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1. Úvod
Úlohou Kancelárie pre participáciu (KPP) je predovšetkým:
 Pripraviť a koordinovať proces participatívneho rozpočtu (PaR), tj. zozbierať a spracovať podnety od obyvateľov, pripraviť rozhodovací proces PaR a napomáhať pri realizácii jeho výsledkov.
 Realizovať procesy participatívneho plánovania verejných priestorov.
 Realizovať procesy participatívnej tvorby verejných politík a rozvojových dokumentov.
 Pripravovať a realizovať ďalšie inovatívne participatívne procesy.
 Spravovať webovú stránku venovanú téme participácie pr.banm.sk, komunikovať s verejnosťou a zavádzať nové nástroje elektronickej participácie.
Pri realizácii úloh KPP zorganizovala alebo napomáhala s organizáciou či realizáciou množstva aktivít a procesov. Nasledujúce kapitoly zhŕňajú priebeh jednotlivých akcií a procesov. V záverečnej
kapitole sa nachádza prehľadné zhrnutie činnosti KPP.

2. Participácia verejnosti na tvorbe politík
KPP sa v roku 2017 zapojila do prípravy dvoch rozvojových dokumentov:
2.1 Komunitný plán sociálnych služieb: (apríl – júl) kvalitatívny výskum v CS dôchodcovia
a poskytovatelia sociálnych služieb, verejné stretnutia po štvrtiach, skupinové rozhovory v DC
Seniorov a okrúhly stôl so zástupcami poskytovateľov sociálnych služieb za účasti poslankyne
Kataríny Šebejovej. Prebehlo 8 skupinových diskusií v období jún – júl DC seniorov (za účasti vyše
100 seniorov) a 1 okrúhly stôl s poskytovateľmi sociálnych služieb. Zo stretnutí vznikol materiál s
pripomienkami KPSS a požiadavkami na riešenie problémov. Počas následného stretnutia s
prednostom (30.8. a 19.9.2017) bolo dohodnuté, že materiál z prieskumu potrieb seniorov a
poskytovateľov sociálnych služieb bude prílohou KPSS, pričom požiadavky budú spracovateľom
zreteľné rozdelené na tie, ktoré sú v kompetencii a mimo kompetencií mestskej časti.
2.2 Cyklostratégia:
(január - marec) dokončovanie strategického dokumentu Rozvoj cyklistickej dopravy v mestskej
časti Bratislava – Nové Mesto.
(marec - jún) pripomienkovanie cyklostratégie v relevantných organizáciach a odborných
oddeleniach miestneho úradu mestskej časti Bratislava - Nové Mesto.

(september – november): Verejné prerokovanie cyklostratégie za účasti národného koordinátora,
zástupcov cyklozdružení, poslancov MZ a verejnosti (15.8.2017) s následným prieskumom
a verejným pripomienkovaním, ktoré prebiehalo od 2. do 15.10.2017. Do prieskumu sa zapojilo 35
osôb, z ktorého vznikli pripomienky k cyklostratégii a priority pri zriaďovaní cyklotrás. Záverečná
správa bola odovzdaná spracovateľovi 2.11.2017, ktorý výsledky prieskumu zapracoval dokumentu
Rozvoj cyklistickej dopravy v mestskej časti Bratislava - Nové Mesto. Takto upravený dokument
mal byť podľa odporúčaní z verejnej diskusie predložený do MZ, kde by mal byť schválený vo
forme VZN (malo sa stať 13.2.2018).
Top 10 najžiadanejších cyklotrás:

3. Plánovanie verejných priestorov
KPP v roku 2017 plánovala verejné priestory a napomáhala pri realizácii výstupov z plánovaní a
PaR v nasledujúcich lokalitách:
3.1 Prírodné kúpalisko: Kuchajda január – február (prieskum)
Prieskum začal prebiehať ešte v roku 2016 (sekundárnym prieskumom - informácie v súvislosti s
Kuchajdou na sociálnych sieťach a rôznych portáloch). V roku 2017 začal výskum v teréne:
Kvalitatívna časť od 02.01.2017 do 14.02.2017 v počte 28 individuálnych hĺbkových rozhovorov so
zástupcami stánkarov, návštevníkov a komunít (matky s deťmi, seniori, športovci, pracujúci v okolí,
...) a kvantitatívna časť od 07.02.2017 do 23.02.2017 v počte 468 respondentov. Záverečná správa
bola prezentovaná poslancom MZ dňa 14.3.2017. Záverečná správa bola následne odovzdaná Ing.
arch. Petrovi Lényimu dňa 26.3.2017, ktorý bol určený ako kontaktná osoba organizátora
architektonickej súťaže. Vzhľadom na vyťaženosť úradu sa žiadne participačné aktivity v súvislosti
s Kuchajdou nekonali. Až 21.11.2017 bola správa na vyžiadanie odoslaná Ing. Dáši Effenbergerovej
na oddelenie investícií a verejného obstarávania s tým, že medzinárodná architektonická súťaž sa
bude pripravovať až v roku 2018.

