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Databáza príkladov dobrej praxe projektu ReNewTown

Šieste vydanie obsahuje nasledovné èlánky:

Pilotná akcia v Prahe

Príklad dobrej praxe zo Slovenska

Základnou myšlienkou projektu ReNewTown je využi� výhody z existencie skúseností a znalostí súèasných a minulých 
iniciatív za posledných 20 rokov a použi� ich k ïalšiemu rozvoju nástrojov na podporu revitalizácie 
postsocialistických miest v Strednej Európe.  V tomto èísle predstavujeme vo¾ne prístupnú databázu osvedèených 
postupov, ktorá je jedným z k¾úèových výsledkov projektu ReNewTown. 

Skúmame možnosti na vypracovanie programu na podporu malého podnikania a profesnú aktivizáciu obyvate¾ov v 
mestských oblastiach so socialistickou zá�ažou. Vznikne tu poradenské stredisko pre malých, stredných a 
zaèínajúcich podnikate¾ov.

Predstavuje zariadenie pre seniorov v Bratislave. Domov je umiestnený v budove, ktorá predtým slúžila ako jasle. 
Tým poukazujeme na fakt, že verejné budovy z obdobia socializmu môžu by� poòaté moderným spôsobom.

Drahý èitate¾, sme potešení že Vám môžeme predstavi� šieste vydanie Newslletru projektu ReNewTown.Toto 
èíslo predstavuje základné fakty o projekte a jeho súèasnej realizácii. ReNewTown je tiež platformou pre 
diskusiu o problémoch regenerácie miest, ktorá presahuje výskum projektových prípadových štúdii. Zameriava 
sa na najzaujímavejšie príklady regenerácie miest v krajinách zapojených do projektu ReNewTown (Po¾sko, 
Slovinsko, Slovensko, Èeská republika a Nemecko.

Táto inštitúcia je jedným z ôsmych partnerov projektu ReNewTown. Jej poslaním je podpora a koordinácia 
hospodárskeho a sociálneho rozvoja slovenského regiónu Gemer. Agentúra spolupracuje s verejnou správou ako aj 
so súkromným a neziskovým sektorom. Poskytuje poradenstvo k zahranièným a domácim grantovým programom 
zameraných na regionálny rozvoj a kvalitu životného prostredia.

Agentúra pre rozvoj Gemera

Tento projekt je implementovaný prostredníctvom
OP Stredná Európa a spolufinancovaný ERDF.
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Ako sa s architektonickým dedièstvom vyrovnávajú v Nemecku
Prinášame dva rozlièné prístupy k revitalizácii socialistickej výstavby a sprostredkovávame niektoré závery z 
prípadovej štúdie z Nemecka.
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DATABÁZA PRÍKLADOV DOBREJ PRAXE PROJEKTU ReNewTown 

Základnou myšlienkou projektu ReNewTown je využi� výhody z existencie skúseností a znalostí súèasných a minulých 
iniciatív za posledných 20 rokov a použi� ich k ïalšiemu rozvoju nástrojov na podporu revitalizácie 
postsocialistických miest v Strednej Európe. Jedným z k¾úèových výsledkov projektu(v súlade so základnou 
myšlienkou) je vývoj troch databáz: osvedèených postupov(dobrá prax), iniciatív a odborníkov v oblasti regenerácie 
mestských oblastí postavených v socialistickom období. V tomto èísle predstavujeme databázu príkladov dobrej
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OP Stredná Európa a spolufinancovaný ERDF.
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praxe s oh¾adom na typológiu projektov a 
geografickú polohu.

Databáza obsahuje 59 projektov z 13 krajín Európy. 
Obsahuje akcie s cie¾om zlepši� kvalitu života v 
mestských oblastiach postavených v socializme. 
Databáza zahàòa ve¾ké množstvo projektov s 
využitím „mäkkých „ a investièných nástrojov 
zameraných na zlepšenie rôznych aspektov 
mestských funkcií.
Dôležitým kritériom pre výber do databázy bola 
preukázate¾ná regenerácia z rôznych poh¾adov a 
aspektov. Prijatá typológia rozlišuje nasledujúce 
èinnosti:
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Väèšie možnosti pre mieste kultúrne a 
spoloèenské akcie vo verejných priestoroch
Zvýšenie kvality nevyužívaných priestorov medzi 
blokmi domov
Zvýšenie podpory rozvoja malých podnikov, najmä v 
oblasti obchodu v husto obývaných èastiach

Zlepšenie atraktivity architektúry socialistických 
budov
Vyššia miera zapojenia miestnej komunity na 
akciách realizovaných v jej štvrti
Nové funkcie pre budovy z obdobia socializmu - 
1945 - 1989
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CENTRUM PRE MALÝCH A STREDNÝCH PODNIKATE¼OV V PRAHE

Hlavným cie¾om pilotnej akcie je rozvinú� model podpory pre malých 
podnikate¾ov a profesionálnu aktiváciu obyvate¾ov mestských èastí so 
socialistickou zá�ažou. V rámci projektu vznikne „Centrum malých a  
stredných podnikate¾ov“ . 

