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RENOVÁCIA VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA VO VELENJE BOLA ÚSPEŠNE UKONÈENÁ

Toto vydanie obsahuje nasledujúce èlánky::

TRI ZAUJÍMAVÉ INICIATÍVY TÝKAJÚCE SA SOCIALISTICKÉHO DEDIÈSTVA MIEST

Predstavíme nedávno ukonèenú ReNewTown hlavnú investíciu, ktorá bola zameraná na vytvorenie multifunkèného 
verejného priestranstva na sídlisku vo Velenje (postavené v 70-tych rokoch). Aktívne sa na nej zúèastnili  obyvatelia 
sídliska. Najzaujímavejším prvkom projektu bola úèas� dobrovo¾níkov.

Skúmali sa oblasti v piatich krajinách a desiatich mestách strednej Európy, ktoré sa vyznaèujú vysokým podielom sídlisk postavených 
poèas obdobia socializmu. Hlavným cie¾om štúdie bolo zisti� kvalitu života obyvate¾ov a hlavné problémy vybraných miest. Ïalším 
cie¾om prieskumu bolo identifikova� príležitosti na rozvoj, ktoré by mohli pomôc� zvýši� atraktívnos� pre miestnych ¾udí alebo 
prispie� k odstráneniu prekážok rozvoja.

Iniciatívy sa zameriavajú na socialistickú architektúru a plánovanie mesta, ktoré tvoria hodnotný zdroj znalostí o rozvoji  
a revitalizácii mestských èastí postavených v strednej Európe poèas socializmu.

Milí èitatelia, ve¾mi nás teší, že vydávame už 7. èíslo bulletinu projektu ReNewTown.
Aktuálne vydanie uvádza k¾úèové fakty o projekte a jeho súèasnej realizácii. 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 
obnovenia mestských èastí postavených poèas obdobia socializmu. Základnou myšlienkou projektu ReNewTown je využi� 
skúsenosti a znalosti zo súvisiacich súèasných a minulých iniciatív za posledných 20 rokov a na základe toho rozšíri� 
znalosti a nástroje na podporu revitalizácie postsocialistických mestských èastí v mestách strednej Európy.
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LJUBLJANSKÁ UNIVERZITA, EKONOMICKÁ FAKULTA (FELU)
Predstavíme Ekonomickú fakultu na Ljubljanskej univerzite (FELU), ktorá je národným lídrom a medzinárodne uznávanou 
inštitúciou v oblasti vzdelávania a výskumu v oblasti obchodu a ekonómie. Jej k¾úèové kompetencie v rámci projektu 
ReNewTown zahàòajú metodológiu rozvoja pre úspešné mestské obnovenie.

DATABÁZY PROJEKTU RENEWTOWN

MEDZINÁRODNÝ PRIESKUM VE¼KÝCH SÍDLISK
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Renovácia verejného priestranstva na sídlisku vo Velenje je jednou zo štyroch hlavných investícií financovaných v 
rámci projektu ReNewTown. Hlavné investície projektu ReNewTown boli navrhnuté ako modelové riešenia pre 
typické problémy mestských èastí postavených v strednej Európe poèas obdobia socializmu. Celkovým cie¾om 
týchto investícii je zlepši� podmienky pre život obyvate¾ov inovatívnou a efektívnou èinnos�ou, ktorá môže by� 
príkladom pre ïalšie postsocialistické mestá v strednej Európe.

