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Stretnutie partnerov v Karlsruhe

Štvrté vydanie obsahuje nasledovné èlánky:

PILOTNÁ AKCIA PROJEKTU RENEWTOWN

DATABÁZY RENEWTOWN A PROJEKT RENEWTOWN V SKRATKE

RENEWTOWN SLEDUJE AJ OSTATNÉ INICIATÍVY

Stertnutie v Karlruhe sa konalo pod heslom „Mestská regenerácia cez prepojenia.“ Na seminári sa prerokovali 
otázky týkajúce sa formy, výhod a obmedzení úèasti obèanov na projektoch regenerácie miest.Poèas seminára
externí  odborníci predstavili výsledky už zrealizovaných projektov,  ktoré zahàòali zapojenie obèanov v proce-
soch regenerácie miest.

Múzeum socialistických kuriozít v Hnúšti je iniciatívou Agentúry pre rozvoj Gemera a jednným zo štyroch pilot- 
akcií realizovaných v rámci projektu ReNewTown. Snažíme sa nájs� model  rozvoja nových a inovatívnych funk- 
cíí verejných  budov postavených v èase socializmu, ako aj o zvýšenie kultúrnej a spoloèenskej ponuky v okre-
soch so socialistickou zá�ažou.

Predstavujeme „Masové hnutie“, inoiciatívu zdola nahor, ktorej cie¾om je „porazi� škaredos� post-socialistické-
ho verejného priestoru v Po¾sku“, t.j. sk¾úèené socialistické sídliská a gýèovú pestros� výškových budov.

Drahý èitate¾, sme potešení že Vám môžeme predstavi� tretie vydanie Newslletru projektu ReNewTown.Toto èíslo preds-
tavuje základné fakty o projekte a jeho súèasnej realizácii. ReNewTown je tiež platformou pre diskusiu o problémoch re-

generácie miest, ktorá presahuje výskum projektových prípadových štúdii. Zameriava sa na najzaujímavejšie príklady re-
generácie miest v krajinách zapojených do projektu ReNewTown (Po¾sko, Slovinsko, Slovensko, Èeská republika a Nemec-
ko. Preto aj toto èíslo predstavuje inocitívu zdola nahor, ktorej cie¾om je porazi� „škaredos� post-komunistického verejné-
ho priestoru v Po¾sku“.

Prinášame profil a úlohy Inštitútu pre technologické hodnotenie a systémové analýzy so sídlom v Karlsruhe, 
Nemecko, v rámci projektu ReNewTown.

INŠTITÚT PRE TECHNOLOGICKÉ HODNOTENIE A SYSTÉMOVÉ ANALÝZY (ITAS)

Vytvorenie databáz príkladov z dobrej praxe, iniciatív a expertov z oblasti  regenerácie mestských oblasti po- 
s tavených poèas obdobia socializmu je jedným z k¾úèových výsledkov projektu ReNewTown. Sekcia „Projekt v 
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Stretnutie partnerov projektu ReNewTown v Karlsruhe  

Technické stretnutie v Karlsruhe sa konalo pod heslom „Regenerácia 
miest cez Prepojenia' –obe rovnako dôležitétémy ako rozlièné témy o , 
 ako sú rozhodovacie procesy v súvislosti s regeneráciou miest vy- tom 
konávané navonok, ako sa realizuje participácia a vykonáva kontrola.
.

Prvý deò stretnutia zaèal prezentáciami odborníkov na regeneráciu miest, ktoré pokryli široké spektrum skúse- 
ností a poh¾adov. Poènúc akademickým prístupom k regenerácii miest pod podmienkou zmrš�ovania, potom   
boli úèastníci oboznámení s formami, výhodami a obmedzeniami zapojenia obèanov. Potom nasledovala pre- 
zentácia zrealizovaných projektov v Berlíne, kde úspešne priviedli k životu zapojenieúèastníkov. Prezentácie od- 
borníkov boli pripravené Prof. Sigrunom Kabischom(Helmholtzove Centum pre výskum životného prostredia -  
UFZ, Lipsko), Dr. Matthiasom Berntom (Leibnizov Inštitút pre regionálny rozvoja aštrukurálne plánovanie (IRS),
Erkner) a Ms Corneliou Cremerovou (UrbanPlan GmbH, Berlin). Znalosti odborníkov boli okamžite zahrnuté do 
popoludòajších skupinových diskusií, kde boli prerokované pilotné akcie s oh¾adom na zapojenie zainteresova-  
strán a správy vecí verejných.