Centrum bude vytvorené správou mestského obvodu Praha 11 Južné 
mesto. Táto èas� mesta je charakteristická najväèšou hustotou osídlenia 
hlavného mesta Èeskej republiky. Žije tu viac ako 8 tisíc ¾udí na kilometer 
štvorcový. Mestská èas� bola postavená ve¾mi rýchlo v 70.-tych a 80.-tych 
rokoch panelovou technológiou doslova na zelenej lúke.

Tento projekt je implementovaný prostredníctvom
OP Stredná Európa a spolufinancovaný ERDF.
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CREATIVE

ENTERPRISE

Prague 11 for SMEs

Centrum bude podporova� existujúcich a nových 
podnikate¾ov poskytovaním k¾úèových informácií a 
konzultácií. Zaèínajúci podnikatelia môžu oèakáva� 
najsilnejšiu podporu a obdržia komplexné informácie 
a poradenstvo o tom ako zriadi� a prevádzkova� malý 
podnik. Významnou aktivitou centra bude vytváranie 
kooperaèných vz�ahov medzi podnikmi, ktoré už v 
oblasti pôsobia. Centrum bude taktiež pomáha� 
zvidite¾neniu a propagácii malých firiem na trhu. 

Miestny koordinátor: 
Kontakt:  bd.svj.manager@praha11.cz  

Petr Burda
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Po roku 1989 sa otvorili priestor pre svetovú 
architektúru aj na Slovensku. Súèasná architektúra na 
Slovensku nie zastúpená iba novými domami 
postavenými pod¾a nových projektov alebo vzorov zo 
svetových výstav. Moderná slovenská architektúra sa 
môže pochváli� aj rekonštruovanými a revitalizovanými 
budovami postavenými v období socializmu. 
príkladom môžu by� materské školy, ktoré dlho po 
zamatovej revolúcii v dôsledku nižšej pôrodnosti 
zostávali nevyužívané. konkrétnym príkladom môžu 
by� rekonštrukcia jaslí na Rozvodnej ulici v Bratislave. 
Po roku 1990 bola budova upravená pre potreby 
seniorov.

ARCHA: DOMOV SENIOROV V BRATISLAVE
Príklad dobrej praxe zo Slovenska 

Komplex je vhodným prostredím pre pobyt seniorov i 
pre konanie rôznych akcií. Stal sa priestorom pre 
sociálne vzdelávanie, výmenu informácií a sociálne 
zaèleòovanie. Jeho cie¾om je poskytnú� pocit bezpeèia a 
pohodlia.
Domov seniorov je dôležitý nielen pre seniorov ale aj 
pre ich rodinných príslušníkov. V súèasnosti sa poèet 
obyvate¾ov starších ako 65 rokov zvyšuje, prièom 15-20 
% z nich potrebuje osobnú asistenciu.

Tento projekt je implementovaný prostredníctvom
OP Stredná Európa a spolufinancovaný ERDF.
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Rekonštrukcia bola zahájená v roku 2004 a dokonèená v roku 2007.Budova bola taktiež rozšírená. Dôležitou 
súèas�ou komplexu je záhrada a centrum dennej starostlivosti, èo je relaxaèné zariadenie umiestnené medzi starou 
a novou èas�ou objektu. Domov ponúka tri rôzne typy starostlivosti. Denný stacionár ponúka 24 - hodinový servis 
pre bratislavských seniorov. Ten je väèšinou využívaný seniormi trpiacimi Alzheimerovou chorobou.
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V roku 2001 nemecký parlament prijal program „Stadtumbau Ost“ 
pe finacovaní demolícií východonemeckých panelákových štvrtí. 
Znížil sa tak bytový fond, ale úèelom malo by� aj zastavenie 
zadlžovania bytových družstiev vlastniacich neobývané panelové 
domy. Štúdie nemeckých partnerov vašak ukazujú:

AKO SA VYROVNA� S REGENERÁCIOU MIEST

Tento projekt je implementovaný prostredníctvom
OP Stredná Európa a spolufinancovaný ERDF.
http://www.central2013.eu/

Zdola riadený projekt môže by� úspešný, pokia¾ sú ¾udia motivovaní.
Úèas� na spoloènom rozhodovaní môže by� životaschopna, ak bude prepracovaná štruktúra riadenia, kde sa 
všetci môžu zúèastni� a ich hlas bude braný v úvahu
Projekty regenerácie miest môžu by� realizované na nízkonákladovej úrovni, iba v prípade ak sú brané vážne 
všetky kompromisy medzi všetkými zúèastnenými stranami.
Pre viac informácií kontaktujte(nemecky a anglicky)  krassimira.paskaleva@kit.edu (The Institute for Technology Assessment and 
Systems Analysis in Karlsruhe) 

Nemecko

zotrva� (napr. nízke nájomné, dobrá verejná doprava sociálna pomoc a kontaktné miesta)

je diskutabilné, èi demolácie môžu predchádza� migrácii do západného Nemecka.

