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 VEREJNÉ PRIESTORYRIESTORY

   Cez čo spoznávame mesto...

   Prostredníctvom čoho ho užívame...

   Vďaka čomu ho milujeme či nenávidíme...



 VEREJNÉ PRIESTORYVEREJNÉ PRIESTORY

 Námestia, ulice, parky, verejné záhrady, 
cintoríny, galérie pod voľným nebom, nábrežia a 
promenády, trhoviská či ihriská, vstupné 
priestory areálov a budov...

 Súvislá sieť všetkých nezastavaných pozemkov 
v urbanizovaných oblastiach, ktorá spája 
vnútornú oblasť mesta s okolitou krajinou.



  VEREJNÉ PRIESTORYVEREJNÉ PRIESTORY

 ... také priestory v urbanistickej štruktúre 
sídiel, ktoré sú nezastavané, otvorené a 
prístupné všetkým občanom nezávisle od ich 
pohlavia, rasy, etnicity, veku alebo 
socioekonomickej úrovne. Verejné priestory 
bývajú spravidla na verejnom pozemku a slúžia 
verejnosti.





 PREČO SÚ VP DOLEŽITÉ?PREČO SÚ VP DOLEŽITÉ?

   Sú základným stavebným kameňom budovania 
identity a vzťahu k mestu

   Nesú významný environmentálny aspekt – sú 
nezastavané; poskytujú miesto pre zelené plochy

   Sú obývačkou mesta – umožňujú ľudský kontakt, 
stimulujú sociálnu interakciu, sú javiskom ľudských 
aktivít, ihriskom pre verejnú časť našich životov





 PREČO SÚ DOLEŽITÉ?PREČO SÚ DOLEŽITÉ?

   Ak nie sú dobre navrhnuté, prinášajú sociálnu 
segregáciu, zhoršenie miestnej klímy, kríženie funkcií, 
priestorové konflikty (sociálne, dopravné...), znižujú 
kvalitu života, zvyšujú energetickú a dopravnú 
náročnosť miest.

   Na verejnom priestore sa môže zápasiť o podobu 
spoločenských vzťahov; priestorová spravodlivosť 
sa prelína s územnou demokraciou





 DOBRÝ VEREJNÝ PRIESTORDOBRÝ VEREJNÝ PRIESTOR

   je verejne prístupný bez iných ako všeobecných 
obmedzení (legislatíva);

   umožňuje ľuďom fyzický pobyt, stretávanie sa a účasť na 
verejnom živote; trávenie času slobodným spôsobom 
v spoločnosti iných ľudí;

   stimuluje získavanie podnetov, komunikáciu a vytváranie 
sociálnych väzieb nielen počas jeho užívania, ale už počas jeho 
definovania a vytvárania;

   je udržateľný z hľadiska väzieb na vonkajšie prostredie 
(ekonomické, environmentálne, dopravné). 



 S ČÍM SA STRETÁVAME?S ČÍM SA STRETÁVAME?
   Nekoncepčnosť, nevyužitie ducha miesta



 S ČÍM SA STRETÁVAME?S ČÍM SA STRETÁVAME?
   Zanedbanie  verejných priestorov 



 S ČÍM SA STRETÁVAME?S ČÍM SA STRETÁVAME?
  Skanzeny minulosti, značkovanie priestoru



 S ČÍM SA STRETÁVAME?S ČÍM SA STRETÁVAME?
  Zbytočné intervencie



 S ČÍM SA STRETÁVAME?S ČÍM SA STRETÁVAME?
  Umelecko – kompozičné intervencie



 S ČÍM SA STRETÁVAME?S ČÍM SA STRETÁVAME?
  Diktát bariér a  dopravy 



 S ČÍM SA STRETÁVAME?S ČÍM SA STRETÁVAME?
  Diktát bariér a  dopravy 



 S ČÍM SA STRETÁVAME?S ČÍM SA STRETÁVAME?
   Zánik  a privatizácia verejných priestorov



 S ČÍM SA STRETÁVAME?S ČÍM SA STRETÁVAME?
   Plánovanie bez účasti verejnosti  



  REAKCIEREAKCIE

.....RECLAIM THE CITY!
Participatory urbanism

Critical mass Cykloguerilla

Guerilla gardening  Parking Day

Guerilla knitting / yarn bombing 

Street art  Community  art



  REAKCIEREAKCIE

Critical mass ETM Cyklokuchyňa Mapujeme

Parking Day Dobrý trh Mestské zásahy

Guerilla gardening  Pressburg Embassy  

Akú sochu v meste  Verejný podstavec
... priame intervencie, profesijný aktivizmus, hybridizácia 
NGO a iniciatív, komunitný rozvoj, IMBY, nová 
generácia, sociálne siete, crowdsourcing...



  REAKCIEREAKCIE / Pres / Pressburgsburg  EmbassyEmbassy



  REAKCIEREAKCIE / Dobrý trh / Grilovačka... / Dobrý trh / Grilovačka...



  REAKCIE REAKCIE / parking day/ parking day



 ČO SME SPRAVILI ČO SME SPRAVILI 

   Verejné diskusie, publikácia Verejné priestory

  Rokovania s hlavnou architektkou a hlavným 
dopravným inžinierom, samosprávou 

  Pripomienkovanie ÚPZ, zadania ÚPZ nábrežie, 
územného plánu, rokovania s úradníkmi

   Priame aktivity – prezentácie návrhov na 
verejnosti (Račiansky park)



 ČO SME SPRAVILI ČO SME SPRAVILI 



 ČO SME SPRAVILI ČO SME SPRAVILI 



 ČO SME SPRAVILI ČO SME SPRAVILI 



 ČO TREBA SPRAVIŤ ?ČO TREBA SPRAVIŤ ?

   spracovať Koncepciu verejných priestorov + 
generel dopravy (pešia, cyklistická, bez bariér)

  využiť participatívne plánovanie VP + 
grantové schémy

  najprv funkcie, potom dizajn; riešiť všetky 
vrstvy verejného priestoru

  podporiť rýchle intervencie – atraktivita 
priestoru + atraktivita diania

 



          

Otázky,
komentáre ...

 Zora Pauliniová
 

pauliniova@changenet.sk
0905 / 890 050
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