RENOVÁCIA VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA VO VELENJE BOLA ÚSPEŠNE UKONÈENÁ 

Socializmus sa bežne zatracuje a akéko¾vek 
pozitívne stránky tejto doby sa obyèajne ignorujú. 
Jednou zo sociálnych hodnôt rozvoja Velenje v tejto 
dobe bola práca dobrovo¾níkov v záujme komunity. 
Mesto Velenje sa nadmerne vyvinulo v 50. a 60. 
rokoch minulého storoèia. S pomocou 
dobrovo¾níkov sa v meste postavila infraštruktúra, 
administratívne a obytné jednotky.
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Pred samotnou realizáciou bola táto èas� vo Velenje slabo udržiavaným detským ihriskom, ktoré sa nachádzalo 
medzi bytovkami na  Koželjskegovej ulici na sídlisku Gorica (jedna z multikultúrnych èastí mesta). Ve¾kos� 
priestranstva je 3 386 m2 a obklopuje ho šes� bytoviek.
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Pilotný projekt zaèal v lete 2012. Materiál 
potrebný na ukonèenie projektu bol financovaný 
prostredníctvom projektu ReNewTown a 
pomocou ERDF. Fyzické práce na obnove 
vykonali hlavne dobrovo¾níci. Medzi 9. a 13. 
júlom 64 dobrovo¾níkov dosiahlo 1 567 hodín 
práce, aby skrášlili svoju štvr�. Projekt bol 
podporený z európskych fondov sumou 38 500 
Eur.
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Projektu predchádzali konzultácie a prieskum s obyvate¾mi, 
ktoré skúmali ako by sa mali rozvíja� verejné priestory a 
ochotu obyvate¾ov dobrovo¾ne sa zúèastni� projektu 
revitalizácie. Prieskumu sa zúèastnilo 39% obyvate¾ov 
sídliska. Prieskum zistil, že až 71% opýtaných bolo ochotných 
dobrovo¾ne pomáha� pri realizácii pilotnej akcie. Výsledky 
prieskumu ukázali, že ¾udia majú najväèší záujem o obnovu 
detského ihriska (74% opýtaných), za tým nasledovali 
priestor pre šport a oddych (14%), park (11%) a iné možnosti 
(1%). 

Hlavnou myšlienkou pilotného projektu ReNewTown, ktorý vznikol vo Velenje, bolo využi� túto socialistickú 
tradíciu a na jej základe zapoji� do procesu revitalizácie obyvate¾ov. Pilotný projekt ReNewTown má preto dva 
hlavné ciele:

Vytvori� multifunkèné verejné priestranstvo, ktoré by uspokojilo potreby všetkých generácií
Posilni� miestnu komunitu pomocou medzigeneraèného a multikultúrneho dialógu a zvýši� úèas� obyvate¾ov na 

starostlivosti o sídlisko

     
     

.
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Otváracieho ceremoniálu sa zúèastnil slovinský prezident Danilo Türk. Akcia prilákala miestne aj národné médiá.  
Prezident vyzdvihol dôležitos� medzigeneraènej súdržnosti na rôznych úrovniach, vrátane sídlisk, ktorá dáva obyvate¾om 
nádej na ich súèasný a budúci blahobyt.  Zdôraznil, že Slovinsko má dobrú tradíciu súdržnosti, ktorej súèas�ou je aj 
zanietenie, s ktorým sme sa stretli po 2. svetovej vojne. Velenje sa stalo a naïalej je symbolom súdržnosti a silnej vôle pri 
budovaní spoloènej budúcnosti.

Miestny koordinátor:
Mestský úrad Velenje, kontakt:marko.govek@velenje.si

Pomoc dobrovo¾níkov vo Velenje pri realizácii pilotného projektu pokraèovala v duchu dobrovo¾níctva a 
prezentovala sa ako príklad dobrej praxe v Slovinsku a v Európe.
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Prieskum trhu bol založený na rozhovoroch s 
obyvate¾mi vo vybraných mestách strednej 
Európy, ktoré sa vyznaèujú vysokým podielom 
panelákov postavených v období socializmu  
(tabu¾ka). Prieskum trhu sa orientoval na tri 
cie¾ové skupiny: miestni obyvatelia, miestni 
obchodníci a predstavitelia miestnej 
samosprávy, verejného sektora a 
mimovládnych organizácií. Cie¾ovým 
skupinám sa kládli otázky o kvalite života, 
verejných priestranstiev a budov v mestách 
alebo mestských èastiach. Obyvatelia zároveò 
posúdili èinnos� miestnej samosprávy a 
vyjadrili sa k najnovším problémom s bývaním 
v týchto miestach. Ïalším cie¾om prieskumu 
bolo urèi� príležitosti na rozvoj, ktorý by mohol 
zvýši� atraktívnos� pre miestnych ¾udí, alebo 
by prispel k odstráneniu prekážok v rozvoji.

ZHRNUTIE VÝSLEDKOV PRIESKUMU TRHU PROJEKTU RENEWTOWN
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Poèas obdobia socializmu bývanie na nových sídliskách znamenalo vyšší spoloèenský status než v dnešnej dobe, keï 
sú možnosti v individuálnej výstavbe alebo v developerských projektoch ove¾a väèšie a požiadavky na kvalitu 
bývania ove¾a vyššie.

