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CIELE
Hlavným cieľom prieskumu bolo zmapovať postoje obyvateľov k verejným priestorom
na Budyšínskej ulici v MČ BA-NM.
Základné ciele a okruhy boli definované a rozpracované do dotazníka. Čiastkové ciele
boli sformulované do základných okruhov otázok:


Ako by mala postupovať rekonštrukcia Budyšínskej ulice?



O aké stromy a zeleň majú obyvatelia záujem?



Aký mobiliár by privítali?



Ako si predstavujú starostlivosť o zeleň a kto by sa mohol o ňu starať?



Aké ďalšie témy by chceli ľudia v súvislosti s Budyšínskou ulicou
otvoriť?

Základné okruhy otázok boli doplnené o štatistiku respondenta, ktorá popisuje osoby
zapojené do prieskumu z hľadiska:


Pohlavia



Veku



Vzťahu k Budyšínskej ulici (či býva na Budyšínskej ulici alebo inde, či má
okná priamo do ulice, či jeho domácnosť má auto a elektronická verzia
dotazníka mapovala aj to, ako dlho respondent býva na Budyšínskej ulici).

METODIKA
Metodika prieskumu verejnej mienky
Na splnenie cieľov boli využité nasledovné postupy:

Referát pre participáciu
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Zber dát prebiehal v období od 16.12.2016 do 15.1.2017 pomocou
dotazníkov, ktoré mohli respondenti sami vyplniť buď v papierovej
alebo elektronickej podobe.



Papierové verzie dotazníkov (príloha 1.) boli distribuované do schránok
po jednotlivých vchodoch na Budyšínskej ulici a vyplnené dotazníky
mohli ľudia odovzdať buď na vrátnici ZŠ na Českej ulici alebo
v Kultúrnom centre na Vajnorskej ulici.



Elektronickú verziu online dotazníka (príloha 2.) mohli respondenti
vyplniť na participačnej stránke http://pr.banm.sk/liferay/dotaznik.
Dotazník bol prístupný všetkým občanom, teda aj tým, ktorí bývajú
mimo Budyšínskej ulice.



Celkovo bolo zozbieraných 161 dotazníkov, z ktorých bolo
9 kopírovaných dotazníkov neplatných, ktoré boli vyplnené jednou
osobou a ani tie nemali úplne zodpovedané kľúčové otázky.



Celkovo bolo do analýzy zahrnutých 152 platných dotazníkov.
Z toho bolo 52 dotazníkov vyplnených v papierovej podobe a 100
dotazníkov v elektronickej podobe. K téme rekonštrukcia Budyšínskej
ulice sa vyjadrilo 90 obyvateľov, ktorí bývajú priamo na Budyšínskej
ulici, 38 Novomešťanov a 24 ďalších občanov.
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Kódovanie papierových dotazníkov prebiehalo metódou dvojnásobného
zadávania údajov do samostatných súborov. Oba súbory boli navzájom
porovnané a rozdielne údaje vzniknuté preklepmi boli opravené podľa
odpovede v dotazníku.



Výsledný zdroj dát bol analyzovaný pomocou štatistických nástrojov
v programe MS Excel a zistenia boli zaznamenané do záverečnej správy.



Z výsledkov boli vypracované odporúčania a závery.

Poznámky k spracovaniu správy:
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1.

Pri vyhodnotení údajov boli prednostne zohľadňované postoje bývajúcich
Budyšínskej ulici.

2.

Dopočet do 100% predstavujú neuvedené/nezistené odpovede.

3.

Pri obyvateľoch Budyšínskej ul. neuvádzame v citáciách vek, kvôli zachovaniu
anonymity respondentov - aby nebolo možné identifikovať autora výroku.

4.

Výroky pri citáciách boli upravené tak, zodpovedali písanej slovenčine (išlo najmä
o doplnenie diakritiky, opravy hrúbok, čiarok a preklepov), pričom význam výrokov
zostal zachovaný a autentický.
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HLAVNÉ VÝSLEDKY
Motto: „Ak má naša demokracia nedostatky,
musíme prekonávať tie nedostatky,
ale nie prekonávať demokraciu.“
Tomáš Garrigue Masaryk
Prieskum ukázal, že ľudia naň zareagovali tromi spôsobmi:


Vecne – zodpovedali na otázky a riešili praktické rozhodnutia.



Hnevom – rekonštrukcia Budyšínskej súvisí aj s obnovou stromoradia,
ku ktorému majú ľudia silný citový vzťah. Preto je pochopiteľná takáto
intenzívna reakcia.



Rozšírením témy – hnevlivé postoje k rekonštrukcii Budyšínskej ulice
ľudia rozširovali aj o iné „body hnevu“, teda problémy, ktoré ich
nenechávajú pokojnými.

Postup rekonštrukcie
Z grafu 1.vyplýva, že väčšina obyvateľov Budyšínskej ulice chce rozdelenie
rekonštrukčných prác na dve etapy [55,6%], kým za kompletnú rekonštrukciu celej
ulice naraz je len menšia skupina [30,0%]. Z dvoch možností, ako postupovať
pri rekonštrukcii je viac ľudí za tú, aby rekonštrukcia prebiehala najskôr na jednej
a potom na druhej strane ulice [38,9%]. Menej ľudí chce rekonštrukcii prebiehajúcu
po úsekoch, najskôr pri vchodoch č. 1 – 5 a potom zvyšok ulice [16,7%].
Otázka rozdelenia rekonštrukcie na etapy je pre obyvateľov Budyšínskej oveľa
dôležitejšia [66,7%], ako pre ľudí, ktorí tam nebývajú [38,7%]. Kompletnú rekonštrukciu
celej ulice naraz by preferovali ľudia, ktorí na Budyšínskej nebývajú [61,3%]. V takto
polarizovanej verejnej mienke je potrebné uprednostniť názor miestnych obyvateľov.
Za rozdelenie rekonštrukcie na tri etapy je minimum miestnych aj ostatných obyvateľov.
Graf 1.:

Ktorú z nasledujúcich možností revitalizácie
považujete za najvhodnejšiu?

38,9%
27,4%

rozdelenie na dve etapy (P a Ľ strana)

30,0%

kompletne celá ulica naraz

61,3%
16,7%
9,7%

rozdelenie na dve etapy (po úsekoch)

11,1%
1,6%

rozdelenie na tri etapy

neuvedené
bývajú priamo na Budyšínskej
bývajú inde, ako na Budyšínskej
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V otvorenej otázke na konci dotazníka a z priložených poznámok vyplýva, že ak by
rekonštrukčné práce prebiehali v lete, mohli by postupovať od Kukučínovej ulice
smerom k Vajnorskej.
„Najviac slnečná a rozhorúčená časť ulice je od čísla 12 po číslo 20 a protiľahlá
časť pri budovách škôl. Bolo by najvhodnejšie začať práce touto časťou.“
Žena, Budyšínska 16
Druhy novovysadených stromov
Z grafu 2.vyplýva, že rovnako veľké skupiny obyvateľov (bývajúcich na Budyšínskej
ulici) chcú, aby na ulici boli vysadené nižšie a užšie stromy ako je stĺpovité ginko
v kombinácii s gledíčiou beztŕňovou [34,4,%] a aj košatejšie stromy vyššieho vzrastu,
ako je gledíčia beztŕňová, kultivar inermis [34,4%]. (Pozn.: Viac info v krížovej
analýze novovysadených stromov podľa častí ulice na str. 13.)
Čo sa týka obyvateľov nebývajúcich na Budyšínskej ulici, väčšia skupina chce ginko
v kombinácii s gledíčiou beztŕňovou [43,5%] a o niečo menšia skupina chce aj gledíčiu
beztŕňovú, kultivar inermis [40,3%]).
Graf 2.:

Ktorý druh drevín by z vášho pohľadu najlepšie dotvoril atmosféru
a vzhľad ulice (Budyšínska)?

kombinácia stĺpovité ginko a gledíčia
beztŕňová

34,4%
43,5%

gledíčia beztŕňová inermis - vyššia so
širšou korunou

34,4%
40,3%

gledíčia beztŕňová – nižšia s užšou
korunou

20,0%
16,1%
2,2%
0,0%

sofora japonská (rovnaká ako pôvodná)

