernou zónou 
5) dvorov bytových domov s priľahlými 
priestormi a svahu za hotelom Inka na ulici V. Clemen-
tisa.
VÄZBY NA OKOLIE:
Riešené územie sa nachádza na západnej strane mes-
tskej časti Trnava – Východ medzi ulicami Hlboká, 
Starohájska, Vladimíra Clementisa a Spartakovská.
Zo severnej strany je ohraničené budovami daňového 
úradu, trnavského samosprávneho kraja,  sociálnej 
poisťovne, občianskej vybavenosti a polyfunkčným by-
tovým domom. Západnú hranicu tvoria bytové domy 
na Hlbokej ulici, južnú mestský zimný štadión a obytný 
súbor na Spartakovskej ulici,  východnú dva dvory by-
tových domov a terénny svah za hotelom Inka na ulici 
V. Clementisa. 
Územím prechádzajú základné pešie a cyklistické 
komunikačné osi na Starohájskej ulici v smere východ 
– západ, ktoré vyúsťujú do ulíc V. Clementisa a Hlboká 
a v smere sever – juh zo Starohájskej na Spartakovskú 
ulicu popri plote školského areálu ZŠ Spartakovská.  
Na juhozápadnej strane od kopca „Agátka“ je územie 
napojené smerom do centra mesta cez novovybudo-
vanú lávku k objektu City Aréna.

Sociálna 
poisťovňa

Daňový úrad
Úrad Trnavského 
samosprávneho 
kraja

ZŠ Spartakovská
Hotel 
Spectrum
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ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O PRIESKUME

Na získanie spätnej väzby od obyvateľov  oko-
lia riešeného územia sme pripravili dotazníky 
v tlačenej i elektronickej forme (dotazník vy-
plnilo spolu 157 ľudí, z toho  online 102 ľudí a 
tlačených sa vrátilo 53 kusov, e-mailom prišli 
dva dotazníky od obyvateľov. Jeden respon-
dent omylom poslal svoju odpoveď 7-krát, tú 
sme zarátali ako 1 odpoveď. Dotazník bolo možné 
vyplniť v papierovej forme, od 20. apríla do 27. aprí-
la 2017. Distribuovaný bol do schránok všetkých 
obyvateľov okolia a bolo možné ho odovzdať na 
troch zberných miestach v okolí dvorov:
1. Informátor na radnici, Hlavná 1 - nonstop
2. ZŠ Spartakovská - v čase prevádzkovej doby
3. Sociálna poisťovňa, Ul. Vladimíra Clementisa 
24/A - v čase otváracích hodín
Ponúkli sme taktiež možnosť povedať svoj názor 
osobne na verejnom stretnutí 6. apríla 2017. 
Stretnutia sa zúčastnila približne 20 obyvateľov z 
okolia.  
V základnej škole Spartakovská prebehol sa-
mostatný dotazníkový prieskum a vrátilo sa 
nám 17 vyplnených hárkov. Tento prieskum bol 
zameraný len na potreby žiakov a učiteľov školy, 
ale dostali sme odpovede prevažne od učiteľov a 
rodičov. 
Odpovede sú zapracované do odporúčaní pre ar-
chitektov pre jednotlivé časti územia.      
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VEREJNÉ STRETNUTIE S OBYVATEĽMI
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VEREJNÉ STRETNUTIE S OBYVATEĽMI

Vo štvrtok 6. apríla 2017 o 17.30 hod. sme v Základ-
nej škole Spartakovská usporiadali verejné stretnutie pre 
občanov, ktorí sa mohli prísť oboznámiť s úmyslom upraviť 
tento priestor a vysloviť k tomu svoje pripomienky.
Účastníci stretnutia boli vyzvaní, aby sa rozdelili do 
štyroch skupín, z ktorých každá dostala pridelenú jednu 
časť riešeného územia. Väčšina prítomných sa však vys-
lovila, že daný priestor dobre poznajú a nemajú potrebu 
ísť si ho obzrieť, preto sme pobyt v exteriéri obmedzili na 
obhliadku areálu školy. Ten je momentálne síce otvorený 
aj pre verejnosť, ale nie je v ideálnom stave; zastaralé sú 
hlavne ihriská. Vedenie školy by revitalizáciu a obnovu 
športovísk uvítalo, aby mohol školský dvor plnohodnotne 
slúžiť nielen pre žiakov počas vyučovania, ale aj mimo neho 
pre obyvateľov tejto lokality či už ako miesto na pikniky či 
športové vyžitie.
Po návrate z obhliadky sa občania rozdelili do pracovných 
skupín, ktoré pracovali s mapami územia pripravených 
na zakresľovanie ich návrhov. Tento krok ukázal, že vý-
jazd priamo do terénu by napriek námietkam mal zmysel, 
keďže obyvatelia tejto lokality síce okolie svojho bydliska 
poznajú, ale pokiaľ chcú svoje požiadavky tlmočiť ďalej 
pracovníkom mestského úradu, nie je nič názornejšie, než 
si spolu miesto obzrieť osobne a poukázať na želané zme-
ny priamo v teréne.
Napriek tomu na stretnutí vládla tvorivá a príjemná atmos-
féra, v ktorej sa nám podarilo získať množstvo podnetov 
na úpravy priestoru, ktoré by zvýšili kvalitu života v ňom.

