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Stretnutie riadiaceho výboru projektu ReNewTown v Karlsruhe

Toto vydanie obsahuje nasledujúce èlánky:

Stretnutie ReNewTown bolo organizované Inštitútom Technológie v Karlsure (KIT), Institute for Technology Assessment a 
SYSTEM Analysys (Itas), Karlsruhe. Dôležitou èas� programu bola venovaná k¾úèovým výstupom  projektu : 
Príruèka modelov s názvom "Post-socialistickej mesto: Rolový Model pre mestskú revitalizáciu v 21. storoèí", Medzinárodný 
Manuál pre mestskú revitalizáciu: "ZAPOJ SA. Svetlejšia budúcnos� vo Vašich rukách "a Nadnárodnej rozvojovej stratégii pre 
post-socialistické mestá v Strednej Európe.

ReNewTown

Milí èitatelia, ve¾mi nás teší, že vydávame už desiate èíslo bulletinu projektu ReNewTown. Aktuálne vydanie predstaví k¾úèové 
fakty o projekte a jeho súèasnú realizáciu. ReNewTown vytvára platformu pre diskusiu o problémoch obnovenia miest, ktoré 
siahajú mimo prípadovej štúdie projektu. Zameriava sa na najzaujímavejšie príklady obnovenia miest v krajinách zapojených 
do projektu: Po¾sko, Slovinsko, Slovensko, Èeská republika a Nemecko.

Predstavíme tri databázy projektu ReNewTown: databázu dobrej praxe, databázu iniciatív a databázu odborníkov v
oblasti obnovy mestských èastí postavených v období socializmu.

Tento projekt sa realizuje prostredníctvom
OP STREDNÁ EURÓPA a je spolufinancovaný
ERDF. http://www.central2013.eu/

Nadnárodná príruèka pre okresy so socialistickou zá�ažou - pozitívne zmeny vo vašom susedstve

Nadnárodnej príruèka pre okresy so socialistickou zá�ažou je vytvorená na základe výsledkov výskumu trhu a správ o dobrej 
praxe. Dokument obsahuje tipy a rady, rovnako ako ilustraèné scenáre, ako plánova� a realizova� projekty mestskej obnovy.

Projekt ReNewTown a jeho databázy v skratke

Newsletter è.11

Profesor Wêc³awowicz je uznávaným odborníkom v otázkach súvisiacich s rozvojom post-socialistických miest v strednej 
Európe.

Rozhovor s profesorom Grzegorzom Wêc³awowiczom, Ph.D., odborníkom na mestskú revitalizáciu

Obnovené Post-socialistickej mesto: konkurencieschopné a atraktívne, Závereèná konferencia
 projektu ReNewTown 
To sa bude kona� na Univerzite v ¼ub¾ane, Ekonomická fakulta, 11. a 12. februára, 2014. Cie¾om konferencie je poskytnú� širší 
poh¾ad na konkurencieschopnos� a atraktivitu post-socialistických miest v strednej a východnej Európe.



R e N e w T o w n

NEW POST-SOCIALIST CITY:
COMPETITIVE AND ATTRACTIVE

ReNewTownReNewTown

STRETNUTIE RIADIACEHO VÝBORU PROJEKTU RENEWTOWN V KARLSRUHE, 18.Október 2013
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  Nadnárodna príruèka pre mestskú revitalizáciu ZAPOJ 
SA. Svetlejšia budúcnos� vo Vašich rukách ". Príruèka 
obsahuje tipy a rady, rovnako ako príklad toho, ako 
plánova� a realizova� projekty mestskej obnovy.

   Nadnárodná stratégia rozvoja postsocialistických miest 
v Strednej Európe
Akú stratégiu nasledova� v rozvoji post-socialistických 
miest? Špecifickos� a odporúèané priebehy akcií.

Vyššie uvedené dokumenty sa radia medzi hlavné nástroje 
pre šírenie vedomostí o projekte ReNewTown a o  
dosiahnutých výsledkoch. Nadnárodné príruèka je už k 
dispozícii on-line, Stratégia a Príruèka modelov sú v 
závereènej fáze prípravy. Ïalšie informácie nájdete na 
adrese www.renewtown.eu.