8,9%
0,0%

neuvedené
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bývajú inde, ako na Budyšínskej
V otvorenej otázke na konci dotazníka sa objavil zaujímavý názor, ktorý kombinuje oba
najčastejšie prístupy v mohutnosti korún stromov. V miestach, kde je ulica zastavaná
z oboch strán alebo pri panelákoch s vchodmi 18 a 20 by boli vhodnejšie užšie stromy
(kombinácia ginka a gledíčie beztŕňovej).
V miestach, kde je pás stromov v kontakte so školskými dvormi (MŠ, ZŠ a gymnázia)
a kde je vzdialenosť domov od pásu zelene väčšia, by mohli byť mohutnejšie stromy
(gledíčia beztŕňová, kultivar inermis).
Súčasne by sa tým vyriešili aj ďalšie požiadavky zachytené v otvorenej otázke, ktorá
mapovala pripomienky. Vyskytli sa názory, že široké koruny tienia a zachladzujú byty,
vytvárajú ponurú atmosféru v ulici (najmä v okolí vchodov 4, 6, 8, a 18, 20).
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Poznámky obyvateľov Budyšínskej 1-10:
Stromy sú v našej časti ulice blízko budov, preto by bolo vhodné zasadiť stromy
s úzkou korunou.
Viacerí obyvatelia z Budyšínskej 1 - 5
„Prosíme, sadiť stromy min. 5 m od domov, kde bývajú ľudia.“
Žena a muž, Budyšínska 4
„Také veľké stromy nie sú vhodné na Budyšínsku č. 4, robia tmu a chlad.“
Muž, Budyšínska 4
„Tesne pred oknami také veľké stromy nie sú vhodné, pretože chceme aj slnko
do bytu.“
Žena, Budyšínska 4
„Treba zvážiť v akej vzdialenosti robiť výsadbu pri domoch, lebo na Budyšínskej
č. 4, 6, 8 je tma v bytoch a zima.“
Žena, Budyšínska 4
„Budyšínska je strašne ponurá a tmavá ulica, chce to viac svetla resp. osvetlenie
a jas ....“
Muž, Budyšínska 6
Obyvatelia sa na stretnutiach sťažovali, že stromy sú veľmi blízko domov a preto
majú veľký tieň v bytoch, bolo by vhodné zasadiť stromy s užšou korunou.
Viacerí obyvatelia z Budyšínskej 2 - 10
Poznámky obyvateľov Budyšínskej 12-16:
Časť ulice je veľmi slnečná a rozhorúčená, lebo miesta na sadenie stromov sú
vo veľkej vzdialenosti od domov. Preto by bolo vhodné zasadiť stromy s veľkou
korunou.
Viacerí obyvatelia z Budyšínskej 12 - 16
Poznámky obyvateľov Budyšínskej 18-20:
„Súčasné stromoradie výrazne tieni bytom na nižších poschodiach, vďaka čomu je
v nich tma aj cez deň.“
Muž, Budyšínska 18
Poznámky k riešeniu výsadby v kontakte so školskými dvormi:
V miestach, kde sú školské dvory materskej škôlky, základnej školy a gymnázia
stromy nevrhajú tieň na budovy ale na chodník. Preto by v týchto miestach bolo
vhodné zasadiť vyššie stromy so širokou korunou.
Viacerí obyvatelia Budyšínskej
Rozpory nastávajú pri paneláku s vchodmi č. 18 a 20. Tam sa ľudia z nižších poschodí
sťažujú, že mohutné koruny stromov im zatieňujú byty a preto by privítali stromy
s nižším vzrastom a užšou korunou. Ale naopak, obyvatelia z vyšších poschodí sa zase
v letných sparách sťažujú na prehrievanie bytov a prijali by vyššie stromy s užšou
korunou. V tomto prípade sa verejná mienka rozchádza a polarizuje. Ale aj napriek tomu
sa ako vhodnejšie javí rešpektovať obyvateľov nižších poschodí a v týchto miestach
vysadiť nižšie stromy s užšou korunou. Problém prehrievania mesta je širší problém,
ktorý bude potrebné riešiť inak, ako na úkor obyvateľov nižších poschodí na Budyšínskej
č. 18 a 20.
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Súčasne sa ľudia dožadovali, aby bol zachovaný typický alejový charakter Budyšínskej
ulice:
„Nech zostane zachovaný alejový charakter ulice.“
Žena a muž, Budyšínska 10
Spôsob starostlivosti o vysadenú zeleň
Dotazník mapoval aj ochotu ľudí podieľať sa na starostlivosti o zeleň – zalievaním
stromov z verejných vodných zdrojov. Išlo o možnosť adopcie stromu (rodina alebo
jednotlivec by prevzali starostlivosť o zalievanie a MČ BA NM by prostredníctvom
EKO-podniku VPS zabezpečila verejný zdroj vody na polievanie.
Ďalšou možnosťou komunitnej starostlivosti o stromy by bola „zalievacia hliadka“
(jednotlivec alebo skupina by zalievala skupinu stromov) alebo „režim služieb“ (skupina
ľudí by sa striedala pri zalievaní stromov).
Z grafu 3. vyplýva, že necelá pätina respondentov z Budyšínskej ulice by uprednostnila
nejakú možnosť komunitnej starostlivosti pri zalievaní stromov z verejných zdrojov vody
[16,7%]. Bývajúci mimo Budyšínskej by v oveľa vyššej miere privítali niektorú
komunitnú formu starostlivosti pri zalievaní stromov [32,3%].
Väčšina ľudí chce, aby sa o stromy plne starala MČ BA NM prostredníctvom EKOpodniku VPS. Vo väčšej miere starostlivosť by prenechali obyvatelia Budyšínskej ulice
[83,3%] a v o niečo menšej miere aj ostatní obyvatelia [67,7%].
Graf 3.:

Čo sa týka starostlivosti o dreviny, chceli by ste,
aby zalievanie bolo riešené:

83,3%

plne MČ BA NM, EKO-podnikom VPS

67,7%
7,8%
16,1%

„adopciou“ jedného stromu

zalievacou „hliadkou“

6,7%
8,1%

režimom „služieb“

2,2%
8,1%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

bývajú priamo na Budyšínskej
bývajú inde, ako na Budyšínskej
V priložených poznámkach k dotazníku sa objavili aj ďalšie komentáre k zalievaniu:
„Ak by bol zdroj verenej vody, môžem polievať 12-18.“
Žena, Budyšínska 16
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„Na zavlažovanie stromov je možné aj vybudovať dažďové záhrady zberom
dažďovej vody zo striech budov. Viac info na:
http://archiv.vlada.gov.sk/krajina/data/att/26171_subor.pdf“
Žena 45 rokov, býva mimo Budyšínskej
„Automatický systém zavlažovania. Zberné nádoby v zemi napr. pri Budyšínskej
12 a 18 pri garážach na zachytávanie dažďovej vody, ktorá by sa použila
na zavlažovanie stromov. Zavlažovacie hadice by sa natiahli okolo stromov
(podobne ako pri rekonštrukcii detského ihriska Rešetkova) a v prípade sucha by
sa zaplo čerpadlo a zavlažilo stromy. Zberne nádoby môžu byť pripojené
k vodovodu a v prípade nedostatku vody sa naplnia vodou z vodovodu.
Muž, Budyšínska 16
Mobiliár na Budyšínskej ulici
Rekonštrukcia ulice umožňuje doplnenie mobiliárom. Preto sa jedna z tém v dotazníku
venovala v polouzavretej forme aj týmto otázkam. Okrem stanovených prvkov mali
respondenti možnosť vpísať voľné odpovede, pričom túto možnosť hojne využívali.
Z grafu 4. vyplýva, že najdôležitejší mobiliár pre obyvateľov Budyšínskej sú odpadové
koše [80,0%], lavičky [54,4%], informačné tabule [21,1%] a cyklostojany [17,8%].
Graf 4.:
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Pre návštevníkov, teda obyvateľov Bratislavy, ktorí nebývajú na Budyšínskej ulici, patria
medzi najdôležitejšie prvky nového mobiliáru odpadové koše [96,8%], lavičky [74,2%],
aj také, ktoré podporujú socializáciu (zalomené do „L“, cyklostojany [66,1%]
a informačné tabule [24,2%]. Nárast potreby odpadových košov, lavičiek a cyklostojanov
je u návštevníkov Budyšínskej ulici pochopiteľný, lebo oni v tomto prípade majú menšie
možnosti na odhodenie odpadu, nájdenia lavičky alebo odloženia bicykla. Preto
po rekonštrukcii by bolo vhodné vybaviť ulicu mobiliárom podľa priorít návštevníkov
Budyšínskej ulice.
Picia fontánka s vodou by bola príjemným spestrením pre obe skupiny.
Z otvorených otázok, kde mohli respondenti voľne vpisovať svoje návrhy sa ukazuje,
že ďalší mobiliár by mohol vhodne dotvárať ulicu: odpadové koše na psie exkrementy aj
s vreckami. Tabule s upozornením na dodržiavanie čistoty môžu byť súčasťou smetných
košov, ktoré by mohli byť doplnené aj možnosťou vyhadzovať separovaný odpad.
„Jedna z mála ulíc v širšom centre Bratislavy, ktorá má stromovú aleju. Na jar
a jeseň vytvára jedinečnú atmosféru pod korunami farebných stromov. Riešenie
zelene, chodníkov a mobiliáru by malo byť komplexné, aby spolu harmonizovalo
:)“
Žena 22 rokov, býva mimo Budyšínskej
Pre obyvateľov, ktorí priamo nebývajú na Budyšínskej ulici je dôležitejšie, aby ulica bola
prepojená cyklotrasou (lebo v Novom Meste je problematické prepojenie medzi ulicami
Račianska – Vajnorská) a vybavená aj mobiliárom - cyklostojanmi, ale pre obyvateľov
sú dôležité zábrany proti parkovaniu, voľné a rovné chodníky a bezbariérové prechody
pre chodcov cez zvýšené križovatky.
„Myslite aj na chodcov (kvalitné široké chodníky, priechody pre chodcov v úrovni
chodníka, zdvihnuté križovatky) a na cyklistov (cyklopruhy, koridor pre cyklistov,
cyklostojany), ulica nie je len na parkovanie vozidiel.“
Muž 32 rokov, býva mimo Budyšínskej
„V rámci revitalizácie prosím o vybudovanie cyklochodníka, fyzicky oddeleného
od chodníka a od cesty pre motorové vozidlá.
Muž 33 rokov, býva mimo Budyšínskej
„Chcel by som tam cyklistické chodníky a riešenie dopravy pre bicykle.“
Muž 33 rokov, býva mimo Budyšínskej
„Bola by som rada, ak by vznikla na Budyšínskej ulici cyklotrasa.“
Žena, Budyšínska 2
Poprosím tiež o vybudovanie dostatočne širokého chodníka a cyklochodníka, aby
vynovenú ulicu mohli využívať hlavne chodci a cyklisti (cyklistom umožniť aj
protismernú jazdu) a nie iba autá (na jazdu a parkovanie na chodníku).
Muž 32 rokov, býva mimo Nového Mesta
„Prosím zachovať chodníky bez áut.“
Žena, Budyšínska 16
„Cyklotrasu cez túto ulicu ako aj ďalšie v okolí.“
Muž 21 rokov, býva neďaleko Budyšínskej
Súčasťou mobiliáru ulice by malo byť vybudovanie zábran proti parkovaniu.
„Pri školách zábrany, bez parkovania.“
Žena 68 rokov, býva neďaleko Budyšínskej
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Naopak pre obyvateľov Budyšínskej by bolo vhodné zriadenie fajčiarskych miest, lebo
obyvatelia domov, ktorí chodia fajčiť pred vchody domov, narúšajú príjemnú atmosféru
ulice a ľudia sa im musia vyhýbať, alebo ich obťažujú dymom a vravou (ak je ich viac).
„Fajčiari od skorého rána zasmradzujú ulicu, dym dlho zostáva pod korunami
stromov medzi budovami.“
Žena, Budyšínska 20
„Nevhodné fajčenie pred vchodmi objektov a na chodníku pred vchodmi.“
Ženy z dvoch generácií, Budyšínska 16
Z ostatných komentárov a poznámok k dotazníku sa ukazuje, že ľudia sa obávajú
lavičiek, ktoré priťahujú bezdomovcov a opilcov (preto treba hľadať riešenie, ktoré im
v lete neumožňuje ležať a pospávať na nich):
„Žiadne lavičky, lebo opilci a bezdomovci by tam ležali.
Žena 68 rokov, býva neďaleko Budyšínskej
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KRÍŽOVÉ ANALÝZY
Krížové analýzy sú robené za účelom detailnejšieho pohľadu na to, ako sa líšia postoje
verejnosti podľa vybraných ukazovateľov. Pôjde o analýzu:


Výsadby nových druhov stromov v určitých častiach ulice.