3.2 Vnútroblok: Robotnícka – Plzenská (stretávanie sa s obyvateľmi, brigády, prieskum)
Ide o občiansky projekt PaR z roku 2016. Občania žiadali financie na úpravu komunikácie
zabezpečujúcej príjazd na parkovisko umiestnené vo vnútrobloku. V priebehu procesu pracovníci
KPP priestor zamerali a v spolupráci s mestským Ekopodnikom navrhli technické riešenie
rekonštrukcie. Vytvorený bol položkový rozpočet s cenovou ponukou. Z dôvodu majetkoprávnych
vzťahov a intervencie obyvateľov bytovky s podjazdom bol projekt rekonštrukcie komunikácie
zastavený.
Vo vnútrobloku sa uskutočnil aj dotazníkový prieskum, ktorého výsledky boli spracované a využité
pri plánovaní aktivít:
Zber dát bol ukončený 22.6.2017, do prieskumu sa zapojilo 94 obyvateľov vnútrobloku s
nasledovnými výsledkami:
• 76,5% chce opraviť príjazdovú cestu
• 61,8% požaduje, aby boli rešpektovaní obyvatelia vnúrobloku, nielen vlastníci pozemkov
• 73,5% sa do budúcnosti, aj napriek momentálnemu stavu, neobáva zhoršenia medziľudských
vzťahov
• 73,5% chce vo vnútrobloku realizovať aj ďalšie úpravy, aby bol priestor užitočnejší
• 85,3% chce zeleň; 64,7% čistotu; 44,1% možnosti na posedenie; 41,2% riešiť stav garáží;
35,3% prístup pre peších/cyklistov; 32,4% osvetlenie
• 55,9% sa neobáva prachu a hluku počas revitalizácie (8,8% sa obáva)
Po vyhodnotení dotazníka bola po dohode s občanmi v spolupráci s OZ Stopa a ich klientmi
zrealizovaná brigáda, pri ktorej sa dvor vyčistil od náletovej zelene a odpadu. Prebehla aj výsadba
zelene a diskusia o konflikte rozličných predstáv na podobu revitalizácie. Občania sa zhodli na tom,
že pokiaľ komunikácia nebude môcť prejsť rekonštrukciu, bolo by vhodné osadiť parkovacie
zábrany, ktoré udrží parkovanie mimo peších ťahov. Tie sú neorganizovaným parkovaním
blokované. Nedávno bola na magistrát mesta Bratislava podaná žiadosť o súhlas s umiestnením
parkovacích zábran. Stále nie je uzavretá diskusia o konkrétnej podobe revitalizácie vnútrobloku.
Problematickými miestami sú naďalej podzemné garáže vo vnútrobloku, ktoré sú v havarijnom
stave a príjazdová komunikácia, pod ktorou vlastnia pozemky niektorí obyvatelia vnútrobloku.

3.2 Vnútroblok: Višňová 1-5 (verejné stretnutie za účasti starostu a poslancov)
Aktivity v tejto lokalite vychádzajú opäť z podnetov občanov. Tí sa v lete 2017 obrátili na úrad so
žiadosťou o vyriešenie konfliktnej situácie, ktorá vzniká pri stretávaní sa aktivít rodičov s deťmi
a psíčkarov pri užívaní verejného priestoru vnútrobloku. KPP zorganizovala verejné stretnutie
priamo vo vnútrobloku. Pozvaní boli lokálni obyvatelia a zástupcovia „znepriatelených“ skupín,
prítomní pracovníci úradu a starosta.
Predmetom stretnutia bola snaha o jasné zadefinovanie problémov, možnosti ich riešenia a koncept
funkčno - prevádzkového usporiadania priestoru. Výsledkom takmer trojhodinovej spoločnej snahy
zúčastnených bol konsenzus vo forme prvého nákresu funkčno – prevádzkového usporiadania
priestoru. Pokračovaním práce v roku 2018 bude dotazníkový prieskum a ďalšie fázy spoločného
plánovania za účelom vytvorenia relevantných výstupov ako podkladov pre zadanie súťaže
návrhov, alebo vypracovanie projektovej dokumentácie. Realizácia prác sa predpokladá na rok
2019.

3.3 Športovisko: Pionierska - Šuňavcova – Légerského (verejné stretnutie za účasti starostu
a poslancov)
Plánovanie športoviska vyšlo z podnetu aktívnych občanov žijúcich v predmetnej lokalite.
Zorganizovali sa a vytvorili vlastný návrh s prvkami, ktoré mali tvoriť funkčnú náplň areálu. Svoju
aktivitu potvrdili petíciou s niekoľkými stovkami podpisov a výzvou miestnemu úradu. Pracovníci
KPP kontaktovali zástupcu občanov a dohodli dátum verejného stretnutia. Priamo na mieste sa zišlo
niekoľko desiatok občanov, aktívnych užívateľov priestoru. V diskusii sa utváral názor na budúcu
podobu priestoru, umiestnenie jednotlivých funkčných plôch, definovanie problémových alebo
konfliktných parametrov. Idey boli zaznamenávané do mapy a zápisu. Výsledkom stretnutia je
dokument, ktorý sa stane podkladom pre prácu projektanta a bude prílohou v procese VO.

3.4 Jasle Robotnícka 11
V jasliach na Robotníckej prebehlo plánovanie dvora. Verejné stretnutie sa uskutočnilo 11.7.2017 za
účasti starostu a poslancov. Na základe stretnutia KPP vypracovala technickú správu, v ktorej sa
nachádza krajinno architektonická štúdia komplexného riešenia plôch v exteriéri jaslí na
Robotníckej ulici.