* Rozdelenie priestoru na 4 približne rovnako veľké celky bolo podmienené tým, 
aby vedeli všetky skupiny prejsť svoje lokality za rovnaký čas. 

Rozdelenie priestoru
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VEREJNÉ STRETNUTIE S OBYVATEĽMI

1. SKUPINA: ŠKOLSKÝ AREÁL ZŠ SPARTAKOVSKÁ

Požiadavkou zo strany školy je obnoviť bežecký ovál 
a sprístupniť ho aj na korčuľovanie,  vymeniť staré 
betónové povrchy a revitalizovať nepoužívané 
športové ihriská (momentálne je z dôvodu zlého stavu 
povrchov zakázané ich používať). Menovali sa rôzne 
druhy športov –  hádzaná, volejbal, basketbal, ale i 
pozemný hokej či korčuľovanie (odzneli však obavy, či 
by prítomnosť skateparku nespôsobovala kvôli ozvene 
priveľký hluk).
V areáli školy sa už čoskoro začne s výstavbou novej 
budovy, ktorá bude slúžiť ako materská škola (bude 
vybudovaná na mieste niekdajšieho impaka), pričom 
vznikne aj nový vchod zo západnej strany areálu 
školy (od Hlbokej ulice) a deti tak budú môcť prichádzať 
priamo cez park. Zmiešaný chodník pre autá a peších 
používaný doteraz býva ráno pri väčšej premávke áut 
nebezpečný. Chodníky by mali byť využiteľné, aj keď 
budú deti prichádzať do školy na korčuliach.
V školskom areáli by mali byť doplnené aj herné prvky, 
ktoré by využívali deti v rámci školského klubu či cez vík-
end s rodičmi. Prázdne spevnené priestory by mohli byť 
ponechané, aby si tam deti mohli zvoliť vlastné aktivity, 
je však potrebné vymeniť ich povrchy. V priestore pred 
vstupom do školy je vhodné doplniť mobiliár, hlavne 
lavičky. Časť areálu, kde sa momentálne pestujú kveti-
ny a v minulosti sa využívala na pestovateľské práce, by 

mohla byť doplnená o vyvýšené záhony.
Pred školou sa nachádza križovatka peších ciest, kde 
stojí aj elektrorozvodňa, ktorú by si obyvatelia želali 
premaľovať, keďže ju zdobí nevzhľadné grafity. Jej vlast-
níkom však nie je mesto, preto sú ďalšie kroky v tomto 
smere otázne.

2. SKUPINA: DVORY POZDĹŽ ULICE VLADIMÍRA 
CLEMENTISA

Ďalšou časťou, ktorej sme sa venovali, sú dvory pozdĺž 
ulice Vladimíra Clementisa. Nadväzujú  na priestor pred 
vstupom do školy a materskej školy. Priľahlý kopec je 
využívaný na sánkovanie. Priestor však na obyvateľov 
pôsobí nepríjemne, obzvlášť večer. Schodisko je strmé 
a tak vznikla povedľa neho trasa pre bicykle a kočíky, no 
aj jej sklon je vyšší a tým je cestička riziková napríklad 
pre bicyklujúce sa deti.
Priestor za predajňami nie je večer dostatočne os-
vetlený a pôsobí nebezpečne. Stretávajú sa tu skupinky 
asociálov, striekačky a odpadky vietor občas zaveje aj do 
areálu ZŠ.
Spolu s priľahlým chodníkom od bytového domu V. Cle-
mentisa 16 – 18 sú to pomerne frekventované tranz-
itné priestory. Popri tomto bytovom dome vedie zoza-
du chodník, ktorý sa kedysi využíval, no momentálne 
nevedie nikam a tak by mohol byť nahradený zeleňou. 
Dva dvory bytových domov V. Clementisa 16 – 22 majú 

pomerne bohatú stromovú zeleň a je  tam i niekoľko 
príjemných zákutí (napr. skratka z dvoru smerom k 
hlavnej ceste, kde rastú väčšie stromy). 
Problémom je nedostatok parkovacích plôch, uvažovalo 
sa o rozšírení parkoviska v jednom dvore na úkor prvkov 
detského ihriska, ktoré sú už zastaralé. Bytové domy 
i okolité budovy sú postriekané grafitmi; jeden z 
prítomných prišiel s nápadom umiestniť do priestoru 
panely, ktoré by sprejeri mohli legálne postriekať a 
nepoškodzovali by steny bytoviek.

3. SKUPINA: IHRISKÁ ZA DAŇOVÝM ÚRADOM A 
SÁNKOVACÍ KOPEC

Hoci bolo vybudované len pred pár rokmi, už teraz 
sú vďaka veľkej vyťaženosti (aj počas pracovných 
dní) niektoré prvky v dosť opotrebovanom stave. S 
početnými návštevami množstva detí a ich rodičov súvisí 
nedostatočná kapacita smetných košov, ktoré sa zvyknú 
zaplniť už za pol dňa. Keďže priestor ponúka možnosti na 
dlhší pobyt, bolo by praktické mať tu pitnú fontánku, 
prípadne v lete i vodnú hmlu poskytujúcu osvieženie 
v horúcich dňoch. Ďalším návrhom bolo dosiať trávu v 
okolí ihriska a vyriešiť jeho zatienenie, aby boli deti 
chránené pred ostrým letným slnkom.
V blízkosti ihriska sú umiestnené fit prvky pred dospel-
ých a petangové ihrisko, ktoré občania navrhujú o kú-
sok presunúť, pretože pri fit prvkoch zavadzia. Plánuje 
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VEREJNÉ STRETNUTIE S OBYVATEĽMI