Postup rekonštrukcie z pohľadu obyvateľov s autom a bez auta.



Potenciálu komunitnej starostlivosti o stromy

Analýza typov novovysadených stromov
Krížová analýza naznačuje, že väčšina [až 57,1%] obyvateľov Budyšínskej ulice, ktorá
býva na číslach 1-10 chcú mať v pred svojimi domami štíhle a nižšie stromy (stĺpovité
ginko v kombinácii s gledíčiou beztŕňovou). Naopak, väčšina [60,7%] ľudí
z Budyšínskej 12-16 preferuje košatejšie stromy vyššieho vzrastu (gledíčia beztŕňová,
kultivar inermis).
Ktorý druh drevín by z vášho pohľadu najlepšie dotvoril atmosféru
a vzhľad ulice (Budyšínska)?
×
Bývate na Budyšínskej ulici vo vchode číslo?

Graf 5.:
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gledíčia beztŕňová - nižšia s užšou korunou
gledíčia beztŕňová inermis - vyššia so širšou korunou

Názory na druh a zloženie stromov na Budyšínskej 18-20 sa líšia podľa poschodí, lebo
na nižších poschodiach stromy tienia a na vyšších sa v lete dom prehrieva. Celkovo
by užší a nižší typ výsadby (iba gledíčia beztŕňová alebo stĺpovité ginko v kombinácii
s gledíčiou beztŕňovou) privítalo [54,2%].
Podľa vyjadrení (Pozn.: Komentáre k zloženiu výsadby sú na str. 8), by v kontakte
so školskými dvormi mala byť vyššia a košatejšia výsadba (gledíčia beztŕňová, kultivar
inermis). Ulica od čísla 12 až po Kukučínovu sa v lete prehrieva, čo výrazne pociťujú
nielen obyvatelia Budyšínskej 12-16, ale aj obyvatelia z vyšších poschodí, ktorí bývajú
vo vchodoch 18-20.
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Postup rekonštrukcie podľa vybavenosti autom
Z analýzy vyplýva (graf 6.), že šoféri, ktorí bývajú na Budyšínskej na číslach 1-16
[50,0% ľudí z vchodov 1-10 preferuje P-Ľ postup rekonštrukcie; 43,8% ľudí z vchodov
12-16 preferuje tiež P-Ľ postup] preferujú P-Ľ postup rekonštrukcie ulice na etapy,
pričom najskôr by sa mala vyriešiť jedna strana ulice (či už pravá alebo ľavá) a následne
druhá strana. Obyvatelia vchodov 18-20 nemajú väčšinový názor.
Ktorú z nasledujúcich možností revitalizácie považujete
za najvhodnejšiu?
×
Máte v domácnosti auto, s ktorým parkujete na ulici alebo v blízkosti?
×
Bývate na Budyšínskej ulici vo vchode číslo?

Graf 6.:
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V tomto prípade do postupu rekonštrukcie ulice môžu vstúpiť sieťari (organizácie
zabezpečujúce rozvody energií, vody a odpadovej vody, ako aj telekomunikační
operátori, či operátori zabezpečujúci distribúciu káblovej televízie). Projektový tím
z miestneho úradu Bratislava – Nové Mesto osloví sieťarov pred rekonštrukciou
Budyšínskej, aby staré siete nielen zrekonštruovali, ale aby všetky siete presunuli
zo zeleného pása pod chodník tak, aby sa v budúcnosti zabránilo ničeniu koreňov zelene
a chodníkov pri opravách.
Súčasne kompetentní z projektového tímu riešiaceho rekonštrukciu Budyšínskej ulice
v BA NM uvažujú o tom, aby pri rekonštrukcii ulice nebol už položený asfaltový povrch
chodníka, ale aby bol nahradený vodopriepustnou dlažbou a to z dvoch dôvodov:
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Aby sa zlepšilo zadržiavanie vody v krajine (vodopriepustná dlažba
umožní, aby voda vsiakla do zeme a nestiekla do kanalizácie, čo by čiastočne
mohlo pomôcť zásobovaniu koreňov nových stromov vodou a k miernemu
zlepšeniu mikroklímy ulice).



Dlažbu je možné rozobrať a opätovne zložiť a položiť bez poškodenia
v prípade havárie na sieťových rozvodoch, prípadne pri kladení novej
siete, čím by sa eliminovalo živelné plátanie chodníkov na
zrekonštruovanej ulici v budúcnosti.
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Komunitná starostlivosť o novovysadené stromy
Z analýzy vyplýva (graf 7.), že určitý občiansky komunitný potenciál v zdieľaní
starostlivosti o stromy na Budyšínskej ulici je. Zaujímavosťou je, že ochota zapojiť sa
do starostlivosti o novovysadené stromu u obyvateľov klesá v smere od Vajnorskej
[23,7% pred vchodmi 1-10] cez strednú časť ulice [17,9% pred vchodmi 12-16]
ku Kukučínovej ulici [4,2% pred vchodmi 18-20].
Stálo by za pokus osloviť občanov na Budyšínskej ulici a ponúknuť im spoluprácu
pri zalievaní stromov z verejných vodných zdrojov aspoň na časti ulice v smere
od Vajnorskej.
Súčasne bude potrebné počítať s tým, že starostlivosť o zalievanie novovysadených
stromov bude musieť prevziať na časti ulice aj MČ BA NM prostredníctvom EKOpodniku VPS. Určite by sa MČ musela starať o stromy medzi ulicou a školskými dvormi
a v úsekoch, v ktorých sa občania nezapoja do tejto aktivity.
Graf 7.:

Čo sa týka starostlivosti o dreviny, chceli by ste, aby zalievanie bolo
riešené:
×
Bývate na Budyšínskej ulici vo vchode číslo?
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Preferovaná forma spoluúčasti pri starostlivosti o stromy na Budyšínskej 1-10
Z analýzy (graf 8.) vyplýva, že pred vchodmi č. 1-10 ľudia uprednostňujú starostlivosť
formou adopcie jedného stromu [18,4%] – jeden občan alebo jedna rodina prejavila
ochotu prevziať starostlivosť o jeden strom a jeho zalievanie z verejného zdroja vody.
Preferovaná forma spoluúčasti pri starostlivosti o stromy na Budyšínskej 12-16
Z analýzy (graf 8.) vyplýva, že pred vchodmi č. 12-16 ľudia uprednostňujú starostlivosť
formou zalievacej hliadky [10,7%], teda jednotlivec alebo rodina by prevzala
starostlivosť o zalievanie viacerých stromov z verejného zdroja vody súčasne.
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Určitý potenciál má aj starostlivosť o stromy formou režimu služieb [7,1%], teda
možnosť, že skupina ľudí by prevzala zalievanie z verejného zdroja vody, pri ktorom by
sa striedali jej rôzni členovia podľa rozpisu služieb.
Preferovaná forma spoluúčasti pri starostlivosti o stromy na Budyšínskej 18-20
Z analýzy (graf 8.) vyplýva, že pred vchodmi č. 18-20 je veľmi nízky potenciál
v zapájaní občanov do komunitnej starostlivosti o stromy. Ak sa nájdu nejakí ochotní
ľudia, potom uprednostňujú starostlivosť formou zalievacej hliadky [4,2%], teda spôsob,
pri ktorom by jednotlivec alebo rodina prevzala starostlivosť o zalievanie viacerých
stromov z verejného zdroja vody súčasne.
Graf 8.:
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Zrejme bude potrebné občanom ponúknuť všetky tri komunitné formy starostlivosti
pri zálievke stromov, aby si ľudia mohli vybrať vhodný spôsob. O stromy, ktoré zostanú
voľné, bez „patrónov“, prevezme starostlivosť samospráva.
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CHARAKTERISTIKA RESPONDENTOV
Na základe charakteristík respondentov si je možné urobiť predstavu o ľuďoch, ktorí sa
do prieskumu verejnej mienky zapojili.
Charakteristika podľa pohlavia
Z rozdelenia podľa pohlavia vyplýva (tabuľka 1.), že do prieskumu verejnej mienky sa
zapojilo viac mužov [63,2%] ako žien [36,8%].
Iná situácia je ale medzi obyvateľmi Budyšínskej ulice, odkiaľ sa do prieskumu verejnej
mienky zapojil zhruba rovnaký podiel žien [46,7%] ako mužov [53,3%].
Celkový nepomer mužov a žien vo vzorke spôsobuje najmä skutočnosť, že do prieskumu
sa zapojilo spomedzi ľudí, ktorí nebývajú na Budyšínskej, nepomerne viac mužov
[77,4%] ako žien [22,6%].
Tabuľka 1.:

Charakteristika vzorky podľa pohlavia (počty)

Bývajú:
Pohlavie:

priamo
na Budyšínskej

spolu

celá vzorka

inde, ako
na Budyšínskej

152

100,0%

90

100,0%

62

100,0%

ženy

56

36,8%

42

46,7%

14

22,6%

muži

96

63,2%

48

53,3%

48

77,4%

Respondenti mohli vyplniť dotazník v papierovej podobe alebo online, v elektronickej
podobe. Papierové dotazníky boli distribuované len na Budyšínskej ulici, pričom niektorí
respondenti si dotazníky skopírovali a vyplnili (tabuľka 2.a.).
Tabuľka 2.a.:

Charakteristika respondentov, ktorý vyplnili dotazník
v papierovej podobe (počty)

Bývajú:
Pohlavie:

priamo
na Budyšínskej

spolu

inde, ako
na Budyšínskej

celá vzorka

52

100,0%

51

100,0%

1

100,0%

ženy

28

53,8%

27

52,9%

1

100,0%

muži

24

46,2%

24

47,1%

-

-

Do elektronického dotazníka sa celkovo zapojilo viac ľudí a bol otvorený všetkým
ľuďom, čo využili vo väčšej miere aj ostatní Bratislavčania (tabuľka 2.b.).
Tabuľka 2.b.:

Charakteristika respondentov, ktorý vyplnili dotazník
v elektronickej podobe (počty)