3.5 Vnútroblok: Americká – Račianska
Projekt PaR 2015 si kládol za cieľ vybudovanie zóny s posilňovacími prvkami vo vnútrobloku
medzi obytnými domami. V prvej fáze bol formou verejnej brigády priestor vyčistený,
demontovaná betónová plocha a nefunkčné prvky mobiliáru. V ďalšej fáze prebehol dotazníkový
prieskum zameraný na zber dát ohľadom rekonštrukcie a budúcej podoby priestoru medzi
obyvateľmi priľahlých bytoviek. Zozbierané údaje boli použité pri kreovaní jednoduchého návrhu
umiestnenia cvičiacich prvkov. Návrh vznikol v réžii KPP a v spolupráci s Ekopodnikom. Proces
bol sprevádzaný hľadaním formy spolupráce s magistrátom hl. mesta ako majiteľom pozemku.
Realizácia diela bola podložená žiadosťou a súhlasom s umiestnením cvičiacich prvkov. Dielo
realizoval Ekopodnik VPS, v záverečnej fáze bola zorganizovaná susedská brigáda pri výsadbe
zelene.

4. Realizácia zadaní
V roku 2017 pokračovala realizácia nasledovných zadaní z procesov PaR:
4.1 Cyklistika
4.1.1 Procyklistické riešenia verejného priestoru, Bratislava –Nové Mesto – bola vypracovaná
dopravná štúdia, na základe ktorej bola v priebehu októbra osadená procyklistická infraštruktúra,
konkrétne 15 štvor-cyklostojanov – parkovanie pre 120 bicyklov, tri kusy cyklopointov-servisných
stojanov a 3 ks lyžín na schodiská. Obrázky a umiestnenie sa nachádzajú v dokumente:

4.1.2 Transsibírska magistrála - (máj) dokončené značenie cyklistickej trasy NM6 na Sibírskej ulici
"Transsibírska magistrála". Všetko sa to začalo v roku 2015 úspešným projektom v rámci
participačného rozpočtu mestskej časti BANM - Cyklotrasa Trans – Sibírska,
http://pr.banm.sk/liferay/cyklotrasa-transsibirska-magistrala, ktorý riešil prepojenie existujúcich a
plánovaných cyklistických trás a zároveň skvalitnenie celkového verejného priestoru obytnej štvrte,
ohraničenej ulicami Račianska a Pionierska od Račianskeho mýta po Zváračský ústav. Urbanistická
štúdia štvrte vytvorila koncept cyklotrasy, ktorá zabezpečuje plynulý a bezpečný pohyb cyklistov,
neovplyvňuje pohyb chodcov vo štvrti a zároveň zachováva počet parkovacích miest. Koncept bol
pretvorený do funkčného dopravného riešenia, s vyznačením obojsmerných cyklokoridorov na
Sibírskej ulici.

4.1.3 Obojsmerná jazda cyklistov v jednosmerných komunikáciách - na uliciach Guothova,
Smikova, Teplická, Račianska (ÚK), Moravská, Sliezska, Plzeňská, Športová, Letná, Ľudové
námestie, Svätovojtešská, Matičná, Ukrajinská, Halašova, Tylova, Chemická a Olbrachtova bola
zvislým dopravným značením umožnená jazda cyklistov v protismere v jednosmerných
komunikáciach. Je to výrazný krok pre zlepšenie a zjednodušenie pohybu cyklistov po mestskej
časti Nové Mesto a zároveň pre zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky s dôrazom na cyklistickú
dopravu. Zlepšili sa tak dojazdové možnosti cyklistov a zároveň sa odstránili nezriedka dlhé a
komplikované obchádzkové trasy.
4.2 Starostlivosť o zeleň v meste
4.2.1 Komplexná rekonštrukcia ulice Budyšínska:
Od 16. 12. 2016 do 15. 1. 2017 prebiehal zber dát pomocou dotazníkov distribuovaných priamo
obyvateľom Budyšínskej ulice v papierovej forme aj online. Celkovo bolo zozbieraných 152
platných odpovedí, z toho 90 priamo od obyvateľov ulice. Záverečná správa obsahuje hlavné
výsledky, krížové analýzy, charakteristiky respondentov, citácie, poznámky a informácie o
postupoch samosprávy.
(http://pr.banm.sk/liferay/documents/282511/4170883/rpt_2017-01-20+Budy
%C5%A1%C3%ADnska-FINAL.pdf/58b8be6a-6a47-4f1d-b2ed-fe26581f359f?version=1.0)

Po vyhodnotení dotazníkového prieskumu zrealizovali pracovníci KPP v spolupráci s oddelením
životného prostredia MÚ štúdiu rekonštrukcie ulice s predbežným zadefinovaním ťažiskových
bodov priestoru, koncepciou fázovania prác a vyvolanými investíciami. Zhodnocované boli
alternatívy dopravného riešenia a koncept dizajnu. Pripravené boli podklady pre zameranie ulice
a vytýčenie sietí, ktoré realizoval zmluvný projektant v roku 2017.
Ďalším postupom bude opakované zapojenie občanov do kreovania podoby priestoru a fázovania
projektu, až po vyhotovenie projektovej dokumentácie. KPP odporúča zriadenie poradnej odbornej
komisie pre stanovenie kritérií pre výber materiálov a mobiliáru. Cieľom bude vytvorenie
„dizajnmanuálu“ použiteľného pre projekčné práce vo verejnom priestore na celom území MČ.
4.2.2 Polievacie vozidlo pre EKOpodnik:
Na základe opakovaných požiadaviek obyvateľstva a výsledkov PaR boli vyčlenené prostriedky na
nákup polievacieho automobilu. S jeho využívaním sa začne na jar v roku 2018. Cieľom je zlepšiť
starostlivosť o zeleň v MČ a zabrániť vysychaniu stromov v suchých obdobiach počas roka.
4.3 Predchádzanie vzniku komunálnych odpadov a BRKO
Súčasťou realizácie bola podpora pre komunitné kompostovanie na území MČ.