Photo by Annegret Haase

Kvalitu života v mestách alebo mestských èastiach považujú 
obyvatelia za priemernú a v niektorých prípadoch (Nova Gorica) 
až podpriemernú. To dokazuje urèitý stupeò stagnácie v kvalite  
panelákov stavaných v krajinách východného bloku.

Tabu¾ka: Mestá, v ktorých sa konal prieskum

Krajina Mesto

Chomutov

Ústí nad Labem

Cottbus

Karlsruhe

Kraków

W arszawa

Hnúšta

Rimavská Sobota

Nova Gorica

Velenje

Ceská republika

Nemecko

Polsko

Slovensko

Slovinsko
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Miestni ¾udia spájajú zlepšenie kvality života v 
panelákových domoch so zlepšením 
bezpeènosti v týchto miestach. Zároveò 
pripisujú dôležitos� kvalite verejných 
priestranstiev a èasto navrhujú budovanie 
cyklistických trás a chodníkov a výstavbu nových 
parkovacích miest. 
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V budúcnosti bude pre rozvoj týchto miest dôležitá väèšia úèas� miestnej komunity do procesu plánovania a 
rozhodovania  miestnych orgánov a zainteresovaných osôb, aby sa zúèastnené strany, miestna samospráva, ¾udia a 
miestni obchodníci dohodli. Dosiahnutie kompromisu môže by� ve¾mi �ažký proces, no na druhej strane prispeje k 
väèšej otvorenosti rozvoja a spokojnosti miestnych obyvate¾ov a organizácií.

Pod¾a obyvate¾ov je najväèším problémom, ktorý sa týka bývania v mestských èastiach, nedostatok parkovacích 
miest a poškodené a neupravené verejné priestranstvá.  Jednotlivé štúdie zistili, že s týmito problémami sa spájajú 
ïalšie, ako vandalizmus a užívanie drog a  nadpriemerný výskyt kriminality, ktoré majú za následok znížený pocit 
bezpeènosti v týchto miestach.

T

 

             
            

            

Zhrnutie najdôležitejších návrhov ukazuje, že verejná správa a 
ïalšie zainteresované osoby by sa mali sústredi� na:

znižovanie rozdielov v týchto mestských èastiach,
pokraèovanie regenerácie obytných domov a 
verejných priestranstiev, mnohé èinnosti ako 

rozšírenie a zlepšenie priestorov pre vo¾noèasové 
aktivity pre rôzne vekové skupiny,

zvyšovanie poètu parkovacích miest,
podporu budovania cyklistických trás a zlepšenie 

dopravných služieb,
vyznaèenie priestoru pre organizácie, ktoré usporadúvajú 

spoloèenské a kultúrne aktivity a pravidelné èistenie 
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TRI ZAUJÍMAVÉ INICIATÍVY TÝKAJÚCE SA SOCIALISTICKÉHO DEDIÈSTVA MIEST

Nedokonèená modernizácia( ) je spoloèná dlhodobá platforma v 
architektúre a mestskom plánovaní, ktorá sa sústredí na juhovýchodnú Európu. Snahou projektu je urèi� efektívne, 
odolné a spoloèensky zodpovedné modely architektúry a mestského plánovania v socialistickej Juhoslávii a 
novovzniknutých štátoch. Špeciálna pozornos� je venovaná kritickému prehodnoteniu modernizaèných procesov a 
medzinárodnej diskusii o konceptoch architektúry a mestského plánovania.  Mnohé architektonické a mestské modely v 
regióne poèas socializmu boli originálne a experimentálne, hoci boli neprebádané a chýbala ich vhodná interpretácia. V 

dnešnej modernej praxi by mohli by� inšpiráciou v rámci aj mimo regiónu

http://www.unfinishedmodernisations.net/

.
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PROJEKT NEDOKONÈENÁ MODERNIZÁCIA 

Trajekt ( ) je otvorená mediálna platforma na výmenu informácií o architektúre a urbanizme 
(novinky o akciách, knihách, projektoch, výstavách a iné). Bol založený v apríli 2002. Šírenie informácií je vo¾né, 
avšak pred zverejnením musia by� naplnené urèité minimálne kritériá. Platforma pravidelne informuje o aktivitách, 
ktoré sa týkajú architektúry a budov postavených poèas socializmu a záznamov o približne štvr� milióne návštev 
roène.