Bývajú:
Pohlavie:
celá vzorka

spolu

priamo
na Budyšínskej

inde, ako
na Budyšínskej

100

100,0%

39

100,0%

61

100,0%

ženy

28

28,0%

15

38,5%

13

21,3%

muži

72

72,0%

24

61,5%

48

78,7%

Ukazuje sa, že v participatívnych procesoch má zmysel aj v budúcnosti využívať obe
formy získavania spätnej väzby od obyvateľov pri plánovaní verejných priestorov.
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Charakteristika podľa veku
Priemerný vek respondentov [42,7 rokov] približne kopíruje priemerný vek dospelej
populácie. Z rozdelenia podľa veku vyplýva (tabuľka 3.), že do prieskumu verejnej
mienky sa zapojili o niečo staršie ženy [priemerný vek 44,6 rokov], ako muži [priemerný
vek 41,6 rokov].
Z obyvateľov Budyšínskej ulice, sa do prieskumu zapojili starší muži [priemerný vek
50,8 rokov] ako ženy [46,4 rokov].
Celkový nepomer mužov a žien spôsobuje najmä skutočnosť, že do prieskumu sa
zapojilo spomedzi ľudí, ktorí nebývajú na Budyšínskej, nepomerne viac mužov [77,4%]
ako žien [22,6%].
Tabuľka 3.:

Charakteristika vzorky podľa veku (priemery)

Bývajú:

priamo
na Budyšínskej

inde, ako
na Budyšínskej

Pohlavie:

spolu

celá vzorka

42,7

48,8

33,9

žena

44,6

46,4

38,9

muž

41,6

50,8

32,4

Charakteristika podľa doby bývania na Budyšínskej ulici
Dotazník v elektronickej podobe obsahoval aj otázku, ktorá mapovala dobu bývania
na Budyšínskej ulici. Priemerná doba bývania je 14,4 rokov, pričom muži bývajú
na Budyšínskej ulici dlhšie [17,4 rokov] ako ženy [9,4 rokov] (tabuľka 4.).
Tabuľka 4.:

Charakteristika podľa doby bývania (priemery)

Bývajú:
Pohlavie:

spolu

celá vzorka

priamo
na Budyšínskej

inde, ako
na Budyšínskej

14,4

14,4

-

žena

9,4

9,4

-

muž

17,4

17,4

-

Charakteristika podľa výhľadu z bytu do Budyšínskej ulice
Väčšina obyvateľov z Budyšínskej ulice, ktorý sa zapojili do prieskumu verejnej mienky,
má výhľad z bytu do Budyšínskej ulice [92,2%], iba minimum nemá [7,8%] (tabuľka 5.).
Tabuľka 5.:

Charakteristika podľa výhľadu na Budyšínsku (počty)

Bývajú:
Pohlavie:
celá vzorka

priamo
na Budyšínskej

spolu

inde, ako
na Budyšínskej

152

100,0%

90

100,0%

62

100,0%

86

56,6%

83

92,2%

3

4,8%

nemá výhľad

7

4,6%

7

7,8%

-

-

nebýva tam

59

38,8%

-

-

59

95,2%

má výhľad do ulice

Vzhľadom na skutočnosť, že viac ako 90% obyvateľov Budyšínskej má aj z bytu výhľad do ulice, nie je
potrebné robiť krížovú analýzu podľa tohto kritéria.
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POZNÁMKY A PRIPOMIENKY
Prieskum verejnej mienky ukázal, že názor a výsledky odborných analýz sa veľmi líšia
od verejnej mienky.
Odkazy respondentov sa dajú rozdeliť do 2 skupín, na tie, ktoré sa:


Vecne týkajú rekonštrukcie Budyšínskej.



Snažia poukázať aj na iné problémy na Budyšínskej.

Poznámka:
Komentáre a pripomienky, ktoré sa týkali starostlivosti o zeleň, mobiliáru, skladby novo
vysádzaných stromov a postupu rekonštrukčných prác, boli už zahrnuté v predošlých
kapitolách. Niektoré poznámky v prieskume boli vyjadrené hnevom rôznej intenzity.
Emočne nezaťažené postoje k výrubu a teda aj rekonštrukcie celej ulice reprezentuje
názor, že Budyšínsku treba zrekonštruovať komplexne.
„Budyšínska je jedna z mnohých ulíc v MČ, ktorú treba riešiť komplexne.
degradovaný povrch a staré prestarnuté stromy a nevyhovujúca dispozícia.“
Žena 45 rokov, býva neďaleko Budyšínskej

Vecné pripomienky týkajúce sa rekonštrukcie Budyšínskej ulice
Ako najsilnejšie emočne zafarbené postoje sa javili postoje k rekonštrukcii ulice, ktoré sa
väčšinou skoncentrovali do postoja k výrubu stromov. Súčasne s rekonštrukciou ulice sa
otvorila aj večná téma parkovania a cyklokoridoru (cyklotrasy).
Postoje k výrubu stromov a fakty
Negatívny postoj k obnove zelene a rekonštrukcii ulice sa prejavuje aj požiadavkou
časti občanov na úplné ukončenie akýchkoľvek činností.
„Nerobte nič, zamerajte sa na iné ulice.“
Muž, Budyšínska 18
„Nerobte z našej ulice žiadnu avenue, chceme zeleň a kľud.“
Žena, Budyšínska 18
„Nemeňte našu ulicu.“
Žena, Budyšínska 18
Ak má rekonštrukcia prebiehať podobným spôsobom, ako to bolo v prípade
Štúrovej ulice, tak potom radšej žiadnu rekonštrukciu nechcem a dožijem v pokoji
a bez dlhotrvajúceho stavebného ruchu a obmedzení.“
Muž, Budyšínska 20
Je to najmä preto, lebo rekonštrukcia je vnímaná ako strata alebo ničenie zelene,
nie ako nahradenie nevyhovujúcej a chorej zelene novou odolnejšou a vhodnejšou.
„Neberte nám zeleň.“
Žena, Budyšínska 16
„Stačilo ponechať pôvodné, ničíte krásnu aleju.“
Žena, Budyšínska 18
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„Vo všeobecnosti je vo všetkých európskych mestách trend zachovávať zeleň,
vy robíte presný opak. O čo vám ide? Aby na autá nepadalo lístie? Chcete zničiť
krásnu ulicu? Môžete sa hanbiť!“
Muž, Budyšínska 20
Niektorí ľudia aj vzhľadom na iné spoločensko-politické skúsenosti (najmä z veľkej
politiky) neveria samospráve, že aktivita nazvaná rekonštrukciou ulice je naozaj
rekonštrukciou ulice a že samospráva má v tomto prípade dobrý úmysel pomôcť
občanom skvalitniť verejný priestor, a nie poslúžiť niekomu inému.
Ľudia (vrátane jedného miestneho poslanca – obrázok 1.) tiež neveria, že posudky
odborníkov sú objektívne. Ďalším zdrojom nedôvery je to, že niektoré stromoradia
a ulice v mestskej časti sú v správe magistrátu a mestská časť sa o ne nemôže postarať,
lebo ide o „cudzí majetok“. Ľudia ale zodpovednosť za všetky nedostatky v mestskej
časti pripisujú mestskej časti bez ohľadu na kompetencie.
„Dal som si tú námahu a prešiel som si aj ostatné okolité ulice, na ktorých sú
stromy obdobného druhu v podstatne "zúboženejšom" stave. Ako to, že Vám
nevadia neprirodzene naklonené a niektoré doslova choré stromy so suchými
konármi na Vajnorskej, Mestskej, Kutuzovovej...? Tie naozaj ohrozujú svoje
okolie! Vo svojich zdôvodneniach za oháňate cestným zákonom, ohrozovaním
okolia, bakteriálnym napadnutím, nádormi, zdureninami a neviem čo ešte len aby
ste za každú cenu obhájili tento zámer. Možno máte pravdu, ale na ostatné
omnoho zanedbanejšie stromy na ostatných uliciach platia iné kritériá? Áno,
súhlasím že je potrebné napraviť to, čo je zlé, keď ale vidím, že zo 4-och do dnes
vypílených, z 12 "vraj" najnebezpečnejších stromov len jeden bol evidentne
z vnútra poškodený, tak mám vážne pochybnosti o úprimnosti celého zámeru.
Každý z týchto stromov mám zdokumentovaný v rezoch od hlavných konárov až
po spodok kmeňa a v prípade záujmu ho poskytnem, a verte že nie len MU. Preto
si neustále kladiem otázku prečo si niekto "vytiahol z klobúka" práve tichú
nenápadnú Budyšínsku ulicu? Len tak z lásky k nej? Neverím! Čo sa týka
ostatných pripomienok k môjmu okoliu tie závažnejšie doteraz našťastie nebolo
potrebné riešiť, naopak bol som s prácou úradu, pomerne čistým okolím a
ochotou jeho pracovníkov nadmieru spokojný. Práve preto som z tejto záhadnej
iniciatívy nadmieru sklamaný. Naozaj som veľmi zvedavý, ako a kedy sa naplní
tento zámer a za tými kráčajúcimi postavami z informačného dotazníka budú
vôbec ešte aj nejaké stromy...“
Muž, Budyšínska 16
„Ako laik neviem posúdiť stav stromov, ale tie, čo práve rúbu pod našimi oknami
vyzerajú veľmi zdravo, preto by som navrhovala urobiť fotodokumentáciu
pri každom jednom vyrezanom strome, či sa náhodou posudky nemýlia
a vyvarovať sa tak podobným chybám v budúcnosti. Mne osobne nevadí obísť
vydutý chodník, najmä, ak je chodník dosť priestranný, výrub všetkých stromov na
ulici mi príde ako nezmysel, menila by som ich po jednom, a to len v prípade, že
sú naozaj poškodené, alebo priamo narúšajú inžinierske siete. Najlepšie ma
pobavil argument, že zavadzajú výhľadu z okna.“
Žena, Budyšínska 20
„K otázkam týkajúcich sa samotnej rekonštrukcie som sa vyjadril dosť s nevôľou,
nakoľko som z dôvodu pochybností o čistom úmysle tohto zámeru zásadne proti.
Ja naozaj neviem či je lepšie ginko alebo gledíčia a je mi to v zásade jedno, lebo
mám rád prírodu ako takú a vážim si všetko čo s ňou súvisí, ale hlavne nech je...“
Muž, Budyšínska 20
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Obrázok 1: Status z Facebooku – postoj k výrubu stromom