Aktivity KPP:
•

máj 2017 - Výzva na zapojenie do komunitného
kompostovania, online dotazník a fyzický dotazník v
rámci kultúrneho leta na Kuchajde

•

august 2017 - 2 verejné informačno-školiace stretnutia v
KC Ovručská (spolu sa zúčastnilo cca 60 ľudí) a
individuálne stretnutia so záujemcami, ktorí sa nemohli
zúčastniť školení

•

august 2017 - Vytvorenie Výzvy pre susedov o zapojenie
do projektu

•

september 2017 - Vyhodnotenie záujmu z komunít

Zo 100 záujemcov napokon vzišlo prihlásených 20 komunít na 20 obhliadnutých a overených
lokalitách.
Ku konkrétnym lokalitám boli vypracované podklady s:
1.
2.
3.
4.

miestom a počtom kompostérov a situačnou mapou s fotografiami
technickými požiadavkami na kompostéry (slúžili ako podklad pre verejné obstarávanie)
menom zodpovednej osoby z danej komunity
určením spôsobu a osoby, ktorá bude riešiť umiestnenie kompostérov (prípadné stavebné
úpravy)
5. zoznamom 5-tich firiem, ktoré požadované kompostéry dodávajú
Ďalšie kroky:
3.11.2017 – Oddelenie životného prostredia dodalo stanovisko k navrhnutým lokalitám
(umiestnenie, parcely, majetkové vzťahy)
22.11.2017 – odovzdaná žiadosť o začatie VO na kompostéry
VO na kompostéry úspešne prebehlo a 19.12.2017 bola odovzdaná požiadavka na vypracovanie
zmluvy na dodávku a osadenie kompostérov s vysúťaženou firmou PPaSM

5. Participatívny rozpočet na rok 2017
Rok 2017 bol pre participatívny rozpočet prechodné obdobie, počas ktorého sa spracovávali nové
pravidlá. KPP zabezpečovala konzultácie pre prihlásené projekty a usmerňovala koordinátorov pri
vypracovávaní projektovej dokumentácie. Verejná prezentácia všetkých prihlásených projektov sa
uskutočnila 2. marca 2017. O týždeň, 9. marca, nasledovalo verejné zvažovanie.

Na týchto stretnutiach sa diskutovalo o slabých a silných stránkach jednotlivých projektov a hľadali
sa možnosti ich vylepšenia. Kvantitatívna časť (hlasovanie) rozhodovacieho procesu v prechodnom
období neprebehla a podporené boli všetky projekty, ktoré prešli verejnou prezentáciou a
zvažovaním. Všetky boli realizované do konca roka 2017.
Realizované projekty:
5.1 EUDUDRAMA
Cieľom projektu bolo prostredníctvom divadelných predstavení priblížiť a reagovať na aktuálne
spoločenské témy a priniesť možnosť dozvedieť sa o nich viac pre čo najširšie publikum, nielen
pasívnym prijímaním informácií, ale cez vlastnú skúsenosť. Projekt bol zameraný prevažne na
rodiny s deťmi z BA - Nové mesto a na učiteľov základých a materských škol, ktorí mohli formou
edukačnej drámy obohatiť vyučovanie a tak rozšíriť skúsenosti svojich žiakov
Z finančných prostriedkov participatívneho rozpočtu bolo zakúpené zariadenie priestoru pre
skúšanie hier a realizáciu, zabezpečené rekvizity na predstavenia, pomôcky na dielne a workshopy,
propagácia podujatí a personálne zabezpečenie projektu.
Výstupom projektu bolo zorganizovanie nasledujúcich aktivít:
Predstavenia:
5/2017 - Zbojníčka Ronja, Príšerky z kufríka
6/2017 - 2x predstavenie Útek, Pipi Dlhá Pančucha
7/2017 - Klárka a babičky
10/2017 - 3x predstavenie Zázrak
09-12/2017 - pravidelný formát sobotných predstavení pre deti a rodičov
Workshopy:
5/2017 - divadelný workshop pre dospelých
4-8/2017 - spolupráca s organizáciami, ktoré organizujú letné tábory - realizácia 4 predstaveníworkshopov
Aktivity pre deti:

6/2017 - Príšerky v Chemičke - Deň detí v EDUdrama - predstavenia pre deti v priestoroch bývalej
chemickej školy, aktivity pre deti
Metodické dni pre pedagógov
8-12/2017 - 2 stretnutia s pedagógmi ZŠ Jeséniova a Česká, 5 workshopov s cca 70 učiteľmi.
Výsledkom týchto stretnutí bol 7 zrealizovaných programov so žiakmi na miestnych školách

5.2 Amesova izba
Cieľom projektu bolo vybudovať Amesovu izbu, ktorá pre návštevníkov vytvára zaujímavé,
dostupné a k tomu vzdelávacie podnety ku kritickému mysleniu, ktoré sú nápomocné aj v rámci
filtrovania dôveryhodných informácií a schopnosti reálneho posúdenia vnemov a validity vlastných
presvedčení pomocou vizuálnych ilúzií. Z finančných prostriedkov bola zhotovená funkčná
Amesova izba, ktorá je momentálne umiestnená v Tržnici na Trnavskom mýte, kde je verejne
dostupná pre obyvateľov.