sa tu aj workoutová zóna na cvičenie s vlastnou 
váhou.
Sánkovací kopec je obľúbený a využívaný, 
občania by ho radi zachovali a nesadili na tomto 
mieste stromy. Prišli aj s nápadom spraviť tu 
lanovku, či lanovú dráhu.
Schodisko býva počas dažďa na podestách 
zaliate aj do výšky 10 cm, pravdepodobne nie je 
dobre vyspádované. Lavičky, ktoré sa nachádza-
jú pozdĺž ihrísk sú okrem iných navštevované aj 
skupinkami, ktoré tu večer trávia čas a ich hluk 
sa rozlieha priestorom.
Prítomní hostia navrhli otvoriť školský areál zo 
severnej strany, aby ho deti nemuseli obchádzať, 
keď sa chcú ísť zahrať dovnútra. Spodnú časť 
územia tvorí voľná lúka s vysadenými stro-
mami a obyvatelia sa prikláňajú k tomu, aby os-
tala tak, ako je, prípadne bola doplnená o vodný 
prvok ako fontána, bazénik či jazierko.

4. SKUPINA: VOĽNÁ PLOCHA VEGETÁCIE A 
KOPEC AGÁTKA

Problémom tejto časti sú najmä preplnené od-
padkové koše a nezbieranie exkrementov po 
psoch. Občania si želajú umiestniť sem opä-
tovne tabule s nápisom Zákaz venčenia, ktoré tu 
pôvodne boli, no zmizli. Navrhujú umiestniť ich 

na viditeľnejšie miesto, napr. na plot.
V trávnikových plochách pribudli za posledné 
roky nové mladé stromy, tie obyvatelia vítajú, 
oceňujú však aj voľné otvorené plochy. Do 
trávnikov je možné nasadiť kvety a vytvoriť tak 
kvetnaté lúky.
Pod kopcom sa nachádza ihrisko, ktoré je 
navštevované deťmi, no aj asociálnymi živlami, 
a tak má mnohé prvky už poškodené. Bolo by ich 
treba jednak obnoviť, ale aj doplniť niečím novým 
(odznel návrh na hradby z dreva či vežičku).
Medzi kopcom a zimným štadiónom vedie 
ulička, ktorú využíva veľa ľudí ako prechod od lávky 
cez Hlbokú na sídlisko. Vo večerných hodinách 
však pôsobí nebezpečne, nie je dostatočne os-
vetlená, lemujú ju pichľavé a neprehľadné kríky. 
Tie by bolo podľa obyvateľov vhodné odstrániť a 
do uličky doplniť osvetlenie, resp. pridať lampu 
aj na križovatku ciest smerom od lávky.
Svah kopca Agátke je v tejto časti aj smerom od 
cesty nestabilný, tieto časti kopca by potrebovali 
spevniť a dotvoriť.
Výstupy zo stretnutia sme použili ako podklad pre 
vytvorenie dotazníkového prieskumu.
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DOTAZNÍKOVÝ PRIESKUM



Odbor územného rozvoja a koncepcií, Mestský úrad Trnava, Trhová 189/3, spracovala: Zuzana Krivošová,  kontakt:  zuzana.krivosova @trnava.sk 033/32 36 204 

ZÁKLADNÉ ÚDAJE O RESPONDENTOCH

154 respondentov

Žena	 90		 58%
Muž	 64	 42%

POHLAVIE VEKOVÉ ZLOŽENIE
153 respondentov
menej	ako	12	rokov	 1
12	-	18	rokov	 	 3
18	-	25	rokov	 	 8
26	-	35	rokov	 	 71
36	-	45	rokov	 	 38
46	-	55	rokov	 	 10
56	-	65	rokov	 	 16
66	-	75	rokov	 	 6
75	a	viac	rokov	 	 0

ADRESA
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12 - 18 rokov

18 - 25 rokov

26 - 35 rokov
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66 - 75 rokov
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Športová

Sladovnícka

 Severná

 Koniarekova

 Bulharská

Ľ. Podjavorinskej

Jaslovské Bohunice

Teodora Tekela

Starohájska

Juraja Slottu

Spartakovská ul.

ZŠ Spartakovská

Hlboká

Vladimíra Clementisa

Neuvedená

Adresa 
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SÚČASNÝ STAV PRIESTORU A OKOLIA

AKO ČASTO NAVŠTEVUJETE PRIESTOR SÍDLISKOVÉHO A ŠKOLSKÉHO DVORA “AGÁTKA”? 

KTORÉ Z PRIESTOROV SÍDLISKOVÉHO A ŠKOLSKÉHO DVORA “AGÁTKA” NAVŠTEVUJETE? 

2 

4 

21 

23 

77 

Nenavštevujem	tento	priestor

3	-	4x	za	rok

1	-	2x	mesačne

Raz	týždenne

Denne

Ako často navštevujete priestor sídliskového a školského dvora "Agátka"?  