Jedna skupina ľudí navrhovala, aby na Budyšínskej prebiehala priebežná a postupná
obnova stromov. Skupina ľudí tým vyjadruje súčasne obavy, aby ulica nezostala bez
stromov. V konečnom dôsledku neveria ani odborníkom, ktorý navrhujú optimálne
riešenie rekonštrukcie ulice a obnovu zelene, že tento ich návrh je kompetentný.
„Som za zachovanie a sanáciu/nahradenie problematických stromov. Vyrúbanie
najkrajšej aleje Nového Mesta vnímam veľmi negatívne. Pás zelene medzi cestou
a chodníkom vnímam pozitívne, zeleň patrí do mesta. Bojím sa, že je to ďalší tunel
EU fondov. My budeme mat 30 rokov ulicu bez stromov a niekto sa akurát na tom
nabalí. Podobne ako blízke ihrisko, potrebovalo len drobné opravy, teraz je
nebezpečnejšie pre deti /mám malé deti/, stálo nereálne peniaze a rok bolo
zbytočne zavreté.“
Muž, Budyšínska 20
„Najskôr by som vysadila nové stromy pomedzi staré a potom postupne výrub.
Ťažko sa je zlúčiť z Budyšínskym lesom, prechádzam sa každý týždeň 2 roky“
Žena, Budyšínska 20
„Vymeňte iba poškodené stromy.“
Žena, Budyšínska 16
Ďalšia skupina navrhuje tiež iný postup, ako ho navrhli odborníci. Títo ľudia vyjadrujú
postoj, že stromy stačilo odborne ošetriť, korene upraviť, koruny orezať.
„Len barbar dokáže píliť zdravé stromy, koruny i korene sa dajú upraviť; na čo
sa pýtate, keď 19.12.2016 už sa zdravé stromy režú, je to zločin; mobiliár ... by
slúžil vtedy, keď by ulica bola v príjemnom prostredí - tiene stromov, ktoré by aj
pekne kvitli“
Muž, Budyšínska 20
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„Prečo ste 20.12.2016 spílili 4 stromy? Stačilo ich odborne orezať!“
Muž, Budyšínska 18
Ďalšia skupina vytýkala to, že rekonštrukcia sa začala bez zberu informácií od ľudí.
„Už to že ste začali s výrubom stromov bez toho, aby ste sa niečo dozvedeli
od ľudí z tohto dotazníka je samo o sebe jej likvidáciou. Celé tie roky ste sa
o stromy nestarali a teraz ich zrazu idete všetky vyrúbať alias "revitalizovať!.
HANBA vám! Ostatné stromy inde vám nevadia? Čo bude napr. so stromami
na Vajnorskej? Aj tie sa budú "revitalizovať?“
Muž, Budyšínska 20
Objavujú sa aj obavy, že stromy ustupujú kvôli parkovacím miestam.
„Stromy by nemali uvoľňovať priestor autám.“
Žena, Budyšínska 14
Objavujú sa aj protichodné názory, že zeleň by mala ustúpiť požiadavkám majiteľov áut
a uvoľniť priestor parkovacím miestam.
„Zrušiť trávnik medzi domom Budyšínska 12-18 a Tehelná, ktorý slúži ako WC
pre psov, vytvoriť parkovacie boxy pre obyvateľov a vysadiť stromy.“
Muž, Budyšínska 18
Doprava
Budyšínska by mala zostať podľa ľudí z vchodov 18 – 20 tichou alejou s minimálnou
obslužnou dopravou.
„Čo najviac prekážok pre vozidlá (po vzore Mariahilferstrasse), obmedzenie
prejazdu vozidiel, tak, že sa navrhnú bariéry pre autá, aby na ulicu vošli len autá,
ktoré potrebujú vojsť ku domom na ulici, do garáží a pod. Teda, aby sa vodičom
neoplatilo cez ulicu len prechádzať. Výsledok tichá ulica, čo najmenej áut, ulica
pre ľudí a deti, a pod.“
Muž 39 rokov, býva neďaleko Budyšínskej
Problematickým miestom je ulica spájajúca Budyšínsku a Tehelnú popri dome s vchodmi
18 – 20, ako aj komunikácia okolo domu s vchodmi 12 – 16.
„Dať zákaz prejazdu autám cez dvor 12-18.“
Žena, Budyšínska 18
„Vyriešiť pozemok pred garážami č. 12-18 (ktorý patrí mestu). Zákaz vjazdu aj
státia autám a osadiť tabule, za pozemok platíme.“
Muž, Budyšínska 14
Ľudia požadujú vybudovanie spomaľovačov v okolí škôl a v tomto úseku vytvoriť
spomalenú zónu s obmedzením rýchlosti na 30 km/h.
„A pred a za školou, keby boli spomaľovače. Vytvoriť od Budyšínskej 14 až po 18
pri škole niečo ako spomalenú zónu (30km/h, viac zelene, prístavisko pri škole
na vykladanie detí).“
Muž, Budyšínska 18
„Taktiež pred a za školou na cestu umiestniť spomaľovače. (Nie plastové ako sú
všade, tie sa dajú rozobrať, ale vybudovať ich priamo na vozovke.) Stačí sa
inšpirovať Prahou alebo francúzskym Grenoblom. Aby neboli ako prst na oko, ale
ladili so štruktúrou a priestorom ulice.“
Muž, Budyšínska 20
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MHD trasa – linka 51
Po spojke Budyšínska – Tehelná jazdí autobusová linka MHD, ktorá zaťažuje časť ľudí
hlukom. Preto sa objavujú návrhy na to, aby autobusy po tejto komunikácii nechodili.
„Zrušte autobus cez dvor a nechajte ulicu v kľude a ticho žiť.“
Muž, Budyšínska 16
„Zrušiť autobus cez dvor.“
Žena, Budyšínska 18
„Nerobiť z nášho dvora prejazdnú ulicu.“
Muž, Budyšínska 18
Parkovanie
Ešte väčším problémom Budyšínskej, ako dynamická doprava, je statická doprava.
Celkovo 75,8% obyvateľov na Budyšínskej má v domácnosti aspoň jedno auto (graf 9.).
Graf 9.:

Podiel domácností na Budyšínskej ulici, ktoré majú aspoň jedno auto

nie; 24,2%

áno; 75,8%

Ľudia pociťujú, že trend problémov s parkovaním má rastúcu tendenciu.
„Za ostatné 2-3 roky sa podstatne zhoršili možnosti parkovania blízko môjho
vchodu.“
Muž, Budyšínska 16
Z toho vyplývajú aj rôzne požiadavky na riešenia parkovania počas rekonštrukcie ulice.
Jednoznačne prevláda dopyt po zvýšení počtu parkovacích miest.
„Zvýšiť počet parkovacích miest na ulici rozšírením plochy parkovísk. Lepšie
rozdelenie tejto plochy. Obrubníky na ceste znížiť, aby bol plynulý prechod áut
na chodník a parkovacie miesto. Zrušiť hrany a urobiť šikmý nábeh.“
Muž, Budyšínska 6
„Viac parkovacích možností.“
Muž, Budyšínska 18
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„Bolo by fajn mať širšiu cestu aspoň na 1,5 auta, vytvoriť viacero parkovacích
miest.“
Muž, Budyšínska 18
„Zakomponovanie parkovacích miest do rekonštrukcie, čiže vytvorenie a zvýšenie
miest na parkovanie a tým prispieť k zvýšeniu prejazdnosti Budyšínskej ulice.“
Muž, Budyšínska 20
Niektorí ľudia súčasne navrhujú aj rôzne riešenia, ako zlepšiť možnosti parkovania. Či
už je to vytvorenie priestoru na vznik nových parkovacích boxov, pozdĺžne parkovanie
na ulici, vyriešenie parkovania cudzích vozidiel, parkovanie na Filiálke alebo šikmé
parkovanie.
„Vzhľadom na to, že sa bude vymieňať aj pôda tak by sa mohlo urobiť:
- podzemné kontajnery oproti Budyšínskej 4 ako testovací projekt pre Bratislavu;
- vytvoriť parkovacie miesta pred Budyšínskou 20, pri "Café 20". Zúžiť chodník
(teraz ma asi 3-4 metre), posunúť zelený pás a medzi stromami vytvoriť
parkovacie boxy. Cca 5 nových parkovacích boxov by sa dalo vytvoriť.“
Muž, Budyšínska 16
„Riešiť parkovanie cudzích vozidiel.“
Muži dvoch generácií, Budyšínska 8
„Vybudovať parkovisko v objekte Filiálky.“
Muž, Budyšínska 18
„Myslím, že by bolo dobré šikmé parkovanie iba na jednej strane.“
Žena 56 rokov, býva mimo Budyšínskej
Jednou z obáv, ktoré sa v súvislosti s Budyšínskou objavujú, je aj obava, že
po rekonštrukcii ulice bude k dispozícii menej parkovacích miest.
„Neberte nám parkovacie miesta, už ste ich zobrali, keď jazdí autobus cez náš
dvor, dajte značku prejazd zakázaný.“
Žena, Budyšínska 16
„Nerušiť parkovacie miesta ako v prípade autobusu, kde nám zaniklo niekoľko
kvôli prejazdu.“
Muž, Budyšínska 18
Ak sú v okolí (NTC, zimný štadión) akcie, rezidenti v celom širšom okolí majú problém
s parkovaním.
„Problém parkovania pri podujatiach na zimnom štadióne - preťaženie
parkovacích kapacít celej ulice.“
Žena, Budyšínska 16
„Zaparkovať v blízkosti domu po 19.00 hod. je priam nemožné, hlavne vtedy, keď
v blízkych športových centrách (tenisové centrum, zimný štadión) prebiehajú
kultúrne alebo športové podujatia. V týchto termínoch toleruje mestská polícia aj
neoprávnené parkovanie na Budyšínskej ul. od Kukučínovej.
Počas pracovného dňa parkujú na parkovisku pred vchodmi 12 - 18 návštevníci,
ba dokonca aj zamestnanci polikliniky na Tehelnej ul., nehovoriac o tom, že cez
víkend tu parkujú aj firemné vozidlá.“
Muž, Budyšínska 16
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Objavil sa aj návrh na umiestnenie kontajnerov mimo cesty, čím by sa vytvorilo
niekoľko parkovacích miest.
„Pred vchodom do Budyšínskej 1 sú dva kontajnery na zmiešaný odpad, rovnako
z druhej strany objektu - pri vchode do Českej 4 sú dva, mohli by sa nejaké z nich
nahradiť kontajnermi na triedený odpad (plasty, papier, sklo), pretože od týchto
vchodov sú kontajnery na triedený odpad dosť ďaleko (pri ZŠ Česká
a na križovatke Česká/Osadná). Bolo by fajn, keby pri Budyšínskej 1 bolo možné
vytvoriť miesto na odpadové kontajnery mimo cesty, mohlo by pribudnúť - aj keď
symbolické - jedno parkovacie miesto navyše. Neviem, aký je zámer s bývalou
budovou Ministerstva školstva pri Budyšínskej 1 - možno keby bolo možné
vytvoriť miesto pre kontajnery v príjazdovej časti do dvora objektu Budyšínska
1/Česká 4....“
Žena, Budyšínska 1
Cykotrasa a cyklokoridor
Okrem motoristov majú svoje očakávania a obavy aj cyklisti. Oni by tiež chceli podporiť
svoj druh dopravy. Požadujú vytvoriť cyklochodník, koridor alebo cyklopictokoridor
(označenie časti cesty piktogramami, ktoré naznačujú stopu prejazdu cyklistov
„Minimálne piktokoridor pre cyklistov.“
Muž 28 rokov, býva neďaleko Budyšínskej
„Požadujem vybudovanie cyklochodníka, oddeleného od cestnej komunikácie.“
Muž 39 rokov, býva neďaleko Budyšínskej
„Cyklotrasa a opačným smerom cyklopiktokoridor.“
Muž 27 rokov, býva mimo Budyšínskej
„Bola by som rada, ak by vznikla na Budyšínskej ulici cyklotrasa.“
Žena, Budyšínska 2
„Cyklotrasa je chýbajúca.“
Muž 31 rokov, býva mimo Budyšínskej