Druhý deò stretnutia zahàòal štúdijnú cestu ku projektu   
MiKa- iniciatíva zdola v Karlsruhe, kde boli štyri bývalé vo- 
jennské budovy transformované na obytné byty pre spolo- 
èensky založený, medzigeneraèný a udržate¾ný spôsob ži-
ta. Poèas štúdijnej cesty mali úèastníci konferencie možnos� 
zaži� víziu projektu a uèi� sa na základe skúseností založe- 
ných na prístupe zúèastnených strán a spolupráce pri vypra-  

covaní rozhodovacej politiky

Viac informácií na : www.renewtown.eu

Tím ReNewTown v Karlsruhe

Technické stretnutie týmu ReNewTown 
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Pilotná akcia projektu ReNewTown

MÚZEUM SOCIALISTICKÝCH KURIOZÍT V HNÚŠTI

Miestny koordinátor: 
Agentúra pre rozvoj Gemera, Hnúš�a
monika.vaskovicova@rozvojgemera.com

Hlavným cie¾om pilotnej akcie projektu je vytvori� stálu expozíciu každo- 
denného života ¾udí v Hnúšti a okolí za socializmu. Realizácia pilotnej akcie 
v rámci projektu ReNewTown priamo korešponduje  s jedným z hlavných 
cie¾ov projektu, t.j. identifikova� nápady na nové/ mederné funkcie pre
verejné budovy postavené v období socializmu.

Múzeum

Socialistických

Reinvent Hnusta

Kuriozít

Umiestnenie pilotnej akcie je v meste Hnúš�a. Poèas socialistickej 
éry bola Hnúš�a jedným z najviac prosperujúcich centier priemyslu 
v regióne. V súèasnosti mesto zažíva recesiu. Napriek tomu tu mô- 
žeme nájs� ve¾a starých a opustených budov z obdobia socializmu. 
Socialistická architektúra je považovaná za kultúrne dedièstvo mes-
ta a prostredníctvom pilotnej akcie bude èas� z nej zachovaná pre 
budúce generácie.

Budova, ktorá je plánovaná ako múzeum bola postavená   obèanmi
 mesta v rámci „Akcie M“, èo bola akcia kde obyvatelia pracovali na 
 stavbe budovy zadarmo. Preto má budovu ve¾kú  pamiatkovú hod-

notu. Primárne slúžila ako letné kino, neskôr v nej sídlil klub mladých 
, klub dôchodcov a fungovala v nej aj chránená dielòa. V súèasnosti
sa využíva na organizovanie letných koncertov. V súèasnosti nie je  
zájem o investovanie do budovy a preto sa jej stav postupne zhoršuje.

Mesto Hnúš�a

Príklady exponátov v  múzeu

Tento projekt je implementovaný prostredníctvom
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Porazi� škaredos� postkomunistických verejných priestorov

Viac informácií na : 
http://pospoliteruszenie.com

V súèasnej dobe stále viac a viac ve¾kých síd-
lisk v Po¾sku postavených v období socializmu   
sú predmetom malých rekonštrukcií a revitali-
talizácie. proces je zvyèajne riadený bytovým

družstvom a vo väèšine prípadov sa obmedzu- 
je na zateplenie budovy a obnovu fasády. 

PROJEKT MASOVÉ HNUTIE

Naneš�astie proces proces prebieha bez premyslenej stratégie, èasto so  
zvláštnymi farbami fasád, èo transformuje po¾ské mestá na nejednotné a  
esteticky znièené oblasti. Iniciatíva „Masové Hnutie“  (Pospolite Ruszenie)  
má za cie¾ zvýšenie povedomia verejnosti o tomto probléme a rekonštruova� 
to¾ko budov ko¾ko je možné v snahe zmeni� imidž mestskej krajiny v Po¾sku.

 'Pospolite Ruszenie' je iniciatíva zdo-
la, ktorú založili v roku 2011 dvaja
mladí po¾ský umelci   L.U.C and Sokó³.
 Jej cie¾om je porazi� škaredos� post- 
komunistických verejných priestorov 
v Po¾sku, t.j. ponurých socialistické 
sídlisk  a gýèovitých strakatých výško-
vých budov a teda získa� spä�  pries- 
tor od postsoviettskej pasivity a ¾ahos- 
tajnosti.

Jedným z fundamentálnych problémov ve¾kých sídlisk je ich škaredos�, monotónnos� a architektonická 
monumentalita.