37 

48 

91 

109 

1.	Školský	areál	ZŠ	Spartakovská

2.	Dvory	pozdĺž	ulice	Vladimíra	Clementisa

4.	Voľná	plocha	vegetácie	a	kopec	Agátka

3.	Rekonštruované	ihriská	za	Daňovým	úradom	a	sánkovací
kopec

Ktoré z priestorov sídliskového a školského dvora "Agátka" 
navštevujete?  
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SÚČASNÝ STAV PRIESTORU A OKOLIA

B

C

D

  
1 kombinovaná zostava 3  ks
2 šmykľavka
3 kolotoč 2 ks
4 lavička 11 ks
5 dopadová plocha 5 ks
6 odpadkový koš 
7 hojdačka kyvadlová 3 ks
8 preliezka
9  hojdačka reťazová
10 hojdačka pružinová 4 ks
11 iný prvok
12 informačná tabuľa

1 fitness prvky 9 ks
2 petangové ihrisko
3 informačná tabuľa
4 lavička 2ks

1 kolotoč zemeguľa
2 šmykľavka
3 hojdačka reťazová
4 hrazda
5 informačná tabuľa
6 dopadová plocha
7 odpadkový koš

  
1 kolotoč
2 pieskovisko
3 šmykľavka
4 hojdačka kyvadlová
5 odpadkový koš 2 ks
6 lavička 5 ks
7 dopadová plocha
8 informačná tabuľa
9 hojdačka pružinová 3 ks
10 iný prvok

A

A
B C

D

AK VYUŽÍVATE NIEKTORÉ Z 
IHRÍSK PRE DETI ČI 
DOSPELÝCH, 
UVEĎTE PROSÍM, KTORÉ:

13 

25 

38 

55 

70 

88 

Nevyužívam
žiadne	z	ihrísk

v	lokalite

C

Využívam
školský	dvor

B

D

A

Ak využívate niektoré z 
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NA AKÉ AKTIVITY VYUŽÍVATE PRIESTOR SÍDLISKOVÉHO A ŠKOLSKÉHO DVORA “AGÁTKA” V 
SÚČASNOSTI? 

SÚČASNÝ STAV PRIESTORU A OKOLIA
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Chodievam na kopec Agátka

Využívam areál ZŠ Spartakovská (ovál, ihrisko, prvky pre deti)

Beh, jogging

Posedenie

Využívam fit prvky pre dospelých

Bicyklovanie, prechádzam do inej lokality na bicykli

Sánkovanie

Stretnutia so známymi/priateľmi

Využívam detské ihrisko

Prechádzky, prechádzam priestorom do inej lokality

Na aké aktivity využívate priestor sídliskového a školského dvora "Agátka" v súčasnosti?  
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ČO SA VÁM NA PRIESTORE PÁČI, ČO POVAŽUJETE ZA DÔLEŽITÉ ZACHOVAŤ? 

Detské	ihriská,	ihriská,	prvky	pre	deti	 	 	 	 	 56
Zeleň,	dostatok	zelene	 	 	 	 	 	 	 46
Stromy	(platany,	sakury)	 	 	 	 	 	 	 29
Fit	prvky,	Fitness	zóna	 	 	 	 	 	 	 19
Voľný,	priestranný,	rozľahlý	priestor,	lúky	a	plochy,	nezastavanosť,	
otvorenosť	 	 	 	 	 	 	 	 	 18
Sánkovací	kopec	(bez	stromov)	 	 	 	 	 	 16
Ticho,	pokoj,	oddychová	zóna,	relax	 	 	 	 	 12
Kopec	Agátka	 	 	 	 	 	 	 	 	 11
Športové	využitie	dvoru	ZŠ,	športové	ihriská,	možnosť	zacvičiť	si	 11
Lavičky,	posedenie	 	 	 	 	 	 	 	 10
Kvety,	kvetinové	záhony	 	 	 	 	 	 	 7
Priestor	bez	áut,	parkovania	 	 	 	 	 	 5
Pestrosť,	rôznorodosť,	mnohorakosť,	rozmanitosť	prvkov	 	 4
Pieskovisko	v	školskom	dvore	 	 	 	 	 	 3

TÉMA: POČET RESPONDENTOV: TAKTIEŽ SPOMENUTÉ: POČET RESPONDENTOV:

SÚČASNÝ STAV PRIESTORU A OKOLIA

Spomenuté trikrát:
Bicyklovanie, rampa pre bicykle a kočíky, cyklotrasy, Park, parkový charakter, Plochy 
na hranie futbalu, Závlahový systém

Spomenuté dvakrát:

Čistota, Parkovisko, Chodíky

Spomenuté jedenkrát: 

Kolotoč, kríky, Osvetlenie, Petangová dráha, Ježkovia, kopec so stromami, 
Voľnočasové využitie, Bezpečnosť, Informačná tabuľa, Stretnutia s priateľmi, 
Osvieženie v lete, Staré preliezky - kvalitnejšie, udržateľnejšie, Venčenie psa, 
Kosenie, Lanová dráha, Ležanie na tráve
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SÚČASNÝ STAV PRIESTORU A OKOLIA

POKIAĽ VNÍMATE V PRIESTORE NEJAKÉ NEDOSTATKY A PROBLÉMY, NAPÍŠTE NÁM, AKÉ:

Psie	exkrementy,	venčenie	(aj	na	ihriskách)	 	 	 	 	 28
Detské	ihriská	(poškodené,	nebezpečné,	špina)	 	 	 	 24
Rušenie	nočného	pokoja	(ihriská,	okolie	V.	Clementisa),	vandalizmus	 15
Stromy	-	nedostatok	 	 	 	 	 	 	 	 14
Odpadkové	koše	(nedostatok,	preplnené,	nevysýpané)	 	 	 14
Chýba	tieň	(ihriská),	v	lete	páli	slnko	 	 	 	 	 	 14
Úplne	zničené	ihriská	v	areáli	ZŠ,	nedostatok	 	 	 	 14
Lavičky	(nedostatok,	bez	operadiel,	chýbajú	na	konkr.	miestach)	 11
Špina,	nečistota,	odpadky,	slabá	údržba,	zanedbanosť	 	 	 11
Priestor	medzi	štadiónom	a	Agátkou	zanedbaný,	nebezpečný,	špina	 9
Zeleň	(nedostatok,	neupravená,	zaedbaná	Agátka)	 	 	 	 8
Osvetlenie	(chýba	medzi	štadiónom	a	Agátkou,	nefunguje)	 	 8
Parkovanie	(nedostatok	miest,	nerezidenti	parkujú,	problém	na	V.	Clementisa	19-21)		 7

POČET RESPONDENTOV: TAKTIEŽ SPOMENUTÉ: POČET RESPONDENTOV:TÉMA:
Spomenuté päťkrát: Chýba kontrola MsP, Trávniky (zničené, nevyužité)
Spomenuté trikrát: Zlý technický stav povrchov ciest a chodníkov,
Elektrorozvodňa - zanedbaná, deti vyliezajú hore, Štrk na ihriskách rozsypaný 
všade, priveľa štrku, Zanedbaný priestor pred vstupom do ZŠ
Pešie prepojenia v okolí, V. Clementisa večer nebezpečné
Spomenuté dvakrát: Petangové ihrisko - nedokončené, zbytočné, Chýba 
pitná fotnána - ihriská, Oplotenie areálu ZŠ - prekážka, Chýbajú toalety, 
Stromy v sánkovacom kopci
Spomenuté jedenkrát: Bezdomovci, Šmykľavky vysoko nad zemou 
- pre deti nebezpečné, Lavičky odstrániť, Údržba schodov v zime, Chýba 
občerstvenie, Neucelenosť priestoru, Chýba multifunčné ihrisko, Nebezpečná 
cesta pre deti pri vstupe do ZŠ, Panely vyčnievajúce zo sánkovacieho kopca, 
Chýba vstup do ZŠ zo strany Hlbokej
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KTORÉ PRVKY A AKTIVITY BY STE SI V PRIPRAVOVANEJ REVITALIZÁCII ŠKOLSKÉHO DVORA 
ZŠ SPARTAKOVSKÁ ŽELALI? 

BUDÚCE MOŽNOSTI ROZVOJA PRIESTORU
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Pieskovisko

Plaváreň

Vstup od trávnatých plôch na Hlbokej

Tribúna, hľadisko, lavičky okolo ihrísk

Minifutbalové ihrisko

Multifunkčné ihrisko

Iné

Hádzanárske ihrisko

Hokejbalové ihrisko

Volejbalové ihrisko

Basketbalové ihrisko

Revitalizácia priestoru pred vstupom do ZŠ

Doplnenie mobiliáru v areáli ZŠ

Vyvýšené záhony na pestovanie pre deti

Revitalizácia spevnených plôch v areáli ZŠ

Voľné trávnaté plochy

Korčuliarska dráha

Bežecký ovál

Ktoré prvky a aktivity by ste si v pripravovanej revitalizácii 
školského dvora ZŠ Spartakovská želali?  

Iné: Vstup od schodiska z opačnej strany dvora, lezecká stena, open 
air gym, MsP hliadkujúca večer a v noci a počas Silvestra a Nového 
roka, tenisový kurt, gril s prístreškom, pingopongové stoly, guliarsky 
sektor, detské ihrisko pre deti 6-15 rokov, prekážková dráha, ihrisko 
na vybíjanú, plaváreň, neviem
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KTORÉ PRVKY A AKTIVITY BY STE SI V PRIPRAVOVANEJ REVITALIZÁCII SÍDLISKOVÝCH DVO-
ROV ŽELALI? 

Lavičky,	sedenie	 	 	 	 	 	 	 	 25
Zeleň	-	zachovať,	zlepšiť,	revitalizovať	 	 	 	 	 16
Voľné	trávnaté	plochy	(futbal,	frisbee)	 	 	 	 	 12
Športoviská,	športové	aktivity,	ihriská,	podujatia	 	 	 12
Dosadenie	stromov	(ihriská,	škola)	 	 	 	 	 10
Fontána,	pitná	fotnánka	 	 	 	 	 	 	 10
Kamerový	systém,	kontrola	MsP	 	 	 	 	 	 7
Odpadkové	koše	aj	separované	 	 	 	 	 	 7
Zvýšenie	kapacity	ihrísk,	doplnenie	preliezok	 	 	 	 7
Oddychová,	relaxačná	zóna		 	 	 	 	 	 6
Tieniace	prvky,	hlavne	pri	ihriskách	 	 	 	 	 6
Vyhradený	priestor	pre	venčenie	 	 	 	 	 	 5
Obnova	kopca	Agátka,	zalesnenie	 	 	 	 	 	 4
Pieskovisko	 	 	 	 	 	 	 	 	 4
Piknikové	stoly,	plochy	 	 	 	 	 	 	 4