Ďalšie pripomienky súvisiace s Budyšínskou ulicou
Čistota
Do popredia vystúpila aj otázka zamykania kontajnerov a čistoty ich okolia.
„Prosím o zváženie zamykania kontajnerov, nakoľko neustále sa v nich
prehrabujú bezdomovci, robia okolo neporiadok a preberajú separovaný odpad
(najmä papier). Prípadne zvážiť inú možnosť, ako to vyriešiť a zbaviť sa v ulici
takýchto indivíduí.“
Žena, Budyšínska 4
„Mali by čistiť aj okolie smetiakov.“
Žena, Budyšínska 2
„Mali by čistiť aj okolie smetiakov.“
Žena, Budyšínska 2
Rovnako sa objavuje aj problematika neuprataných psích exkrementov.
„Dôslednejšie sledovanie a postihovanie majiteľov psov za neupratané
exkrementy.“
Muž, Budyšínska 20
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Prašnosť
V suchých letných obdobiach sa zvyšuje prašnosť na Budyšínskej ulici.
„Častejšie v lete polievať cestu, práši sa.“
Muž, Budyšínska 2
Hluk
Na Budyšínskej ulici je viacero zdrojov hluku, ktorý obťažuje jej obyvateľov.
„Súkromná škola a autobus nám robí dosť hluku.“
Žena, Budyšínska 16
„Nechceme, aby si tu robili cestu s materiálom k stavbe, máme dosť hluku
z autobusu a s revom školy, čo ich vozia autami“
Žena, Budyšínska 18
„Nechajte nám kľud, ktorý je narušený autobusmi - ten zrušte cez náš dvor.“
Žena, Budyšínska 18
Obavy zo stavby na Budyšínskej
V súvislosti s výstavbou na Budyšínskej sa vynárajú aj obavy z narušenia pohody
obyvateľov.
„Chceme našu zeleň a kľud, žiadny prejazd nákladných áut s materiálom.“
Muž, Budyšínska 16
„Naša ulica má slúžiť ako príjazdová cesta s materiálom ku stavbe, nechceme
žiadny výrub stromov“
Muž, Budyšínska 18
„Na ľavej strane Budyšínskej, idúcky od Vajnorskej, sa začali nejaké práce
na tom jednopodlažnom objekte; miesto neho má byť viacpodlažný bytový objekt.
Dovoľujem si žiadať, aby sa tento objekt na tej istej ploche (v suteréne,
v nadzemných podlažiach) vybavil príslušným počtom parkovacích miest - garáží
(napr. počet bytov krát 1,3). V súčasnej dobe majú niektoré rodiny 1, 2, ba aj
3 autá. Kto si dokáže kúpiť moderný byt na Budyšínskej, čo je dnes už stred mesta,
dokáže si priplatiť aj garáž a nebude musieť potom parkovať na ulici a ďalej
zhoršovať situáciu.“
Muž, Budyšínska 20
Návrhy na úpravu verejných priestorov na Budyšínskej
Zadný dvor na Budyšínskej (za budovou obytného domu č. 12-16) slúži ako neoficiálne
venčovisko pre psov, ale časť ľudí by tam radšej malo park s lavičkami.
„Prosím, upraviť dvor na Budyšínskej, urobiť tam park a lavičky, teraz je to
miesto pre psíčkarov.“
Žena, Budyšínska 18
Ďalší návrh súvisí s odstránením dreveného stĺpa pri garážach.
„Nechať odstrániť nefunkčný drevený stĺp na strane garáží na ulici.“
Žena, Budyšínska 14
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Pri školách by bolo vhodné vytvoriť úseky bez parkovania.
„Pri školách zábrany bez parkovania.“
Žena 68 rokov, býva neďaleko Budyšínskej
Podľa iného návrhu by bolo vhodné rozšíriť osvetlenie pri Samoške smerom na Tehelnú.
„Rozšíriť osvetlenie pri Samoške na Tehelnú.“
Žena, Budyšínska 2
Na verejných stretnutiach sa stále opakujú požiadavky občanov na vytvorenie koridorov
pre peších, ktoré by spájali Račiansku a Vajnorskú krížom cez koľajisko na Filiálke.
V tomto prípade ide o konkrétny návrh vytvorenie koridoru na Budyšínskej.
„Prepojiť časť Budyšínskej ulice začínajúcej na Vajnorskej s časťou Budyšínskej
končiacou za železnicou na Račianskej. Aj tak sa tade prechádza.“
Muž, Budyšínska 20
Kritika postupu zisťovania postojov obyvateľov a postupov prác
Kritika samosprávy sa týkala aj dovybavenia Budyšínskej mobiliárom počas
rekonštrukčných prác.
„Mobiliár ste mohli zrealizovať (dávno).“
Muž, Budyšínska 20
Objavila sa aj kritika postupov samospráve kvôli píleniu 12 stromov v havarijnom stave,
ako aj kvôli spôsobu informovania a zisťovania postojov obyvateľov Budyšínskej.
„Len barbar dokáže píliť zdravé stromy, koruny i korene sa dajú upraviť; na čo
sa pýtate, keď 19.12.2016 už sa zdravé stromy režú, je to zločin; mobiliár ste
mohli zrealizovať, ten by slúžil vtedy, keď by ulica bola v príjemnom prostredí tiene stromov, ktoré by aj pekne kvitli“
Muž, Budyšínska 20
„Otázky sú nesúrodé a vytrhnuté. Naštudujte si, ako kompletne ulice vyzerajú
inde. Dajte sem odkazy na ne, nech si ľudia vyberú z konkrétnych aspoň piatich
príkladov! Ani architekt, keď vám navrhuje dom, tak sa vás nepýta, aký betón
chcete do základu, ani to, či si ho budete chodiť zalievať, keď nalejete základovú
platňu. Áno, opýta sa vás, či tam chcete kúpeľňu a či len záchod, alebo len
kuchyňu a či nebodaj bazén. Ale len môžete mať len jedno z toho. Nebude vám to
divné, keď rátate s kompletnou vybavenosťou!? Alebo nie?“
Muž 43 rokov, býva mimo Budyšínskej

Referát pre participáciu
s občanmi

Miestny úrad Bratislava
Nové Mesto

Junácka 1,
832 91 Bratislava III.

Kontakt na spracovateľa: December 2016 Miroslav Švec
Január 2017
0905/340 394
strana 28
mirec.svec@gmail.com

NÁZOV:
Rekonštrukcia
Budyšínskej ulice

CIELE:
Zmapovať postoje
k vybraným otázkam
o verejných priestoroch

METODIKA:
Kvantitatívny prieskum
- dotazníky

SPRACOVANIE:
Postupmi popisnej
štatistiky

ZÁVERY:

POSTUP SAMOSPRÁVY
Pre úplnosť dotvorenia názorov uvádzame hodnotenia odborníkov, ktoré otvorili tému
rekonštrukcie Budyšínskej ulice a novú výsadbu stromov, ako aj aktivity samosprávy,
ktoré v tejto veci particpatívnymi postupmi vykonala.
V komentároch k prieskumu (uvedených v predchádzajúcej kapitole, ktoré vychádzali
z otvorenej otázky č. 10 v dotazníku) bolo málo názorov verejnosti zhodných
s odborníkmi. Verejná mienka sa rozchádza najmä v otázke komplexnej rekonštrukcie
ulice, ktorá by zahŕňala okrem obnovy zelene aj opravu vážne poškodených chodníkov
(foto 1, 2) a snahu o riešenie a prekládku ohrozených inžinierskych sietí koreňovými
systémami stromov.
Foto 1. a 2.:
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Informácie zo stretnutí s občanmi a odborníkmi
Verejné stretnutia
Na tému rekonštrukcia Budyšínskej ulice sa celkovo konali tri stretnutia, z toho dve
s občanmi Budyšínskej a jedno s odborníkmi.
Prvé verejné stretnutie
Na prvom verejnom stretnutí dňa 28.9.2016 Katarína Tomanová Porubčinová
oboznámila obyvateľov Budyšínskej s konceptom obnovy uličného stromoradia
na Budyšínskej. V prípade akceptácie konceptu obnovy zelene občanmi, môže byť tento
koncept rozšírený aj na ďalšie výsadby v Novom Meste. Na stretnutí nad mapou boli
občania informovaní nasledovne (krátené):
Stromoradie na Budyšínskej ulici charakterizujú dva znaky: Vysoký vek a poškodenie
stromov. Stromy v mestách trpia extrémnou záťažou a stresom príčiny sú zasoľovanie,
exhalát, sucho... Najvážnejší faktor postupného poškodzovanie stromov je pri starých
výsadbách vyčerpanie kapacity výsadbového priestoru ako kvalitatívne – vyčerpaním
dostupných živín, tak aj kvantitatívne – vyčerpaním priestoru a teda aj možnosti
kvalitatívneho rozvoja dreviny.
Ďalej veľmi nepriaznivo pôsobí sústavné podkopávanie a vstup do koreňovej zóny
stromu kvôli prerábkam inžinierskych sietí, v neposlednom rade aj orezy mohutných
vetiev. A toto sú objektívne dôvody, prečo alejový strom ulíc môže mať životnosť len
20-25 rokov. Na Budyšínskej máme stromy 40 i viac ročné... Uličná zeleň má svoju
životnosť, ktorú musíme akceptovať a negeneralizovať životnosť všetkých stromov
rovnakým merítkom...
Mapa 1.: Stromy vyrúbané do roku 2016 (ružová) a s vysokým °poškodenia (zelená)