Stretnutie ReNewTown bolo organizované Inštitútom 
Technológie v Karlsure (KIT), Institute for Technology 
Assessment a SYSTEM Analysys (Itas), Karlsruhe. 

obnovy

Schôdza sa zaèala s prezentáciou projektu "Okres 
Budúcnosti - Mestské laboratórium. Inšpirácia pre 
všetky naše mestá ?!". Projekt Okres Budúcnosti - 
Mestské laboratórium  je zameraný na vývoj a 
testovanie udržate¾ného životného priestoru v 
Karlsruhe. Myšlienka projektu je trans-disciplinárna a 
je orientovaná na princípy trvalej udržate¾nosti, 
integrovania ekologických, sociálnych, ekonomických, 
kultúrnych a inštitucionálnych záujmov.

Dôležitou èas� programu bola venovaná k¾úèovým 
výstupov projektu ReNewTown:

      Príruèka modelov s názvom "Post-socialistickej 
mesto: Rolový Model pre mestskú revitalizáciu v 21. 
storoèí". Publikácia predstavuje k¾úèové modely 

 post-socialistických mestských štvrtí , ktoré 
boli vyvinuté na základe prieskumov, pilotných 
investícií a skúseností z iných projektov.
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Post-socialistické sídlisko trpí mnohými nedostatkami. 
Zlepšenie životných podmienok je nielen úlohou 
miestnej správy, ale môže to by� úloha vykonávaná 
obyvate¾mi organizovanými v rôznych formách 
záujmových skupín. Tím, ktorí chcú pracova� na 
zlepšení životných podmienok v obytných oblastiach 
èasto chýbajú znalosti a finanèné prostriedky ako to 
urobi�. V rámci projektu ReNewTown  
publikácia , ktorá si kladie za cie¾ pomôc� rieši� tieto 
problémy. Èerpá inšpiráciu z miest, ktoré úspešne 
vyriešili miestne problémy a zmenili tieto miesta na 
miesta,  ktoré sú príjemné k životu .

Nadnárodná príruèka pre okresy so socialistickou 
zá�ažou je vytvorená základe výsledkoch správy z 
výskumu trhu a príkladov dobrej praxe. Je tiež založená 
na skúsenostiach a pouèeniach z verejných konzultácií 
uskutoènených v 5 krajinách. Koncept Príruèky bol 
vytvorený na základe nápadov a inšpirácie od ¾uïí z 
oblasti revitalizácie miest a obcí so socialistickou 
zá�ažou. Dokument tiež obsahuje tipy a rady, rovnako 
ako ilustratívny návrh, ako plánova� a realizova� 
projekty mestskej obnovy. Akcie sú diskutované na 
základe modelu investícií realizovaných v rámci 
projektu ReNewTown vo Velenje, Slovinsko.

bola vyvinutá

na 

Nadnárodná príruèka pre okresy so socialistickou zá�ažou - pozitívne
 zmeny vo vašom susedstve
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Nadnárodná príruèka obsahuje vzorové riešenia 
najèastejších problémov identifikovaných v priebehu 
projektu:

    Zvýšenie množstva kultúrnych a spoloèenských akcií
Obrovský problém pre niektoré post-socialistických 
mestské predmestia je to, že boli postavené iba na 
u b y t o v a n i e .  D n e s  v i d í m e  i b a  a n o n y m n ý  
priestor,chýbajú nám spoloèné stretnutia a kult?rne 
podujatia  a akt?vne využívanie verejných priestranstiev.
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       Zlepšenie kvality verejných priestranstiev
V priebehu výstavby sídlisk, prefabrikovaných bytových 
domov, boli najprv postavené s niektorými práznymi 
miestamii medzi nimi, ktoré mali by� dokonèené a 
doplnené o  nejaký èas neskôr. To sa 

 nestalo , a my sa stále musíme vyrovna� s 
nedostatoènou kvalitou verejných priestoroch.

       Rozvoj malého  podnikania
V socialistických sídliskách, súkromné ??obchodné 
aktivity  obyvate¾ov neboli považované za dôležité. 
Preto priestory pre malé a stredné podniky  tam teraz 
chýbajú. Majitelia firiem nemajú miesta pre prevádzku 
svojich podnikov, a obyvatelia èasto nemajú základné 
služby  k dispozícii v blízkosti svojich domovov.