TÉMA: POČET RESPONDENTOV: TAKTIEŽ SPOMENUTÉ: POČET RESPONDENTOV:
Spomenuté trikrát: Doplnenie parkovacích plôch, Gril, priestor na 
grilovanie, ohnisko, Zavlažovacie prvky, vodné hmly, Záhony na pestovanie, 
ovocné kry, Zákaz venčenia psov, Zlepšenie údržby prvkov a priestoru, Chod-
níky pre bežcov - mäkký povrch
Spomenuté dvakrát: Bránky a priestor na futbal, Dosadiť kríky, Mobilná 
kaviareň, občerstvenie, Obnova hracích prvkov ihrísk, Obnova osvetlenia 
(LED, modré za žlté), Toalety pri spádovom ihrisku
Spomenuté jedenkrát: Chodník na behanie - prírodný povrch, Ihrisko na 
minifutbal a minihokej, Lavička a srdce pre zaľúbených, Malé lokálne ihriská
Plocha na sprejovanie, Prepojenie školského dvora na viacerých miestach, 
Riešenie dopravnej situácie počas rannej špičky, Riešiť problém vandalizmu, 
Rozšírenie ihriska pri štadióne, Stojany na bicykle, Šmykľavka z kopca ku vchodu du 
školy, Verejný výstavný priestor

BUDÚCE MOŽNOSTI ROZVOJA PRIESTORU
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ČO BY PODĽA VÁŠHO NÁZORU V PRIESTORE SÍDLISKOVÉHO A ŠKOLSKÉHO DVORU “AGÁTKA” 
URČITE NEMALO VZNIKNÚŤ? 

Výstavba,	zástavba,	budovy	 	 	 	 	 	 	 26
Spevnené	plochy,	cesty	 	 	 	 	 	 	 15
Parkoviská,	parkovacie	miesta	 	 	 	 	 	 15
Bary,	pohostinstvá,	predaj	alkoholu	 	 	 	 	 7
Obchody,	nákupné	centrum	 	 	 	 	 	 	 6
Priestor	na	venčenie	psov	 	 	 	 	 	 	 5
Nové	osvetlenie,	lampy	 	 	 	 	 	 	 4
Bufety,	drobné	prvky	architektúry		 	 	 	 	 3
Rušenie	nočného	pokoja	 	 	 	 	 	 	 2
Skatepark	 	 	 	 	 	 	 	 	 2	 	
Prvky	podporujúce	vandalizmus	 	 	 	 	 	 2
Cyklistická	dráha,	cyklotrasa	 	 	 	 	 	 2

TÉMA: POČET RESPONDENTOV: TAKTIEŽ SPOMENUTÉ: POČET RESPONDENTOV:
Futbalové	ihrisko	 	 	 	 	 	 	 	 1
Bežecký	ovál	 	 	 	 	 	 	 	 	 1
Skládka	 	 	 	 	 	 	 	 	 1
Detské	ihrisko	 	 	 	 	 	 	 	 1
Multifunkčné	ihrisko	 	 	 	 	 	 	 1
Nočné	reklamy	 	 	 	 	 	 	 	 1	
Tenisový	kurt		 	 	 	 	 	 	 	 1
Zbúranie	kopca	Agátka	 	 	 	 	 	 	 1
Neprehľadné	miesta	 	 	 	 	 	 	 	 1

BUDÚCE MOŽNOSTI ROZVOJA PRIESTORU
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ODPORÚČANIA OD OBYVATEĽOV
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ČLENENIE PRIESTORU 

A - RELAX ZÓNA 

B - AREÁL ZŠ 
SPARTAKOVSKÁ

C - PLOCHY 
VEREJNÉHO 
PARKU

D - KOPEC 
„AGÁTKA“ 

E - DVORY PRI 
ULICI 
VLADIMÍRA 
CLEMENTISA

A. VEĽKÁ RELAX ZÓNA V SEVERNEJ ČASTI 
ÚZEMIA prevládajúca funkcia spádového ihriska 
pre sídlisko Družba, to znamená krátkodobý i dl-
hodobý pobyt detí a dospelých využívajúcich hra-
cie prvky a športoviská

B. AREÁL ZÁKLADNEJ ŠKOLY SPAR-
TAKOVSKÁ  športové a voľno-časové aktiv-
ity pre potreby žiakov základnej školy s prípad-
ným využitím ihrísk v poobedňajších hodinách 
verejnosťou

C. PLOCHY VEREJNÉHO PARKU V JAME NA 
ZÁPADNEJ STRANE RIEŠENÉHO PRIESTORU 
pobytová a odpočinková zóna s mikroklimatick-
ou a estetickou funkciou, aktivity také, ktoré nie 
sú rušivé pre pohodu bývania, navrhnúť riešenie 
problematiky venčenia psov

D. KOPEC „AGÁTKA“ PORASTENÝ AGÁ-
TOM
pobytová a odpočinková zóna s mikroklimatick-
ou funkciou, potrebné je vyriešenie statickej, 
bezpečnostnej a estetickej stránky kopca pri peších 
trasách okolo kopca

E. PLOCHY DVOROV BYTOVÝCH DOMOV S 
PRIĽAHLÝMI PRIESTORMI A SVAH ZA HOTE-
LOM INKA NA ULICI V. CLEMENTISA 
prevládajúca funkcia pobytová a odpočinková s mi-
kroklimatickou a estetickou funkciou, aktivity také, 
ktoré nie sú rušivé pre pohodu bývania
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ODPORÚČANIA PRE JEDNOTLIVÉ OBLASTI
RELAX ZÓNA 