Tak ako niektorí negatívne reagujú na letné tienenie stromov, opad kvetov a listov,
rovnakú reakciu v nich vyvolá i odstránenie toho stromu. Treba sa však odosobniť
od búrlivých emócií a pristupovať k tomuto procesu racionálne. Tak ako si na autách
vymieňame zodraté pneumatiky (ak nechceme spôsobiť dopravnú nehodu), tak i chorá
drevina má byť odstránená. Dnes sú vyšľachtené dreviny špeciálne pre mestské
prostredia, odolnejšie po všetkých stránkach a našim zámerom je sadiť takéto druhy.
A dodržať správne postupy výsadby.
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Rekonštrukcia Budyšínskej ulice vychádza zo súčasného stavu, kedy väčšina stromov
(57 zo 69) môže ešte svoju funkciu plniť najviac 10 rokov a rovnako väčšina (46 zo 69)
má vážne poškodenia vo rozsahu 1/3 koruny a viac.
Druhé stretnutie s arboristom
Na Budyšínskej ulici bolo dňa 5. 10. 2016 za prítomnosti certifikovaného arboristu Ing.
Badina označených 12 drevín (v súčasnosti sú už vyrúbané), ktorých statický stav
predstavuje nebezpečenstvo ohrozenia prevádzky, zdravia a života okolo idúcich
obyvateľov. Tieto dreviny boli už v posudku doc. Ing. Gabriely Juhásovej z roku 2014
spôsobilé na odstránenie z dôvodu zlého zdravotného a statického stavu.
Tretia verejná diskusia
Ing. Katarína Tomanová Porubčinová z oddelenia životného prostredia a územného
plánovania MU BA Nové Mesto zhrnula podnety z verejného stretnutia s obyvateľmi
Budyšínskej dňa 13. 10. 2016 nasledovne (krátené):
Uličná aleja je tvorená viac ako 50-ročnými stromami druhu sofora japonská (Sophora
japonica). V súčasnosti je ich zdravotný stav natoľko zlý, že sa stali hrozbou pre zdravie
a život. Skutočnosť tiež potvrdzoval fytopatologický posudok doc. Ing. Gabriely
Juhásovej, Csc., a tomografický posudok firmy Ekojet s.r.o. Oba tieto posudky
konštatovali havarijný stav stromov s odporúčaním čo najskoršej asanácie väčšiny z nich.
Aleja z druhu Sophora japonica – sofora japonská je jednoducho stará. A chorá. Stromy
v cestnej zeleni majú svoju životnosť. Toto nie je park! Neporovnávajme ju so soforou
v parku, ktorá môže žiť bez ujmy 150 rokov! Cestná zeleň je extrémne stanovište!
Na stretnutí sa potvrdilo, že nie výruby, ale slabá údržba stromov je to, čo ľudí trápi.
Ľudia vidia zdevastované stromy na Vajnorskej, Račianskej, Pionierskej – oni nevnímajú
to, že tieto stromy má v správe Magistrát – vidia, že sa o ne nik nestará a boja sa, že
po výrube sa ani o nové nik starať nebude, tak chcú mať radšej choré, ale aspoň nejaké
stromy. Zaznel apel na zvyšovanie prostriedkov na ochranu, zakladanie a údržbu zelene
pre EKO podnik VPS, ktorý pre MČ tieto služby zabezpečuje.
Na informatívnom stretnutí priamo na ulici pod stromami, sa dňa 13. 10. 2016 stretli
zástupcovia mestskej časti s obyvateľmi Budyšínskej ulice, pričom prítomní boli:
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doc. Ing. Gabriela Juhásová, CSc. - súdna znalkyňa v odbore
Poľnohospodárstvo
Mgr. Dušan Juhás, PhD – tomografické posudzovanie drevín
Ing. Gabriel Badin – certifikovaná arborista
Ing. Katarína Tomanová Porubčinová – autorizovaná krajinná architektka,
referát ŽP, MÚ BA NM
Ing. arch. Lenka Korbeľová – krajinná architektka, kancelária pre participáciu
verejnosti, MÚ BA NM
Ing. arch. Jozef Veselovský, referát ÚP, MÚ BA NM
Bc. Martina Belanová, kancelária pre participáciu verejnosti, MÚ BA NM
a obyvatelia ulíc Budyšínska a Osadná, cca do 20 ľudí.
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Informácie z odborných správ a materiálov
Samospráva k stavu stromov na Budyšínskej ulici objednala vykonanie dvoch
nezávislých odborných posudkov, ktoré vyvolali nutnosť obnovy aleje.
Výsledky obhliadky stromov
Podľa znaleckého posudku 30/2013 doc. Ing. Gabriely Juhásovej, CSc., ktorý bol
aktualizovaný na základe merania zo dňa 16.6.2016 vyplýva nasledovné (krátené):
Celkovo bolo ku dňu prvého verejného stretnutia odstránených po roku 2013 šesť
stromov. Životnosť ostatných stromov je nasledovná:




23 stromov je v kritickom stave a mali by byť odstránené v čo najkratšom čase,
34 stromov bude môcť plniť svoju funkciu do 10 rokov,
11 stromov do 20 rokov,



1 strom dlhšie ako 20 rokov.

Stav stromov, ktoré stáli ku dňu stretnutia, bol podľa stupňa poškodenia nasledovný:









ani jeden strom nie je označený ako zdravý (°0),
na 10 stromoch sa ojedinele vyskytujú pôvodcovia ochorenia (°1),
na 13 stromoch je zaznamenaný výskyt mikroskopických a drevokazných húb,
ktorý má za následok čiastočné presychanie stromu, na kmeni sú dutiny malých
rozmerov, stabilita nie je narušená (°2),
na 23 stromoch sú zaznamenané dôsledku infekcie hubami, alebo poškodenia
živočíšnymi škodcami usychajú konáre v objeme 1/3 koruny, na kmeni sú
stredne veľké dutiny spôsobené drevokaznými hubami, drevokazným hmyzom,
mechanickým poškodením, klimatickými faktormi a pod. Strom je vhodný po
ošetrení na ďalšie pestovanie (°3),
na 23 stromoch sa vyskytovali hubové choroby, živočíšni škodcovia alebo
abiotické činitele, ktoré spôsobili usychanie konárov v objeme 1/2, alebo bola
zaznamenaná prevaha poškodenia hlavných a konštrukčných konárov, na kmeni
výskyt rozmerných dutín, znížená stabilita v dôsledku rozkladu dreva
drevokaznými hubami (°4),
ani jeden strom nebol úplne suchý alebo usychajúci v rozsahu viac ako 2/3
objemu koruny alebo rozsiahle postihnutý hnilobou kmeňa, či s výrazne
narušenou stabilitou (°5).
Výsledky tomografického posúdenia stavu stromov

Hodnotenie bolo vykonané tomografom ArborSonic 3D. Merania boli realizované
vo dvoch (prípadne troch) výškach s použitím 6 snímačov. Softvér zobrazuje dutiny
a hnilobu poškodenej plochy vo vnútri stromu, ktoré sú na výslednom zobrazení farebne
odlíšené od zdravého dreva. Meraním vo dvoch (prípadne troch) výškach sa získava aj
3D model zobrazenia. Grafické zobrazenia každého stromu sú súčasťou protokolu
hodnotenia. Okrem toho sú pripojené v tabuľkách hodnoty poškodených plôch (v %).
Poznámka:
Hodnotenie bolo vykonané metódou akustickej tomografie, tá predstavuje nedeštruktívnu
metódu, ktorá využíva akustické vlastnosti dreva za účelom detekcie trhlín, výskytu
skrytých dutín a úbytku drevnej hmoty. Metóda je založená na zisťovaní rýchlosti
prechodu akustického impulzu drevom. V prípade výskytu dutiny a úbytku/ zoslabeniu
drevnej hmoty akustický impulz obchádza dutinu, čím sa zníži rýchlosť šírenia zvuku
v kmeni stromu (obrázok 2. a 3.).
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Princíp práce akustickej tomografie – prechod zvuku drevom

V rámci prvej hodnotenej lokality bolo hodnotených 10 ks starých stromov sofory
japonskej rastúce v rámci líniového stromoradia na Budyšínskej ul. Zdravotný stav
drevín je ovplyvnený vekom, defektmi po reze, vyvetvovaním (redukciou) korún,
aplikáciou posypových látok v zimnom období.
Závery z posudku (krátené):
Hodnotené stromy sú v štádiu stagnácie rastu, v korunách a kmeni stromov sa vyvíja
hniloba, čo ovplyvňuje stabilitu stromov a prevádzkovú bezpečnosť. V prípade
hodnotených stromov S1 až S10 bol vývoj vnútornej hniloby v rôznom štádiu potvrdený
metódou akustickej tomografie a boli odporučené na výrub. Stromy s hnilobou v rozsahu
nad 30% je potrebné odstrániť, nakoľko sú z hľadiska prevádzkovej bezpečnosti
nebezpečné (foto 3. -5; obrázky 4.-5.).
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Foto 3.:

Ukážka poškodenia krčku stromu na Budyšínskej ulici

Foto 4.:

Ukážka starých kalusov a dutín vo vetvení
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Foto 5.:

Ukážka vysoko vyvetvenej, redukovanej koruny, s rizikom
zlyhania konárov v miestach ohybu konárov, vývoja hniloby

Foto 6.:

Ukážka vidlicovitého vetvenia koruny, kalus s hnilobou vo vetvení
znižuje stabilitu
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Ukážka výsledku tomografu stromu S3 odporučeného na výrub
(1. a 2. vrstva)

