Projektový formulár Participatívny rozpočet Bratislava Nové Mesto 2020
Názov projektu

Záhradný dvor
Suma, ktorú žiadate na uskutočnenie projektu v €
5000,Anotácia (krátky opis projektu, cca 1000 znakov)
Cieľom projektu je revitalizovať územie vnútrobloku a skvalitniť služby pre viaceré vekové
kategórie a vytvoriť tak bezpečný a pohodlný priestor pre deti, teenagerov ale aj staršiu
generáciu. Zároveň tento priestor prispeje k opatreniam zameraných na znižovanie
negatívnych dôsledkov klimatickej zmeny. Celkový návrh tak bude mať pozitívny
spoločensko-ekologicky vplyv na danú lokalitu.

Popis súčasnej situácie (popíšte súčasný stav, prípadne problém, ktorý chcete riešiť)
Navrhované územie sa nachádza na existujúcom ihrisku a okolitej zanedbanej ploche v
parčíku medzi ulicami Sibírska a Ovručská, v Bratislavskej mestskej časti Nové mesto. V
súčasnosti slúži priestor mnohým obyvateľom najmä na skrátenie cesty cez sídlisko, niektoré
prvky (starý prašiak, preliezačka) sa občasne využíva na outdoorové cvičenie, a ako priestor
pre pasívne trávenie času pre starších obyvateľov. Tento priestor má však potenciál na
aktívnejšie a častejšie využívanie, dokázal by naplniť potreby väčšieho počtu obyvateľov a
zároveň by zatraktívnil danú časť územia.
Jedným z negatívnych faktorom zastavaného územia v mestách je veľký podiel často
tmavých nepriepustných povrchov, ktoré zabraňujú vsakovaniu vody a následne aj znižujú
dostupnosť vody pre evapotranspiráciu. Práve tento proces je kľúčový pre prirodzené
ochladzovanie mestského priestoru. Z hľadiska regulácie mestskej klímy a zmiernenia
teplotných extrémov existujú rôzne druhy povrchov, ktoré majú schopnosť viazať a uvoľňovať
vodu (priepustný povrch (nezastavaná pôda) a vegetácia).

Riešenie (opíšte riešenie problému a akým spôsobom ho napĺňa predkladaný projekt)
V riešenom území sa nachádza nepriepustná asfaltová a betónová plocha, ktorá väčšinu
dažďovej vody odvádza do kanalizačného systému. V projekte preto navrhujeme odstrániť z
územia túto poškodenú nepriepustnú plochu a nahradiť ju priepustným alebo prírodným
materiálom a vytvoriť tak extenzívne udržiavaný povrch s vegetáciou, ktorý bude
prispôsobený tak, aby mohol vsakovať dažďovú vodu z okolitých spevnených plôch. Zároveň
v časti územia navrhujeme vytvoriť „dažďovú záhradu“, ktorá by dokázala zlepšovať
mikroklímu prostredia zvýšeným výparom, poskytla útočisko a potravu pre voľne žijúce
živočíchy vrátane vtákov a motýľov a zároveň zvýšila atraktivitu územia.
Keďže výsadba vegetácie je stále viac vnímaná ako vhodné adaptačné opatrenie pre mestá

v boji proti klimatickej zmene, súčasťou projektu je aj výsadba niekoľkých jedlých stromov a
krikov a kvetnej lúky. Jedlé stromy a kry majú nie len regulačnú (poskytovanie tieňa, vplyv na
mikroklímu mesta) či estetickú funkciu, ale aj poskytujú mnoho ďalších benefitov pre miestnu
komunitu. Mestská kvetnatá lúka sa vyznačuje nízkymi nákladmi na údržbu, bez potrebnej
pravidelnej starostlivosti ako je polievanie, hnojenie, alebo časté kosenie a zároveň prispieva
k mestskej biodiverzite.
K zatraktívneniu územia prispeje aj výroba a umiestnenie hmyzieho hotela, búdky pre
netopiere, a vtáky ale aj tzv „jedlých lavičiek.
Pre deti ale aj dospelých v projekte navrhujeme vytvorenie senzorického chodníka pozdĺž
ihriska, ktorý tak bude netradičným spestrením pobytu vonku a predĺži pobyt strávený
prechodom cez vnútroblok. Zároveň však poslúži ako zdravotná pomôcka. Senzorický
chodník bude zložený z niekoľkých komponentov, pričom každý je z iného druhu materiálu,
ako sú drobné raždie, kôra, rastliny či veci priamo z parku ako, šišky, kamene, alebo piesok.
Chôdza naboso po rôznych povrchoch podporuje stimuláciu nervovej sústavy a
akupunktúrnych bodov, podporuje krvný obeh a posilňuje imunitný systém. Množstvo vnemov,
ktoré chodidlami vnímame zároveň pôsobí blahodarne na psychiku.
Keďže revitalizáciu priestoru nechceme obmedziť obyvateľov prechádzajúcich cez parčík, cez
územie navrhujeme na priepustnej vrstve vytvoriť kamenný chodník.
K už existujúcej časti ihriska v projekte navrhujeme pridať niekoľko vonkajších fitness
zariadení určených primárne pre seniorov ale aj dospievajúcu mládež s cieľom udržiavať
zdravý životný štýl, fyzickú i duševnú vitalitu a zdravie. Takéto prvky v mestskom prostredí
predstavujú silnú motiváciu pre seniorov a ale aj pre ostatné vekové kategórie vyjsť na
čerstvý vzduch.