      Zlepšenie funkèno�i a atraktivity budov
Sídliska  v tej dobe  považované za vrchol umenia 
socialistickej architektúry. Avšak, v súèasnej dobe 
èelíme zhoršeniu funkènosti týchto stavieb. Estetické 
požiadavky v architektúre sa  

výrazne zmenili. 

v mnohých 
prípadoch

boli

v priebehu posledných 
dvadsa� pä� rokov 

Tento projekt sa realizuje prostredníctvom
OP STREDNÁ EURÓPA a je spolufinancovaný
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      Zapojenie miestnych ¾udí
asto charakteristické anonymným 

prostredím. ¼udia sa len zriedka zaujímajú èo sa deje za 
dverami ich bytu. Keï sa vedenie mesta rozhodne o 
nových investíciách do predmestí, miestni ¾udia sa èasto 
cítia nespokojní, pretože neboli zapojení do diskusií, a 
tiež môžu  cíti�, že nová štruktúra nezodpovedá ich 
potrebám.

  

Sídliska sú è

Nájdenie nových funkcií pre post-socialistické stavby
Mnoho z budov z éry socializmu stratili svoju pôvodnú 
funkciu. Ak nie je možno nájs� pre ne nové využitie  
stavby zaèínajú  chátra� a vytvoria urèitý typ hnedých 
polí priamo v centre mesta.
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Môžeme ešte hovori� o post-socialistických mestách 
takmer 2,5 desa�roèia po politickej transformácii?

Post - socialistickej mesto je stále vidite¾né vo fyzickej 
podobe . Sociálne a ekonomické vz�ahy odrážajú tie èasy  
a sú vidite¾né vo fyzickej podobe mestskej oblasti . 
Sídliska postavené v období socializmu nezmiznú z  
európskych miest v doh¾adnej dobe , ale budú ma� 
trochu iné funkcie .
Malé m3s [ dvojizbové byty pre 3 obyvate¾ov ] a M4S [ 
trojizbové byty pre 4 obyvate¾ov ] môže by� zmenené ich 
prispôsobením pre menší poèet ¾udí . Tieto byty 
nemusia by� atraktívne pre rodiny s de�mi , ako bolo 
pôvodne plánované , ale pre mladých a mobilných ¾udí , 
ktorí si ešte nezaložili svoje vlastné rodiny .
Obsah post - socialistických miest sa zmenil , typické 
architektonické a priestorové plánované formy sú 
èiastoène upravené investíciami do nového bývania a  
do služieb. 
Zhus�ovanie bývania a pridávanie nových funkcií je 
obzvláš� vidite¾né . Avšak , ¾udia , rovnako ako sociálne a 
ekonomické vz�ahy , sa menia ove¾a rýchlejšie , a v 
tomto oh¾ade je ove¾a �ažšie  všimnú� zvyšky 
post - socialistického mesta  .

dnes si 
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Aké sú k¾úèové faktory úspechu v revitalizácii post-
socialistických miest a štvrtí?

Hlavným faktorom úspechu je pestrá a konkurenèná 
ekonomická základòa pre zabezpeèenie pracovných 
miest pre obyvate¾ov miest, umiestnenie a miestnou 
komunitou. Ak  obyvatelia miest predstavujú vysokú 
mieru ekonomickej kultúry a spolupráce, sú dobre 
vzdelaní a otvorení zmenám, môžu sa rýchlo adaptova� 
na zmeny v politickej a ekonomické prostredí. Pre mòa  

Poznaò typickým príkladom mesta, kde miestne 
spoloèenstvá hrajú dôležitú úlohu v úspechu 
transformácie mesta. V mestách ako je Varšava, 
Gdansk, Košice a Velenje tiež prispela k úspechu miest 
miestna komunita, ale tieto mestá tiež �ažia z výhodnej 
polohy a administratívnych podmienok.

je 

Rozhovor s profesorom Grzegorzom Wêc³awowiczom, Ph.D., odborníkom 
na mestskú revitalizáciu
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Aký prínos môže ma� projekt ReNewTown  k diskusii o 
revitalizácii a zlepšeniu konkurencieschopnosti post-
socialistických miest?

Projekt preukázal, že rozptýlená spoloènos� v post-
socialistických okresov a mestách môža by� zapojená do 
rozvojových programov na základe dobrovo¾nosti. 
Dobrovo¾níctvo je ve¾mi cenná forma sociálnej úèasti, 
ale v podmienkach demokracie a s  
obèianskou spoloènos�ou je to ve¾mi nepopulárne. 
Mestské spoloèenstvá mladšej generácie vyrastali s 
tým, aby sa viac zamerali na trhové princípy.
 