5.3 Multifunkčný priestor a kino v knižnici na Nobelovej 30
Cieľom projektu bolo rozšírenie možností kultúrnych a voľnočasových aktivít v lokalite Nobelova,
Dimitrovka, Biely kríž.
Z finančných prostriedkov participatívneho rozpočtu boli dodané komponenty na kompletnú
ozvučovaciu a projekčnú techniku. Realizačné práce boli zastrešené firmou AP MEDIA na základe
VO.
Slávnostné otvorenie a prezentácia projektu záznam TVBA : http://www.tvba.sk/archiv/zmestskych-casti/tyzden-v-novom-meste1/tyzden-v-novom-meste-48-2017/.
Technika bola následne využívaná v rámci aktivít knižnice s deťmi ZŠ a MŠ, prezentácie, zážitkové
čítanie, projekcie filmov z filmotéky KBNM.
Využitie v roku 2018 – rozšírenie ponuky podujatí pre verejnosť – nedeľné filmové dopoludnia,
zatiaľ jeden krát v mesiaci počnúc termínom 18.2.2018.

5.4 Novomestské poklady
Prehliadka prác autorov Novomešťanov vo veku 50+ rokov prebiehala v 4 kategóriách. Celkovo
bolo prihlásených 109 prác od 21 autorov, v 4 kategóriách (poézia, próza, zabudnuté techniky
ručných prác a výtvarné umenie). Práce posudzovali 2 odborné poroty (literárna v zložení: predseda
básnik Erik Ondrejička, členovia Jana Škutková a Lukáš Bulko; výtvarná v zložení: predseda: ak.
mal. Dušan Blažek, ak. soch. Magdaléna Burmeková a Ľubica Haliaková). Finálne práce (38 diel od
17 autorov a 11 ručných prác od neznámych autoriek) vyšli knižne v náklade 520 kusov v
almanachu: Novomestské poklady 2017, knižka bola uvedená do života na záverečnej prehliadke
dňa 17.1.2018 v Konskej železnici. Krstu sa zúčastnilo cca 100 ľudí, vrátane starostu, odbornej
poroty, autorov prác a ďalších návštevníkov. Z podujatia vznikli reportáže (rozhlasová bola
odvysielaná v Rádiu Regina dňa 23.1.2018 o 15:30 a televízna v 5. týždni 2018 na TV Bratislava).
Pokračovanie projektu v roku 2018 sa nedostalo do participatívneho rozpočtu 2018, lebo v
hlasovaní sa projekt umiestnil na poslednom mieste a nezískal financie.

Viacej ľudí ocenilo to, že prehliadka Novomestské poklady je jednou z
mála platforiem, kde sa môžu prezentovať amatérski autori a seniori a
volali, aby prehliadka v nejakej forme (napr. internetovej a knižná verzia
by vznikla každých 3-5 rokov) pokračovala aj v roku 2018 a ďalších
rokoch a aby zahrnula aj iné kategórie (ako napr. fotografia s príbehom,
svojka Novomešťana so slávnou osobnosťou, fotka jedla s receptom,
dekoratívne predmety (Vianoce, Veľká noc a iné) ako aj ručné práce bez
obmedzenia techniky).

5.5 Aby mesto prekvitalo
Cieľom projektu bolo oživiť trávnaté plochy na Račianskom mýte a osadiť na ne viacero prvkov,
ktoré rozšíria možnosti využívania verejného priestoru. Bývalé pieskovisko, ktoré bolo zarastené
trávou, sa premenilo na jedlý bilinkovo-zeleninový záhon a na vedľajšej ploche doplnila bežný
trávnik výsadba liečivých suchomilných trvaliek. Na ploche pribudol aj drevený periskop, ktorý
zameriava pohľad ľudí na výrez okolitej krajiny a zaostruje na detaily v zeleni. Okoloidúcim cielene
upriamuje pohľad do koruny stromov, kvetinový či jedlý záhon a trávnatú plochu. Ďalším prvkom
je drevený mobiliár, ktorý doslovne vyzýva ľudí aby si sadli a oddýchli, napríklad v tieni stromu, na
ktorý hľadíte cez periskop. Zeleň je dlhodobo prioritnou témou obyvateľov miest, ktorá výrazne
ovplyvňuje kvalitu života. Jej premyslenou údržbou a výsadbou je možné nielen zvyšovať
biodiverzitu, ale aj vytvárať estetické, divoké zákutia, úkryty a zdroje potravy pre opeľujúci hmyz.
Projekt prispel k oživeniu časti parku na Račianskom mýte a vytvoril zaujímavú oddychovú zónu.

5.6 Dopravné ihrisko - MŠ Letná
Cieľom projektu bolo vytvoriť vhodné podmienky pre deti v MŠ Letná vytvorením multifunkčného
dopravného ihriska na výučbu a upevňovanie znalostí v oblasti dopravnej výchovy v areáli školy,
kde bola zdevastovaná nevyužívaná asfaltová plocha.
V júni 2017 prebehlo verejné obstarávanie a vysúťažená firma upravila a pokryla povrch
špeciálnym polyuretánovým povrchom SmartSoft, na ktorom umiestnila dopravné značky.

5.7 Aktívny Kramárčan
Projekt je pokračovaním úspešného príbehu budovania komunity aktívnych Kramárčanov z
predchádzajúcich rokov. Vďaka projektu sa na Kramároch pravidelne stretávajú ľudia, organizujú
spoločné výlety, či športové turnaje, večery so spoločenskými hrami a ďalšie aktivity. Do aktivít sa

postupne zapájajú ďalší ľudia a komunita rastie. Projekt tak významne prispieva k zlepšeniu kvality
života na Kramároch a vytváraniu lepších vzťahov medzi ľuďmi v MČ.