Navyše dreviny S4, S5, S6, S8, S9 boli z dôvodu zníženej biomechanickej vitality
koruny (v dôsledku vývoja hniloby v korune, nestabilného a poškodeného vetvenia)
a vývoja vnútornej hniloby v kmeni (v rozsahu do 30%) navrhnuté na výrub
(obrázok 6. a 7.).
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Ukážka výsledku tomografu stromu S4 odporučeného na výrub,
kvôli hnilobe v počiatočnom štádiu 16%-19% (1. a 2. vrstva)

Ostatné hodnotené stromy v stromoradí odporúčame na dočasné ponechanie
na stanovišti (pri zaistení prevádzkovej bezpečnosti koruny).
Prieskum verejnej mienky
Súčasťou aktivít týkajúcich sa zapájania občanov do plánovania verejných priestorov bol
aj tento prieskum verejnej mienky. Súčasťou dotazníka bola aj informácia (príloha 3.).
Výsledky budú verejne dostupné a záujemcom o výsledky [46 ľudí uviedlo v dotazníku
požiadavku na zaslanie záverečnej správy] bude správa zaslaná e-mailom. Ostatným
záujemcom bude správa k dispozícii v tlačenej podobe na Miestom úrade BA NM
na Junáckej 1, v Kancelárii pre participáciu na 1. poschodí v kancelárii 111D.
Poznámka:
Osobnú návštevu si treba dohodnúť vopred telefonicky s autorom správy na čísle
0905/340 394.
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Najväčšie body napätia medzi verejnosťou a odborníkmi
Napätie u obyvateľov vzniká vo viacerých oblastiach:
Zdravotný stav stromov
Nedorozumenie pri akceptácii zdravotného stavu stromov občanmi na Budyšínskej
vychádza z toho, že verejnosť ťažko prijíma informácie o stave stromoradia. Ľudia vidia
„zdravé“ kmene a preto si myslia, že strom je zdravý.
Lenže problémy stavu stromov nie sú spojené s vonkajším vzhľadom kmeňov, ale
so statikou kmeňov a korún, ktorú narúšajú dutiny, kalusy a tvar vetvenia a vetiev. Tento
problém statiky je aj hore, v korunách stromov, mimo bežného zorného poľa. to, čo je
skryté vo vnútri, alebo v korunách stromov, ľudia bežne nevnímajú.
Postup obnovy stromoradia
Odborný názor a občianske postoje sú v rozpore aj v spôsobe obnovy stromoradia.
Občiansky návrh, že treba nahradiť iba poškodené stromy, obsahuje rozpor s odborným
názorom v tom, že pri výmene poškodených stromov pôvodné dospelé stromy zatienia
nové, mladé, novovysadené, čím znížia úspešnosť ich zakorenenia a spomalia ich rast.
Navyše aj celkový dojem so zelene na ulici bude rušiť veková rozmanitosť. Súčasne staré
stromy budú naďalej rásť v zemine, ktorá je už vyčerpaná a preto ich životnosť bude
kratšia. Riešenie priebežnej obnovy zelene nepatrí medzi najefektívnejšie.
Slabá informovanosť
Občania aj napriek postupom samosprávy vyjadrovali výčitky o konaní bez informovania
občanov. Tieto výčitky sa už objavovali a objavujú sa stále objavovali aj napriek tomu,
že v roku 2016 boli 2 verejné stretnutia, ktoré boli zjavne boli nedostatočné,. Preto bude
potrebné zo strany referátu pre participáciu zlepšiť a zefektívniť komunikáciu.
Aj v komunikácii od občanov pred spustením a po začatí výrubu prvých dvanástich
stromov v kritickom stave prebublávali emócie.
Starostlivosť o stromoradia
Diskusie s odborníkmi aj verejnosťou ukázali, že stav stromov je nielen kvôli veku, či
prácam na údržbe a kladení nových inžinierskych sietí taký, aký je, ale že podstatným
problémom je aj starostlivosť zo strany samosprávy a EKO-podniku VPS.
Preto sa v roku 2017 aj na základe týchto pripomienok získaných pomocou participácie
dostalo do rozpočtu školenie pracovníkov zamerané na zvýšenie odbornosti
pri starostlivosti o stromy a polievacie vozidlo. Tieto opatrenia by mali starostlivosť
o stromy do budúcna zlepšiť a neodborné orezy stromov by mali skončiť.
Ďalšie body napätia
Nedôvera
Kľúčovým bodom napätia je všeobecná spoločenská nedôvera v správu vecí verejných.
Časť občanov dnes už neverí ani transparentným zámerom samosprávy, ako je
komplexná rekonštrukcia a obnova stromoradia, chodníkov a doplnenie ulice
mobiliárom. Títo nedôverčiví občania vidia v rekonštrukcii zámienku využiť zdravotný
stav stromov ako zámienku na výrub. Toto neumožňuje územný plán, preto zeleň zostane
zachovaná.
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Kompetencie mestskej časti
Ďalším zdrojom napätia je zdieľanie starostlivosti Mestskou časťou a Hlavným mestom
Slovenskej republiky Bratislava. Občania nepoznajú kompetencie, ale vidia poruchy
v údržbe a správe verejných priestorov a je im jedno, kto sa o ne má podľa kompetencií
starať. Typickým príkladom je údržba ciest a starostlivosť o zeleň pri cestách 1. a 2.
triedy, ktoré rieši mesto a pri cestách 3. a 4. triedy, ktoré rieši mestská časť.
Možnosti mestskej časti
Ďalším zdrojom napätia je zákonné obmedzenie samosprávy investovať verejné peniaze
na riešenie verejných priestorov, ktoré nie sú v majetku alebo správe mestskej časti.
Občania vnímajú, že verejný priestor je na území mestskej časti a preto nepochopia, že
mestská časť nemôže problém riešiť.
Typickým príkladom je téma Filiálky a riešenie tohto priestoru, ktorý je v správe
Železníc SR. Preto aj logické podnety, ako je vytvorenie parkoviska v priestore Filiálky
(najmä pre mimo bratislavských vodičov a vodičov z okolia) sa opakujú na všetkých
participatívnych stretnutiach s občanmi, ale viditeľné riešenie tohto územia neprichádza
a aktivita samosprávy nie je vidieť. Mestská časť sa nemôže o tento priestor postarať, ani
nemôže tento priestor zmysluplne využiť, dokonca nemôže ani zmeniť jeho funkciu,
ktorá je vedená ako koridor vyhradený na železničnú dopravu.
Limitujúce možnosti riešenia územia v mestskej časti
Mestská časť je povinná dodržiavať všetky zákony, predpisy a normy a musí používať
certifikovaný mobiliár kvôli bezpečnosti. Aj zdanlivo jednoduchý návrh, ako je šikmé
parkovanie po jednej strane cesty, naráža na problém šírky vozovky, ktorá je užšia
o 0,5 metra oproti normám. Navyše pri šikmom parkovaní by sa podľa prepočtov
dosiahol úbytok parkovacích miest.
Rovnako jednoduchý návrh na vytvorenie nových parkovacích miest s posunom
chodníkov, zeleného pásu a zapustením kontajnerového stojiska je pre samosprávu
komplikovaný proces, ktorý znamená zmenu Územného plánu zóny, v ktorom bude
potrebné zmeniť funkcie územia, rokovanie so sieťarmi a dosiahnutie preloženia
inžinierskych sietí a iné. Podobne je to aj s návrhmi na vytvorenie parkovísk alebo
zlepšenie podmienok na parkovanie na zanedbaných plochách (napr. Kukučínova).
Podobne je to aj so zrušením MHD „cez dvor“, lebo linka 51 ide po verejnej
komunikácii, ktorá je určená na dopravu.
Takto vznikajú ďalšie potenciálne body napätia medzi časťou občanov a samosprávou,
lebo občania navrhujú, chcú a samospráva nekoná, pričom obyvateľov danej lokality to
nezaujíma. Chcú len žiť v prostredí, ktoré je priateľské, pekné a nevytvára ľuďom rôzne
bariéry.
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ODPORÚČANIA
Na základe spracovania podkladov a analýzy verejnej mienky, Referát pre
participáciu odporúča:

Referát pre participáciu
s občanmi



Rozdeliť rekonštrukciu Budyšínskej ulice na etapy
(najlepšie naraz zrekonštruovať jednu stranu a potom druhú).



Druhy novovysadených stromov prispôsobiť požiadavkám ľudí
nasledovne:
- pred vchodmi č. 1-10 a 18-20 zasadiť užšie a nižšie stromy
- pred vchodmi 12-16 a pri školských dvoroch širšie a vyššie stromy.



Ponúknuť občanom možnosť komunitnej starostlivosti pri zalievaní
telene formou adopcie, zalievacich hliadok, aj podľa rozpisu služieb
z verejných zdrojov vody, ktoré zabezpečí samospráva.



Doplniť mobiliár o lavičky (umožňujúce lepšiu komunikáciu ako klasické),
infotabule, cyklostojany a v prípade možností aj o piciu fontánku.



Zvážiť možnosť umiestnenia cyklotrasy, alebo aspoň vyznačiť
cyklopiktokoridor.



Využiť na riešenie povrchu chodníkov vodopriepustné materiály
umožňujúce zachytávanie vody v krajine vrátane spevnených nájazdov
umožňujúcich prístup k školám (Bratislava sa prihlásila k programu
zadržiavania vody v krajine, preto je potrebné hľadať riešenia, ktoré
prepúšťanie vody umožnia).



Vyvolať stretnutie so sieťarmi ohľadom prekládky inžinierskych sietí
tak, sa aby v budúcnosti vylúčilo, alebo aspoň výrazne obmedzilo možné
poškodzovanie koreňových systémov stromov.



V prípade rizika poškodenia povrchov chodníkov pri opravách
inžinierskych sietí alebo pri kladení nových, je potrebné využiť dlaždice,
ktoré je možné rozobrať a znovu poukladať, aby sa eliminovalo
postupné plátanie a poškodzovanie chodníkov po intervenciách
do rozvodov inžinierskych sietí.



Zlepšiť situáciu s psíčkarmi
(napríklad zriadením nového venčoviska v okolí)



Zlepšiť informovanie občanov a získavanie spätnej väzby.



Súčasne začať pripravovať riešenia ďalších ulíc s kritickým stavom
stromov a chodníkov, ako je Odbojárov a ďalšie s tým, že bude potrebné
klásť väčší dôraz aj na participačný vstup verejnosti.
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