Zlý príklad renovácie fasády
©  pospoliteruszenie.com

Dobrý príklad obnovy fasády 
 © Kolektyf.com

Dobrý príklad renovácie fasády 
 ©  Mieczys³aw Michalak

 Zlý príklad obnovy fasády budovy
©  pospoliteruszenie.com

Tento projekt je implementovaný prostredníctvom
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INŠTITÚT PRE TECHNOLOGICKÉ HODNOTENIE 
A SYSTÉMOVÉ ANALÝZY  (ITAS)

Korene organizácia siahajú do roku 1950. ITAS najväèšia interdisciplinárna vedecká inštitúcia v Nemecku,
ktorá sa zaoberá hodnotením nových technológií (TA) a systémovými analýzami v teória a praxi. V posled- 
ných desa�roèiach rozšíril ústav svoje portfólio, prièom teraz zahàòa aj prognózy, inovaèné štúdie, udržate¾- 
ný výskum a Hodnotenie životného cyklu. Dnes zamestnáva viac ako 90 vedeckých pracovníkov, približne
polovica z nich sú prírodovedci a stavbní inžinieri, ostatní reprezentujú humanitné a spoloèenské vedy-
Tri hlavné èinnosti Inštitútu sú: interdisciplinárny výskum, vedecké poradenstvo a vysokoškolská výuèba.

V rámci partnerstva ReNewTown pôsobí ITAS ako poskytovate¾ znalostí a zhromažïuje poznatky z jeho 
multidisciplinárnych kapacít a odborných znalostí  v projektovaní, vývoji a diseminácii opierajúc sa o dl-
horoèné skúsenosti v národných a európskych výskumných a vývojových projektoch. Tím ITAS skladajúci 
 miestnej vedúcej projektu Dr. Krassimiry Paskaleva-Shapira a výskumníkov Dr. Iana Coopera a  Christiny, sa z 

Götz, sa predovšetkým zaoberá oživovaním socialistického dedièstva spájaním mestských obvodov a štvrtí 
so svojimi obyvate¾mi a podnikmi. To si vyžaduje prehodnotenie postsocialistického  dedièstva holistickým
spôsobom - spojenie hmotného a nehmotného bohatstva s výh¾adom do budúcnosti a nové orámovanie
orámovanie postocialistického mesta znovuobjavením minulosti a spojením pre novú víziu mestskej trans-
formácie.

Inštitút pre technologické hodnotenie a 
systémové analýzy (ITAS), založený v roku 
1995, je nemecké výskumné zariadenie 
technologického Inštitútu v Karlsruhe (KIT), 
ktorý je jedným z najväèších výskumných a
vzdelávacích inštitúcii na svete.

Viac informácií na : 
http://www.itas.kit.edu

Kontakt na miestneho koordinátora:
krassimira.paskaleva@kit.edu

Tento projekt je implementovaný prostredníctvom
OP Stredná Európa a spolufinancovaný ERDF
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Zhrnutie projektu
Projekt ReNewTown 'Nové post--socialistické mesto-konkurencieschopné a atraktívne je financované 

v rámci Operaèného programu Stredná Európa a beží od 1. apríla 2011 do 31.marca 2014 

Partnerstvo ReNewTown sa skladá z ôsmych verejných inštitúcií z Èeskej republiky, Nemecka, Po¾ska,  

Slovenska a Slovinska. Vyústi v štyroch pilotných akciách realizovaných v Nowej Hute v Krakove, Južnom

meste v Prahe, vo Velenje a v Hnúšti. Vedúci partner je Po ská akadémia vied, Ústav geografie a¾  

priestorovej organizácie Stanislawa Leszczyka.  

Celkový rozpoèet:  1.514.061,60  EUR 

Spolufinacovanie ERDF :  1.271.020,36 EUR 

Kontakt
Projektový kordinátor: Magdalena W¹torsk-a-Dec, tel: +48226978992, email: decmagda@twarda.pan.pl,

Webstránka projektu : http://www.renewtown .eu/ 

Iniciatívy
Príklady

dobrej praxe

DATABÁZA DATABÁZA

Experti

DATABÁZA

RENEWTOWN DATABÁZY

Jedným z hlavných výsledkov projektu ReNewTown je vývoj databáz obsahujúcich príklady z dobrej praxe
iniciatívy a expertov v oblasti regenerácie mestských oblastí postavených v období socializmu. 
Databázy stále  vo vývoji a nové prípady budú pridané èoskoro, už teraz však obsahujú množstvo cenných 
informácií. Existuje možnos� navrhnú� príklad dobrej praxe, ktorý považujete za cenný pre zahrnutie do 
databázy. V tom prípade kontaktujte : decmagda@gmail.com
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