Petangové ihrisko nevhodne umiest-
nené medzi prvkami na cvičenie

Vo večerných hodinách sa schádzajú 
na lavičkách na ihrisku hlučné skupinky a tým 

rušia pohodu bývania obyvateľov

priestor
plánovaného

 workoutového 
ihriskaŠtrk z detského ihriska je porozsýpaný všade 

naokolo 

Prvky detského ihriska 
sú často používané 

a opotrebované, 
niektoré sa tak stávajú 

nebezpečné pre deti

Labyrint zo živého plotu

Zóna s fit 
prvkami

Detské 
ihrisko

V lokalite chýba tieň a fotnána, vodná hmla 
či iná forma osvieženia vodou, hlavne v lete 

Odpadkové koše bývajú preplnené, 

hlavne cez víkendy (aj za pol dňa)
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ODPORÚČANIA PRE JEDNOTLIVÉ OBLASTI

Obnoviť hádza-

nárske ihrisko, 

bežecký ovál a 

vytvoriť zázemie 

pre atletiku a 

korčuliarsky ovál 

Obnoviť ihriská 

- momentálne 

je zakázané ich 

používať

Tu bude nová bu-

dova s triedami MŠ 

ale i iným využitím 
ZŠ Spartakovská

Nástupný priestor pred školou je zanedbaný a 
neestetický, treba ho modernizovať

Vstupy do areálu ZŠ 
Spartakovská

Zostava detských prvkov je postačujúca max. pre 
jednu triedu, je potrebné navrhnúť doplnenie detských 
prvkov na školskom dvore

AREÁL ZŠ SPARTAKOVSKÁ

Plánovaný vstup do areálu ZŠ od ulice Hlboká

Priestor na 

pestovanie, 

vyvýšené záhony či 

ovocné stromy

Nebezpečný úsek zmiešaného zjazdného chodníka pre autá 

aj pre peších - deti tadiaľto prichádzajú do školy

Ponechať a revitalizovať spevnené plochy, ktoré 
deti využívajú na rôzne voľnočasové aktivity

Doplniť mobiliár pred vstupom do školy

Nevzhľadná budova elektrorozvodne, ktorá však 
nepatrí mestu

Vstup do areálu ZŠ by bol podľa obyvateľov 
vhodný aj zo severnej strany areálu ?
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ODPORÚČANIA PRE JEDNOTLIVÉ OBLASTI
PLOCHY VEREJNÉHO PARKU

Sánkovací kopec - tu nie je 

vhodné sadiť stromy

Schodisko býva počas dažďov zaliate 
na podestách až do výšky 10 cm

Voľná lúka s vysadenými stromami sa 
obyvateľom páči taká aká je

Obyvateľom chýba na trávnatých plochách 
fontána, jazierko, či iný vodný prvok

V celom priestore je nedostatok 

odpadkových košov a nezbierajú sa 

exkrementy po psoch, treba riešiť 

problematiku venčenia psov

Je potrebné ponechať i voľné trávnaté priestory 
pre frisbee, futbal, posedenie na deke,...

Hlučné skupiny a bezdomovci 
využívajú lavičky pri školskom areáli, 
zároveň ich ale využívajú i dôchod-
covia, ktorí keď idú z obchodu s 
veľkými taškami, oddýchnu si tu a 
položia nákup

Na trávnikoch 
chýbajú 
kvetiny a  
záhony
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ODPORÚČANIA PRE JEDNOTLIVÉ OBLASTI
KOPEC „AGÁTKA“ 

Ihrisko pri Agátke je intenzívne 
využívané, deťmi, ale i vandalmi 
vo večerných hodinách, prvky sú 
už opotrebované

Ulička popri Agátke  a zimnom štadióne 
je nedostatočne osvetlená, priestor 
navštevujú asociáli a vo večerných 
hodinách sa obyvatelia boja tadiaľ prejsť

Neprehľadné kríky znižujú pocit bezpečia 

okoloidúcichChýba pouličné osvetlenie pri 
križovatke ciest

Svah v západnej časti kopca 
zmývajú dažde, potrebuje 

spevniť a estetizovať
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ODPORÚČANIA PRE JEDNOTLIVÉ OBLASTI
DVORY PRI ULICI 
VLADIMÍRA CLEMENTISA

Nevzhľadná budova elektrorozvodne, ktorá 
však nepatrí mestu - oslovený bol majiteľ už v 
predošlých rokoch, no nereaguje

Chodník vo svahu využívaný deťmi na spúštanie 
sa na bicykli,  obyvatalia vidia riziko napr. i kolízie 
s elektrorozvodňou

vyšliapaný peší chodník

Oblasť ktorá pôsobí na obyvateľov nebezpečne, hlavne 
vo večerných hodinách - nedostatočné osvetlenie, 
vandalizmus, použité striekačky na zemi, hluk

sánkovací 
kopecst

rm
é s

ch
od

isk
o

Staršie detské 
ihrisko “C“

Parkovisko pri bytových domoch V. Clementisa 19 
- 21 si niektorí obyvatelia prajú rozšíriť, no v ceste 

stojí niekoľko stromov s vysokou sadovníckou 
hodnotou  a detské ihrisko

Chodník ktorý už nevedie nikam - časť 
obyvateľov navrhuje obnoviť v priestore zeleň, 