Predkladateľ a realizátori projektu (Opíšte konkrétne personálne obsadenie pri projektových
aktivitách, skúsenosti, know – how jednotlivých participantov, určte projektových
koordinátorov)
Na projekte sa budú spolupodieľať prostredníctvom nefinančnej podpory dobrovoľníci v rámci
občianskeho združenia ale aj obyvatelia okolia, , ktorí bud oslovovaní prostredníctvom
sociálnych sietí ale aj osobne v rámci lokality.
Časť prác bude teda vykonaná formou dobrovoľnej práce s využívaním zapožičaného
technického zariadenia.
Okrem toho projekt počíta s organizovaním workshopov pre obyvateľov okolia hlavne detí.
Počas workshopu sa budú vyrábať vtáčie búdky, búdky pre netopiere, hmyzí hotel či
zimovisko pre ježkov, ale aj organizovať spoločná výsadba byliniek do jedlých lavičiek.
Prínos pre dobrovoľníkov a obyvateľov okolia je uvedomenie si nedostatku kvalitných
verejných priestorov v okolí a ich následná úprava. Zároveň budú mať obyvatelia možnosť
zlepšiť životné prostredia a zapojením sa do komunitných aktivít lepšie spoznať svojich
susedov.

Aktivity (Podrobne opíšte jednotlivé aktivity, ich časový rámec a konkrétny spôsob realizácie)
Odstránenie a odnos asfaltovej a betónovej plochy 06-08-2020
Výroba kamenného chodníka 07-2020
Dažďová záhrada a kvetnatá lúka 09-2020
Výroba hmyzieho hotela, búdky pre netopiere, a vtáky a zimovisko pre ježkov 07-10-2020
Výrobu tzv „jedlých lavičiek 09-2020
Kúpa a výsadba zelene 10-2020
Výroba senzorického chodníka 08-2020
Novovzniknutá priepustná plocha 09-2020
Lavičky pre teenegerov 11-2020
Cieľ a výstupy projektu (zadefinujte zmeny, ktoré sa projektom dosiahnu, aké výsledky a
výstupy očakávate)
Očakávaným výstupom projektu je skvalitnie prostredia pre viaceré vekové kategórie a
vytvorenie bezpečného a pohodlné priestoru pre rôzne generácie a ich vzájomné
prepojenie.Zároveň tento priestor prispeje ku kvalitnejšiemu mestskému prostrediu s cieľom
znižovať negatívne dôsledky klimatickej zmeny. Celkový návrh tak bude mať pozitívny
spoločensko-ekologicky vplyv na danú lokalitu.

Cieľová skupina (Definujte pre aké skupiny občanov je projekt prioritne určený, kto a akým
spôsobom bude môcť výsledky projektu využívať)
Cieľovou skupinou projektu sú rôzne skupiny obyvateľov okolia, teda rodiny s detmi, seniory
a mládež. Projekt sa zameriava aj na zapojenie verejnosti do komunitných a susedských
aktivít s dôrazom na zmenu pasívneho trávenia voľného času a starostlivosť o svoje okolie.

Pokračovanie projektu (Opíšte ako sa výsledky projektu budú udržiavať a ďalej rozvíjať
v budúcnosti.)
Každoročne plánujeme ihrisko upravovať a zveľaďovať spoločne s obyvateľmi okolia, a to
formou brigád, kedy sa budú čistiť vtáčie búdky a hmyzí hotel a vysádzať bylinky do jedlých
lavičiek. Tak isto plánujeme organizovať piknik a zber úrody z ovocných stromov a kríkov.

Rozpočet (Podrobne rozpíšte jednotlivé položky a spôsob využitia finančných prostriedkov)
Položka
Odstránenie a odnos asfaltovej a betónovej
plochy
Výroba kamenného chodníka
Dažďová záhrada a kvetnatá lúka
Materiál a výroba hmyzieho hotela, búdky pre
netopiere, a vtáky a zimovisko pre ježkov
Materiál na výrobu tzv „jedlých lavičiek
Kúpa a výsadba zelene
Materiál a výroba senzorického chodníka
Novovzniknutá priepustná plocha
Lavičky pre teenegerov
Projektová dokumentácia

Suma
1000 €
500 €
1900 €
100 €
100 €
200 €
300 €
100 €
700 €
100 €

