Tlačová správa
Výsledky ankety obyvateľov ďalšom využití verejného priestoru pri
Obchodnom centre Centrál na sídlisku II v Prešove
Bratislava, 25. 4. 2010 – Začiatkom apríla bola ukončená anketa pre obyvateľov
a návštevníkov verejného priestranstva pri nákupnom centre Centrál na Sídlisku II v Prešove, ktorej
cieľom bolo oboznámiť sa s ich predstavami o využívaní tohto priestoru v budúcnosti, o funkciách
a prvkoch ktoré im v tu chýbajú a získať predstavu o hlavných problémoch riešeného územia. Anketa
sa realizovala v rámci projektu „Mestské priestory – zvýšenie atraktivity a kvality mestského
prostredia (UrbSpace)“. Celkovo sa do ankety zapojilo vyše 80 respondentov. Za veľmi cenný
považujeme aj fakt, že viacerí z respondentov sú ochotní priamo sa zapojiť aj do ďalších prác, čím sa
prispeje aj k budovaniu a posilneniu komunity na Sídlisku II. Participatívne plánovanie verejných
priestorov (teda plánovanie s účasťou verejnosti) vychádza z predpokladu, že „expertom“ je komunita,
ktorá najlepšie pozná a dokáže definovať kľúčové problémy priestoru, ako aj vyjadriť a zadefinovať
cieľový budúci stav. Nasledujúca ukážka z dotazníka plne vyjadruje prevažujúci názor na funkčné
využitie riešeného priestoru (vybrané z dotazníka):
„Priestor by mal slúžiť pre viaceré skupiny užívateľov, či už na aktívny oddych pre deti, mládež, ale aj
príjemné posedenie pre dôchodcov. Myslím si, že ak sa rozumne prerozdelí priestor, je možné vytvoriť
miesto aj na spoločné akcie obyvateľov“
Základná funkcia riešeného priestoru by mala byť krátkodobá rekreácia a oddych, ale aj
zhromažďovacia a sčasti aj kultúrna.
K prvkom, ktoré navrhujú obyvatelia, aby sa riešený priestor stal zaujímavým a atraktívnym patrí:
• Obnova spevnených povrchov preriešenie komunikačných ťahov
• Výsadba drevín, obnova trávnikov
• Hracie prvky pre deti
• Aktivity pre dospelých (šach, petangue, piknik)
• Obnova a doplnenie prvkov malej architektúry (altánok, lavičky)
• Obnova fontány (kontakt s vodou)
Medzi hlavné problémy sa radia:
• Bezpečnosť (požiadavka na kamerový systém, obhliadky mestskej polície, osvetlenie)
• Parkovanie priamo v riešenom priestore
• Čistota (okolo stojísk kontajnerov, psie exkrementy)
• Dostupnosť (bezbariérovosť)
• Chýbajúci manažmentu priestoru
Respondenti sa zhodli, že si určite neželajú aktivity, ktoré by by príliš nezaťažovali priestor hlukom.
Konečné zadefinovanie budúcich funkcií a prvkov priestoru by malo prebehnúť na plánovacom
stretnutí, ktoré sa uskutoční 30.4.2010 o 15.30 v ABC Centre voľného času, na Októbrovej ul. v
Prešove. Spolu so stretnutím sa zároveň otvorí aj výstava detských prác z okolitých škôl (MŠ, ZŠ)
s témou detských predstáv o riešenom priestore. Súčasťou podujatia bude aj občerstvenie a tombola
pre účastníkov stretnutia.
O ďalšom priebehu projektu bude verejnosť pravidelne informovaná prostredníctvom
propagačných letákov, plagátov, cez internet atď. Obnovený priestor bude odovzdaný mestu na
prelome rokov 2010/2011.
Viac informácií o projekte prostredníctvom web stránky www.urbanspaces.eu
a vytvoreného blogu www.presovskepriestory.blogspot.com
Kontakt: Kontakt: Zuzana Hudeková, Veronika Poklembová, REC Slovensko (Email:
rec@changenet.sk, č.tel.: 02-52632942,
Web: www.rec.sk & www.urbanspaces.eu & www.presovskepriestory.blogspot.com

Poznámky pre vydavateľov:

História projektového zámeru UrbSpace: Pôvod projektu UrbSpace siaha k práci
Regionálneho environmentálneho centra (REC Slovensko) v oblasti mestského prostredia a
priestorového plánovania súčasne s praktickými skúsenosťami Nadácie Ekopolis (SR) a
Nadace Partnerství (ČR). Posledné dve organizácie úspešne rozvíjajú program nazývaný
PrieStory, založenom na dobrých skúsenostiach z európskych miest. Hlavnou myšlienkou
projektu UrbSpace je teda ďalej rozvíjať tieto skúsenosti. REC Slovensko sa rozhodlo prijať
úlohu vedúceho partnera nového projektu a vyvtorilo sieť projektových partnerov so širokým
rozsahom záujmov, z rôznych kultúr, s rôznymi skúsenosťami a potrebami. Do projektu sú
zapojenín asledovní partneri : Mesto Brno Nový Lískovec (ČR), mesto Sopot (Poľsko), mesto
Brzeg Dolny (Maďarsko), mesto Nagykallo (Maďarsko), Technická univerzita vo Viedni,
Odbor urbanistického dizajnu a krajinnej architektúry (Rakúsko), Subregionálna rozvojová
agentúra Karst Brkini (Slovinsko), Vysoká odborná škola aplikovaných vied v Erfurte
(Nemecko), Legambiente Lombardia onlus (Taliansko), RiSSC – Centrum pre výskum
bezpečnosti a kriminality (Taliansko), Miestna rozvojová agentúra – La.Mo.Ro. (Taliansko).
Projekt sa realizuje od 11/2008 do 10/2011. Celkový schválený rozpočet na projekt činí 2
047 790 EUR.
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Regionálne environmentálne centrum pre krajiny strednej a východnej Európy (REC) je
nezisková organizácia, ktorej činnosť sa zameriava na podporu aktivít, ktoré smerujú k
zlepšeniu stavu životného prostredia na Slovensku a v krajinách strednej a východnej
Európy. Poslaním REC je pomáhať krajinám strednej a východnej Európy riešiť problémy
životného prostredia a trvaloudržateľného rozvoja

3

Operačný program Stredná Európa je program Európskej únie, ktorý podporuje
spoluprácu medzi krajinami Strednej Európy v záujme zlepšenia inovácií, dostupnosti a
životného prostredia, ako aj posilnenia konkurencieschopnosti a atraktivity jej miest a
regiónov. Operačný program Stredná Európa poskytuje celkovo 231 miliónov EUR na
financovanie medzinárodnej spolupráce, projekty zahŕňajúce verejné a súkromné
organizácie z Rakúska, ČR, Nemecka, Maďarska, Talianska, Poľska, Slovenskej republiky a
Slovinska. Program je financovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a prebieha od
roku 2007 – 2013.