Je dôležité, aby sa zabezpeèila skutoèná úèas� 
verejnosti, ktorú možno dosiahnu� len tým, že zaruèí 
skutoèný vplyv miestnych komunít v záležitostiach 
týkajúcich sa ich životného prostredia. Ak to chcete 
vykona�, je potrebná úèas� na rozhodovacom procese a 
správny tok informácií. Miestne komunity by mali by� 
tiež zapojené do rozvojových stratégií. Našu stratégia  
pripravujú externí "odborníci" a jej cie¾om je iba 
poskytnú� nástroje, znalosti a "technológie". Avšak, 
skutoèná stratégia by mala by� vypracovaná za úèasti 
obyvate¾ov, rovnako ako samo výsadba trávnika 
susedmi znamená , že sa o to susedia postarajú, a 
nedovolia, aby ho niekto znièi�.

dnes vytvorenou
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Je možné vytvori� jednotnú stratégiu pre všetky post-
socialistických mestá? Komu je stratégia adresovaná?

Miestne situácie miest sa samozrejme výrazne líšia.Je 
tak možné vytvori� celkovú stratégiu, vrátane 
všeobecných smerníc, vz�ahov a smerov èinnosti. 
Hlavným faktorom pre úspech stratégie je existencia 
obèianskej spoloènosti,ako aj primeraný sociálny 
kapitál. Znalostná spoloènos� nie je možná bez 
vytvorenia obèianskej spoloènosti.
Stratégia je zameraná na všetkých, ktorí sa zaujímajú o 
miestny rozvoj a budúcnos� ich mesta. Miestne orgány 
a rôzne miestne záujmové skupiny môžu by� 
príjemcami. Stratégia je koncept premýš¾ajúci o 
budúcnosti post-socialistických miest.

Prijatie postoja k názorom obsiahnutých v tomto 
dokumente je urèené pre pomoc pri rozvoji a realizácii 
vhodných strategických rozhodnutí,ako aj pre 
nadväznos� nejakého druhu strategického myslenia o 
budúcnosti mesta. K¾úèovou otázkou pre realizáciu 
stratégie je jej inštitucionalizácia. Preto niektoré 
skupiny ¾udí by mali by� zodpovedné za jej realizáciu. 
Podpora implementácie stratégie od rôznych 
miestnych komunít, záujmových skupín a politická 
zhoda je tiež dôležitá. Ak sú tieto podmienky splnené, 
môžeme zníži� negatívny vplyv funkènej štátnej správy 
a samosprávy na realizáciu dlhodobých politík.
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 Ktoré z akcií navrhnutých v stratégii  považujete za 
n e v y h n u t n é  p r e  r o z v o j  a  z l e p š e n i e  
konkurencieschopnosti post-socialistických miest?

Myslím, že je to prístup k poznatkom a informáciám. 
Verejnos� by mala ma� prístup k informáciám o 
následkoch niektorých akcií, ale tiež o dôsledkoch ich 
neuskutoènenia. Znalos� správnych postupov v 
rôznych európskych mestách je obzvláš� dôležitá v 
tomto oh¾ade. Znalos� pozitívnych úèinkov prijatia 
takých opatrení a podmienok, za ktorých nepriniesli 
požadované výsledky, môže ma� zásadný význam pre 
rozvoj. Ïalším dôležitým faktorom je verejná 
konzultácia. Nie len zdanlivá konzultácia, èo je 
formálna požiadavka, ale skutoèná partnerská 
konzultácia s prihliadnutím na stanoviská rôznych 
prostredí. Skutoèné konzultácie  dokonca umožòujú 
radikálne zmeny v predpokladoch projektu.
Myslíte si, že EÚ by mala výraznejšie podpori� 
revitalizáciu a rozvoj post-socialistických miest?

Európska únia by mala urobi� viac selektívny výber s 
dobrým skripomt pre udržate¾nos� riešení, ktoré sú 
financované v dlhodobom horizonte. Inak zdroje sú 
zbytoèné minuté. Hlavným problémom je výber kritérií 
pre finanènú podporu, èi už je to ekonomická efektivita 
a sociálna spravodlivos�. V praxi, v priestorovej 
ekonomike  tieto prístupy  zvyèajne vyluèujúce sa. 
Iba populistickí  politici skombinuju tieto dva prístupy.

sú
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Èo si myslíte  že je post-socialistickej mesto dnes? Aké 
príklady môžete uvies�l?