časť  navrhuje ponechať chodník na prechádzky   

Bytové domy postriekané grafitmi

Bytové domy postriekané grafitmi

Bytové domy postriekané grafitmi
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ZHRNUTIE A TERMÍNY
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ZHRNUTIE ODPORÚČANÍ OD OBYVATEĽOV

VŠEOBECNÉ POŽIADAVKY
- Využiť terénne nerovnosti k vytvoreniu zau-
jímavých priestorov pre rôznorodé aktivity a 
prepojiť navzájom rôznorodé zóny
- Vytvoriť funkčne a prevádzkovo pestré prost-
redie pre rôznorodé záujmové a vekové skupiny 
- Zachovať a doplniť zeleň, stromy, trávniky a kry, 
vhodne umiestniť a doplniť stromy a novú výsadbu 
a zabezpečiť ich lepšiu údržbu
- Celkovo modernizovať prostredie a prvky v ňom
- Uvažovať nad riešením situácie psíčkarov,   
napr. vytvoriť menší psí park s plotom lavičkami a 
prvkami pre psy, keďže celý priestor je momentálne 
využívaný na venčenia psa, no majitelia po sebe nie 
vždy upratujú. Pozn.: Časť obyvateľov sa prikláňa k 
riešeniu situácie v rámci riešeného územia, časť sa 
prikláňa k vymedzeniu priestoru pre psy a ustano-
veniu zákazu vstupu so psom v ostatnom priestore, 
hlavne na ihriskách
- Uvažovať nad prepojením areálu ZŠ Sparta-
kovská s okolím, zo západnej strany ja otvorenie 
plánované, obyvatelia navrhujú aj prepojenie zo 
severnej strany

ZELEŇ
- Doplnenie výsadby, hlavne stromov 
- Zeleň by mala poskytovať tieň, ktorý ponúka 
chládok v lete hlavne v priestoroch detských ihrísk 
za daňovým úradom. Okrem stromov  je možné 
uvažovať s popínavou vegatáciou na trelážach či 

iných tienicich prvkoch
- Vhodne zvoliť umiestnenie novej výsadby tak, 
aby vznikli priestory v tieni, ale i otvorená trávnatá 
plocha pre aktivity (futbal, bedminton, posedenie 
na deke, pikniky, frisbee...)

IHRISKÁ
- Ponechať ihriská, hlavne prehodnotiť prvky 
na intenzívne využívaných spádových ihriskách a 
navrhnúť ich obnovu a doplnenie, modernizovať 
ich prvky a uvažovať nad ihriskami pre rôzne ve-
kové kategórie detí a mládeže
- Riešiť hygienickú a bezpečnostnú situáciu 
detských prvkov, ktorá je nie vždy zlúčiteľná s 
večerným pobytom asociálov, či rôznych druhov 
zvierat (psy, mačky, potkany, holuby)
- Pieskoviská sú žiadaným prvkom,  dôležité je 
zabezpečenie pred zvieratami, napr. vo forme 
nízkeho oplotenia prípadne prekrytia, ktoré môžu 
užívatelia prekrývať v čase nepoužívania deťmi 
- Revitalizovať športoviská v areáli ZŠ Sparta-
kovská a uvažovať nad ich organickým prepojením 
s okolím, napr. formou bežeckej dráhy, ktorá pre-
chádza cez areál aj parkové priestory a pod...
MOBILIÁR
- Doplniť posedenie a lavičky v tieni aj na slnku, 
dôležité je pod lavičkami vytvoriť spevnené plo-
chy, lavičky chýbajú aj v blízkosti detských ihrísk
- Doplniť odpadkové koše a hlavne ich doplniť pri 
pri ihrisku v relax zóne a pod kopcom Agátka, kde 

sú počas víkendov veľmi rýchlo plné a v parkovej 
trávnatej ploche, kde takmer vôbec nie sú. Častá 
požiadavka bola na to, aby sa osadili koše na psie 
exkrementy. pozn.: Zo zákona o odpadoch psie 
exkrementy už nie sú zaradené do nebezpečných 
odpadov, preto sa hádžu do bežných smetných 
nádob. Čiže je potrebné počet košov navýšiť.
- Mobilár uvažovať odolný voči ničeniu a vandal-
izmu
- Umiestniť pitnú fotnánu v blízkosti ihrísk, 
kde chýba. Uvažovať s vodnými prvkami ako 
jazierko, fontána, či vodné hmla, ktoré by priniesli 
osvieženie v letných mesiacoch

POVRCHY
- Urobiť kompletnú revíziu stavu povrchov 
chodníkov, schodov, rámp a vymeniť ich podľa 
potreby. Určite minimalizovať spevnené plochy.



Odbor územného rozvoja a koncepcií, Mestský úrad Trnava, Trhová 189/3, spracovala: Zuzana Krivošová,  kontakt:  zuzana.krivosova @trnava.sk 033/32 36 204 

TERMÍNY

Február - Apríl  2017 

príprava	a	predvýskum
 
Apríl - Máj 2017 

prieskum	verejnej	mienky,	príprava	architektonickej	súťaže

Máj 2017

vyhlásenie	architektonicke	súťaže

September - Október 2017 

výsledok	architektonickej	súťaže

jeseň 2017- leto 2018 

príprava	projektu

jeseň 2018 

predpokladaný	začiatok	realizácie	projektu	ak	všetky	procesy	pôjdu	hladko