6. Participatívny rozpočet na rok 2018
Od apríla 2017 sa proces participatívneho rozpočtu riadi novými pravidlami.
Zber podnetov: Podnety zbierala KPP rozličnými spôsobmi. Bolo ich možné odovzdať telefonicky,
pomocou e-mailu alebo na mnohých verejných diskusiách a prezentáciách. V priebehu apríla až
júna sa uskutočnilo 8 verejných stretnutí s obyvateľmi v rozličných častiach Nového Mesta.
Podnety KPP zbierala aj na verejných prezentáciách, či v rámci akcií Kultúrneho leta na Kuchajde.

Spracovanie podnetov: Spracovanie podnetov prebiehalo od júla do septembra 2017. Podnety boli
roztriedené podľa viacerých kategórií. Najskôr boli vylúčené podnety, ktoré sú nerealizovateľné.
Následne boli podnety rozčlenené na tie, ktoré sú v kompetencii mestskej časti a tie, ktoré v
kompetencii nie sú. Všetky boli zoskupené podľa tém a geografickej polohy do skupín. Prebehli
konzultácie vo vnútri úradu, aby všetky výstupy PaR boli realizovateľné a v súlade s platnou
legislatívou a rozvojovými dokumentami MČ a na ich základe vznikli zadania štvrtí a MČ, o
ktorých nakoniec obyvatelia hlasovali.
Obyvateľky a obyvatelia mohli prihlásiť aj svoje projekty. V priebehu augusta a septembra sa ich
navrhovatelia pravidelne stretávali v pracovnej skupine a vypracovávali projektovú dokumentáciu.

Po odovzdaní projektovej dokumentácie k občianskym projektom a vytvorení zadaní prebehla 26.
10. 2017 v budove Konskej železnice verejná prezentácia PaR 2018.

Hlasovanie
Obyvatelia si nakoniec vyberali zo 63 rozličných možností. Hlasovali o zadaniach MČ, zadaniach
jednotlivých štvrtí, občianskych projektoch a prioritách MČ. Mohli zahlasovať aj za návrhy, ktoré
nie sú v kompetencii mestskej časti – tie MČ realizovať nebude, poslúžia však ako informácia o
prioritách MČ pri komunikácii s inými inštitúciami alebo fyzickými osobami. Hlasovanie
prebiehalo od 2. do 13. 11. 2017 a bolo možnú hlasovať fyzicky hlasovacím lístkom alebo na
stránke pr.banm.sk vyplnením elektronického dotazníka. Hlasovacie lístky boli doručené do
schránok každej domácnosti a odovzdať ich bolo možné na hlasovacích miestach po celej mestskej
časti (v knižniciach a seniorských centrách alebo priamo na Miestnom úrade BANM).

Výsledky
Výsledky tohto kola PaR sa budú realizovať v roku 2018. Zo zadaní MČ to budú 3 zadania, zo
zadaní štvrtí v každej štvrti 2 zadania (spolu 10) a 9 občianskych projektov. Medzi prioritami
mestskej časti naďalej zostáva skvalitnenie starostlivosti o zeleň, vytvorenie parkovacej politiky a
podpora pre cyklodopravu. Prehľad výsledkov PaR pre rok 2018 je zverejnený na adrese:
http://pr.banm.sk/liferay/vysledky-2018

Ďalší postup:
Pred ďalším kolom PaR prebehne evaluácia posledného procesu a výsledkov. KPP pripravuje nové
opatrenia na:
1. efektívnejší zber podnetov
2. zlepšenie práce s podnetmi (v kompetencii MÚ – lepšia spolupráca vo vnútri úradu; mimo
kompetencií – lepší technický postup pri odovzdávaní podnetov iným inštitúciám a pomoc
pri ich vyriešení)

7. Ďalšie aktivity
7.1 Nové pravidlá participatívneho rozpočtu
Dňa 11. 4. 2017 schválilo miestne zastupiteľstvo nové pravidlá participatívneho rozpočtu. Pravidlá
sú výsledkom série diskusií, ktoré viedla KPP Miestneho úradu Bratislava – Nové Mesto s
verejnosťou a poslancami miestneho zastupiteľstva. Ich schválením sa tak nahradili predchádzajúce
pravidlá schválené uznesením č. 22/16 zo dňa 03. 06. 2014. Aktuálne pravidlá sú jednoduchšie,
precíznejšie opisujú jednotlivé procesy a kompetencie verejnosti, miestneho úradu a zastupiteľstva
a zabezpečujú autonómiu procesu.
7.2 Administracia webu pr.banm.sk a FB stránky
Stránka pr.banm.sk pravidelne informovala o všetkých aktivitách a verejných stretnutiach KPP.
Zverejňovali sa na nej pozvánky na stretnutia, verejné prezentácie, dotazníky, zápisnice zo stretnutí,
informácie o realizácii projektov, výsledky rozhodovacieho procesu PaR a podobne. Všetky
informácie boli zároveň zverejňované aj na Facebookovej stránke KPP, ktorá zároveň slúži na
priamu komunikáciu s obyvateľkami a obyvateľmi.
7.3 Import podnetov do mapy
K podnetom, ktoré KPP zaznamenala bola pripojená poloha a fotografie a následne boli
importované do databázy. Podnety sa aj s popisom objavujú na mape, kde si ich každý môže
prehľadne pozrieť. (Adresa stránky: http://pr.banm.sk/liferay/mapa-podnetov)
7.4 Tvorba skladačky ("Zapoj sa a budeš šťastnejší")
Skladačka poskytuje základné informácie o možnostiach zapájať sa do rozhodovania v MČ a
obsahuje kontakty na pracovníkov KPP. Informuje aj o úspešných projektoch PaR. Slúži na šírenie
informácií a podporu zapájania obyvateľstva do participatívnych procesov. Skladačka je k dispozícii
na všetkých verejných stretnutiach a prezentáciach KPP.