http://trajekt.org/

Pozostatky totalitných režimov v architektúre 20. storoèia by mohli by� dôležitým nástrojom miestneho rozvoja, 
ak by sa spravovali a zhodnotili prostredníctvom medzinárodnej kultúrnej trasy (v súlade s rezolúciou Rady 
Európy  12/07). Projekt Atrium ( ) bol vytvorený na využitie tejto príležitosti. 
Zároveò by sa mohli vytvori� nové  služby a nové pracovné miesta hlavne pre mladých ¾udí a ženy.

http://www.atrium-see.eu/

PROJEKT TRAJEKT

PROJEKT ATRIUM 
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EKONOMICKÁ FAKULTA NA LJUBLJANSKEJ UNIVERZITE (FELU) 

Ekonomická fakulta je jednou z najväèších 
fakúlt univerzity s 250 stálymi zamestnancami 
(pedagógovia, výskumníci, a pomocní 
zamestnanci). Bola založená v roku 1946. 
Vïaka svojej èinnosti sa stala národným lídrom 
a medzinárodne uznávanou inštitúciou v 
oblasti vzdelávania a výskumu v oblasti 
obchodu a ekonómie. V súèasnosti na fakulte 
študuje viac ako 6 000 študentov na prvom, 
druhom a tre�om stupni štúdia. Zamestnanci 
fakulty vykonajú roène viac ako 90 výskumných 
a poradenských projektov.
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Univerzita bola založená v roku 1919. 23 fakúlt a 3 umelecké akadémie sa pýšia s viac ako 51 000 študentmi, ktorí sú zapísaní 
do 166 študijných programov 1. stupòa štúdia, do 206 programov 2. stupòa a do 21 programov 3. stupòa štúdia.

Medzi k¾úèové kompetencie fakulty v rámci projektu ReNewTown patrí rozvojová metodológia pre úspešnú mestskú 
obnovu. To je základ pre prípravu tzv. Príruèku modelov a medzinárodnej stratégie mestského rozvoja, ktoré sú dva 
hlavné výstupy projektu ReNewTown.

Irena Ograjenšek, 
Miestna
koordinátorka a hlavná výskumníèka

Urška Potoènik,
Miestna finanèná
manažérka

Mojca Bavdaž

Andreja Cirman Polona Domadenik Jože Sambt

Katarina Katja Miheliè Tjaša Redek Lejla Perviz

Tím ReNewTown: FELU výskumníci:
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DATABÁZY RENEWTOWN

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.
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Databázy dobrej praxe a iniciatív zahàòajú 132 prípadov

z 13 krajín a 69 miest strednej Európy. 

Databázy obsahujú ve¾ký výber projektov, ktoré 

používajú rôzne nástroje na zlepšenie kvality života v 

mestských èastiach postavených v socializme. 

Dôležitým kritériom pri výbere dobrej praxe a 

iniciatív bol holistický a inovatívny prístup.  Aktivity 

sú nasledovné: 
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Miesta dobrej praxe a iniciatív v databázach projektu ReNewTown www.renewtown.eu

lepšie zabezpeèenie miestnych kultúrnych a 
spoloèenských akcií
lepšie podmienky a kvalita verejného 
priestranstva medzi panelákmi
lepšia podpora pre rozvoj malých podnikate¾ov v 

okolí panelákov

zlepšenie atraktívnosti architektúry budov 
postavených v socializme
zvýšenie úèasti miestnej komunity na akciách, 
ktoré organizuje mestská štvr�
urèi� nové funkcie budovám postavených v 
období socializmu (1945 - 1989).
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Zhrnutie projektu
Projekt ReNewTown "Nové postsocialistické mesto: Konkurencieschopné a atraktívne" je financovaný 

pomocou Operaèného Programu Stredná Európa a prebieha od 1. apríla 2011 do 31. marca 2014. 

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 Po¾skej Akadémie Vied 

Stanislawa Leszczyckeho.  

Celkový rozpoèet:  1 514 061,60 Eur 

Financovanie ERDF: 1 271 020,36 Eur 

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

Webová stránka projektu: http://www.renewtown.eu/ 

 Tento projekt je implementovaný prostredníctvom 

 OP STREDNÁ EURÓPA a spolufinancovaný

 ERDF. http://www.central2013.eu

Stretnutie èlenov projektu ReNewTown v Hnúšti 2012
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