Mimoriadny nástroj : Demolácia

Photo by Annegret Haase

Iniciatíva nájomníkov MIKA : Alternatívny spôsob ako vyrieši� 
regenáciu mesta

Nie všetky mestá zapojené do programu dostatoène zapájajú 
miestnych obyvate¾ov. Ako klúèové zainteresované strany 
v y s t u p o v a l i  i b a  b y t o v é  d r u ž s t v á  a  o b c e

Demolácia predstavuje obrovské narušenie v živote ¾udí. 
Demolácia nepostaèuje. Napríklad v Neu-Schmellwitz boli 
obyvate¾om dané ponuky aby boli naopak motivovaní

Iniciatíva obyvate¾ov MIKA predstavuje  príklad o tom, ako sa 
vysporiada� s opustenými priestormi alternatívne. Predmetom 
svojpomocného komunitného projektu boli štyri bytové domy 
slúžiace pred rokom 1989 vojenskej posádke. Kasárne sa premenili 
na byty pre viac ako 180  ¾udí.
Komunitný projekt združenia MIKA ukázal že:
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AGENTÚRA PRE ROZVOJ GEMERA

Agentúra pre rozvoj Gemera je inštitúcia spájajúca ¾udí z rôznych 
odvetví a oblastí. Jej úlohou je podporova� regionálny rozvoj v 
pozitívnom vývoji a zvýši� povedomie verejnosti o tejto 
problematike. Jej cie¾om je taktiež realizácia projektov a získavanie 
grantov pre infraštruktúru, cestovný ruch a zlepšenie kvality života v 
regiónoch. Agentúra je èlenom Integrovanie siete regionálnych 
rozvojových agentúr spolupracujúcich na celom Slovensku

Tento projekt je implementovaný prostredníctvom
OP Stredná Európa a spolufinancovaný ERDF.
http://www.central2013.eu/

Monika Vaškovièová - 
vedúca kancelárie

kontakt: 
aprg@rozvojgemera.s
k

Agentúra poskytuje poradenstvo a administráciu projektov využívajúcich zahranièné a domáce granty. Je k¾úèovým 
aktérom v rozvoji regiónu a spolupracuje so štátnymi orgánmi, súkromným a neziskovým sektorom ako aj so 
všetkými regionálnymi partnermi.
Agentúra sa zameriava na nasledujúce oblasti:

Jana Uhrínová - 
konzultantka a 
facilitátorka

Štefan Horváth - 
projektový 
manažér

Viac informácií na : www.rozvojgemera.sk

Organizácia workshopov a poskytovanie poradenstva starostom obcí, školám a ïalším ktorých cie¾om je rozvoj 
regiónu
Implementácia programov pre hospodársky a sociálny rozvoj
Implementácia projektov pre verejnú správu a ïalšie sektory
Správa projektov škôl a obcí
Propagácia regiónu
Budovanie vz�ahov na regiónalnej, národnej a nadnárodnej úrovni
Realizácia vlastných projektov a seminárov
Organizovanie  štúdijných návštev a prezentovanie práce agentúry v regióne
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Zhrnutie projektu
Projekt ReNewTown 'Nové post-socialistické mesto - konkurencieschopné a atraktívne je financovaný 
v rámci Operaèného programu Stredná Európa a beží od 1. a príla 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 Po¾ská akadémia vied, Ústav geografie a 
priestorovej organizácie Stanislawa Leszczyka. 
 
Celkový rozpoèet: 1.514.061,60 E UR 
 
Spolufinacovanie ERDF : 1.271.02 0,36 EUR 

Kontakt:
Koordinator projektu : Magdalena W¹torska-Dec, tel: +48226978992, email: decmagda@twarda.pan.pl, 

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

Initiatives
Good

practices

DATABASE DATABASE

Experts

DATABASE

THE RENEWTOWN DATABASES

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 sú 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

Tento projekt je implementovaný prostredníctvom
OP Stredná Európa a spolufinancovaný ERDF.
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http://www.renewtown.eu/initiatives.html
mailto:krejsova@rra.cz
http://www.renewtown.eu/initiatives.html
http://http://www.renewtown.eu/experts.html
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