7.5 Pravidelné príspevky do Hlasu NM
KPP každý mesiac pripravovala príspevky do Hlasu Nového Mesta. Ich cieľom bolo informovanie
verejnosti o činnosti a aktivitách KPP a možnostiach zapojenia sa. V Hlase NM boli zverejnené
všetky výzvy na podávanie podnetov alebo projektov do PaR, viaceré ankety a podobne. Pri
príprave textov do Hlasu NM KPP navrhla zmena grafickej úpravy článkov a každý text má perex.
7.6 Klub Detí a mládeže Račianska 87, tvorba projektu
Projekt bol iniciovaný miestnym úradom. Pracovníci KPP kontaktovali zástupcov združenia Mládež
ulice, ktorým ponúkli možnosť budúcej spolupráce. Vytipované boli vhodné priestory v majetku
miestnej časti. Tieto sme navštívili spolu so zástupcom OZ a zadefinovali potreby prevádzky.
Vypracovaná bola overovacia štúdia, ktorá slúžila ako podklad pre rokovanie zastupiteľstva. Po
schválení zámeru pracovníci KPP štúdiu predbežne prekonzultovali s dotknutými úradmi
a dopracovali do formy architektonickej štúdie. Táto bude slúžiť ako podklad pre projektantov,
ktorý vypracujú realizačný projekt. VO projektanta je plánované na mesiac marec 2018, realizácia
stavby na tretí kvartál 2018.

7.7 Šachový turnaj 3 generácií
KPP sa podieľala na organizácii šachového turnaja, ktorý sa uskutočnil 20. októbra 2017 a
zabezpečila účasť seniorov z MČ na turnaji a informovanie o turnaji v Hlase NM. Nezvyčajné bolo
nielen vekové rozpätie účastníkov od 8 do 90 rokov, ale aj zapojenie ľudí bez domova do aktivity,
ktorá im pomáha obnoviť kontakty so spoločnosťou. Podujatie podporila Hospitálska rehoľa sv.
Jána z Boha (Milosrdní bratia).

7.8 Kulturne leto na Kuchajde - 3 koncerty mladej alternativnej hudby
KPP pomohla pri vytvorení priestoru pre mladé kapely, ktoré skúšajú alebo žijú v Novom Meste.
Cieľom bolo inovovať program každoročného Kultúrneho leta na Kuchajde a pritiahnuť mladých
nielen na koncert, ale zvýšiť aj ich záujem o participáciu. KPP sa na koncerte zúčastnila aj s
informačným banerom a skladačkou o PaR a možnostiach zapájania sa do rozličných aktivít MČ.

7.9 Živica – projekt Mestské včely
Mestská časť Nové Mesto sa v roku 2017 zapojila do projektu Mestských včiel ako druhá mestská
štvrť na Slovensku. Aby naplnila svoj cieľ „stať sa priateľskou k opeľovačom“ zrealizovali sa na jej
území počas vegetačnej sezóny 2017 tieto opatrenia:
•

výsadba plôch s nektarodajnými rastlinami - v roku 2017 v Novom Meste postupne vzniklo
niekoľko nektarodajných výsadieb a výsevov kvetinových lúk. Výsadba trvalkového záhonu
pre opeľovače bola realizovaná pred a za Miestnym úradom na Junáckej ulici 1, tiež na
Račianskom mýte, kde sú vysadené trvalky, bylinky a kvetinovo-zeleninový záhon

•

cielené vytvorenie nekosených plôch pre hmyz - na Teplickej ulici bol podobne ako pred
Miestnym úradom na Junáckej ulici obohatený trávnik o osivá kvitnúcich bylín a kvetín

•

osadenie čmelínov a kompostovísk - Na Základnej škole Česká 10 bol v rámci projektu
spolu so žiakmi a pedagógmi osadený čmelín. Originálne hmyzie hotely boli osadené na
Teplickej ulici a pred Miestnym úradom na Junáckej ulici 1. Originálne kompostoviská so