Dobrým príkladom je Nowa Huta v Po¾sku. Budúcnos� 
tejto oblasti, ktorá je dnes štvr�ou Krakova, je ve¾mi 
neistá. V mnohých mestách sú ve¾ké sídliska,  ktoré boli 
vybudované pre pracovníkov niektorých odvetví. K 
dispozícii sú tiež stredne ve¾ké mestá, ku ktorým boli 
pridané ve¾ké sídliska, ako Tarnobrzeg, P³ock, Pu³awy.

Najúspešnejšie post-socialistické mestá sú tie, ktoré 
boli najlepšie pripravené fungova� v trhovej 
ekonomike sú . To sú tie,  ktoré mali rôzne ekonomické 
funkcie. Úspešné sú tiež mestá, ktoré v odvetviach  
ponúkajú produkty s významnou trhovou hodnotou . 
P³ock s priemyslom týkajúcim sa spracovania ropy je 
dobrý príklad. Avšak, mnoho priemyselnych mono-
funkèných miest, alebo tých, u ktorých došlo k 
nedostatoènému dopytu po ich dominantnej výrobe, 
sa ocitli vo ve¾mi �ažkej hospodárskej a sociálnej 
situácii.
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 Konferencia má za cie¾ poskytnú� širší poh¾ad na konkurencieschopnos� a atraktivitu
post-socialistických miest v strednej a východnej Európe tým, že poskytuje fórum pre výmenu názorov medzi
akademickými výskumníkmi, urbanistami a rozhodovacími orgánmi zaoberajúcimi sa týmito otázkami. Hlavné témy 
diskusie

Nové ekonomické a sociálne funkcie post-socialistických budov, verejných priestranstiev, sídlisk a / alebo
okresov

Totožnos� a diferenciácia medzi post-socialistických mestskými sídlami

blahobyt a trvalu udržate nos  post-socialistických mestských sídiel

1. 

2. 

3. Hodnoty, výzva na ¾ � 

Obaja, uèenci aj praktici sú vítaní. Neexistuje žiadny registraèný poplatok, a Organizaèný výbor nepokrýva žiadne 
náklady na cestovanie a ubytovanie.

Obnovené postsocialistické mesto: konkurencieschopné a atraktívne
Závereèná konferencia projektu ReNewTown
Univerzita Ljubljana, Fakulta Ekonómie, 11-12. február 2014
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Projekt ReNewTown "Nové postsocialistické mesto
Konkurencieschopné a atraktívne" je financovaný
pomocou Programu Stredná Európa a prebieha od
1apríla 2011 do 31. marca 2014.

Základnou myšlienkou projektu ReNewTown je
využi� skúsenosti a znalosti zo súvisiacich minulých a 
súèasných iniciatív za posledných 20 rokov a na ich 
základe rozšíri� znalosti a nástroje na podporu
revitalizácie postsocialistických mestských èastí v
mestách strednej Európy. Jedným z k¾úèových
výsledkov projektu (spolu so základnou myšlienkou)
je rozvoj troch databáz: databáza dobrej praxe,
databáza iniciatívy a databáza odborníkov v oblasti
obnovenia mestských èastí postavených poèas
socializmu. Databázy dobrej praxe a iniciatív
zahàòajú 132 prípadov z 13 krajín a 69 miest strednej
Európy.

DATABÁZY PROJEKTU RENEWTOWN

ZHRNUTIE PROJEKTU

Newsletter No. 11

Koordinátor projektu: Magdalena Watorska-Dec, tel: +48226978992, email: decmagda@twarda.pan.pl
Webová stránka projektu: http://www.renewt own.eu/

Projekt ReNewTown zahàòa osem verejných inštitúcií z Èeskej republiky, Nemecka, Po¾ska, Slovenska a
Slovinska. Má za následok štyri pilotné akcie realizované v Novej Hute v Krakove, Južnom Meste v Prahe, Velenje
a Hnúšti. Vedúcim partnerom je Ústav geografie a územného plánovania Po¾kej Akadémie Vied Stanislawa
Leszczyckeho
Celkový rozpoèet: 1 514 061,60 Eur
Financovanie ERDF: 1 271 020,36 Eur
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