sklenenou stenou určené na vzdelávacie účely a kompostovanie sú osadené na Základnej
škole Česká 10 spolu s informačno-vzdelávacou tabuľkou
V rámci projektu sme uskutočnili niekoľko brigád pri samotnej výsadbe rastlín, polievaní,
umiestnení hmyzích hotelov, periskopu a mobiliáru na Račianskom mýte a uskladnení
informačných tabúľ.
Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica v spolupráci s MČ BANM počas realizácie
projektu bolo zvedavé, ako sa na projekt pozerajú obyvatelia Nového Mesta a tak v rámci proejktu
pripravili krátky dotazník pre obyvateľov. Položili im 6 otázok, na ktoré odpovedalo 62
respondentov nasledovne. Projekt mestské včely poznalo až 77,4 % opýtaných, pričom ochrana
zelene a podpora opeľujúceho hmyzu v meste sa dotýkala až 96,8 % zapojených ľudí do
dotazníku. Na otázku, akým spôsobom by podľa ľudí mohla mestská časť podporovať včely a iné
opeľovače, prevážila u 91,9 % výsadba rozmanitejších rastlín za cieľom zvyšovania biodiverzity.
Menej častému koseniu sa nebráni 40,3 % opýtaných, osadením mestských včiel a včelínov je
otvorených 67,7 % respondentov, hmyzím hotelom 59,7 % a zachovaním a rozširovaním súčasných
zelených plôch až 90,3 % účastníkov prieskumu. Pri otázky na podporu včiel a opeľujúceho hmyzu
zo strany opýtaných sa najviac (až 75,4 %) priklonilo k nepoužívaniu chemických látok pri
ošetrovaní rastlín a pôdy. Viac ako 63 % svoje okolie skrášľuje výsadbou nektarodajných rastlín
užitočných pre hmyz a vo svojich záhradách menej ako 5-7x ročne kosí cielene 15,8 % zapojených
ľudí. Sme radi, že ani stavba hmyzích hotelov nebola pred projektom neznámou. Zo 62 zapojených
respondentov túto skúsenosť mali 5. Veríme, že po projekte toto číslo stúplo. Hmyzie hotely sú
obľúbeným užitočným prvkom záhrad. So zmeneným režimom kosenia 2 – 3x ročne nemala
problém takmer polovica opýtaných. Negatívne sa k tejto otázke postavilo len 11,3 % respondentov.
Dôvodom pre kladnú odpoveď bol estetických vzhľad vykvitnutých nekosených plôch, ich
úžitkovosť pre opeľujúci hmyz, viac vlhkosti a menej suchých trávnikov počas horúcich letných dní
a snaha zachovať prírodné prostredie. Ako príklad uvádzame zdôvodnenie, ktorého približná
podoba sa opakovala častejšie: „Nie je potrebné mať z každej trávnatej plochy „anglický trávnik“.
Opeľovačom treba zachovať ich prirodzené prostredie. Bez nich neprežijeme.“ Pod negatívne
odpovede na túto otázku sa podpísala astma, strach z alergií, kliešťov či znečistenia trávnika psími
exkrementami a odpadom, ktoré vo vysokej tráve podľa opýtaných zaniknú. Dobrovoľnícky by sa
do aktivít priateľských opeľovačom zapojilo 32,3 % ľudí. Za týmto číslom nie je neochota ľudí,
ktorí sa ochotne zapojili do vypĺňania dotazníka, ale časové možnosti, ktorých je pomenej.
V rámci projektu sa realizovala zábavná fotosúťaž pre všetkých "Detektív Včelie oko".

7.10 T3 - kultúrny prostriedok, električka na Trnavskom mýte
KPP oslovili aktivisti z občianskeho združenia UM, ktorí chceli nájsť vhodný priestor pre
umiestnenie električkového vozňa. Vozeň má slúžiť ako kultúrny priestor pre malé koncerty a
diskusie. KPP sprostredkovala aktivistom komunikáciu v rámci MÚ a pomohla s nájdením miesta a
zapojením energií. Vozeň bol umiestnený pri budove Konskej železnice a po rekonštrukcii slúži
obyvateľom a obyvateľkám Nového Mesta a celej Bratislavy. Umiestnenie vozňa zároveň obohatilo
a skultúrnilo zanedbaný verejný priestor.
7.12 Pumptrack v Mierovej Kolónii
KPP napomáhala pri hľadaní riešenia s vybudovaním pumptracku pre cyklistov v Mierovej Kolónii.
Z podnetu miestnych aktivistov vznikol nápad vybudovať na sídlisku terénnu trať pre bicykle – tzv.
pumptrack. Bolo potrebné nájsť vhodné miesto a prediskutovať jeho využitie s majiteľmi. Stretnutie
s majiteľmi pozemku prebehlo, ich podmienky však boli neprijateľné a tak sa zatiaľ všetky ďalšie
aktivity zastavili.
7.13 Prieskum Wi-Fi lavička
Dotazníkový prieskum uskutočnili osobne v letných mesiacoch roku 2017 na Kramároch
zamestnanci KPP. Cieľom bolo zistiť spokojnosť obyvateľov s Wi-Fi lavičkou, ktorá bola
umiestnená na ihrisku na Jahodovej ulici. Dotazníkového prieskumu sa zúčastnilo 32 respondentov
rôznom veku. Z prieskumu vyplynulo, že je potrebné predovšetkým zvýšiť informovanosť o
lavičkách a zvoliť vhodné miesta na ich umiestnenie. Takmer 84 percent respondentov považuje
investíciu do lavičky za správnu a zmysluplnú napriek tomu, že náklady na jej zaobstaranie sú
relatívne vysoké. Väčšina bolo rovnako spokojná s aktuálnymi možnosťami jej využitia: s
možnosťou dobiť si telefón bolo spokojných až 94,1% opýtaných, s kvalitou pripojenia na Wi-Fi
75%. Viacero respondentov však upozornilo na to, že dosah signálu Wi-Fi je relatívne malý.

8. Záverečné zhrnutie

KPP pri napĺňaní svojich cieľov v roku 2017 dokončila mnoho procesov, ktoré iniciovala a riadila
alebo pri ktorých realizácii napomáhala. Niektoré ich výsledky nie je možné jednoducho
kategorizovať a kvantifikovať. Nasledovná tabuľka poskytuje stručný prehľad najzaujímavejších
kvantifikovateľných výstupov KPP.
Príprava strategických materiálov

4

Verejné prezentácie a zvažovania

7

Dotazníkové prieskumy

7

Záverečné správy/architektonické návrhy

7

Ukončené realizácie projektov a zadaní

13

Verejné diskusie

28

Okrem nich bola KPP súčasťou mnohých ďalších aktivít.

