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Mnohé príklady rozvoja miest na Slovensku 
nasvedčujú, že mestá samy opustili priestor 
vytvárania strategickej vízie a zvolili si takti-
ku každodenného reagovania na problémy, 
kde chýba nielen strategický pohľad a kon-
cepčnosť, ale aj pomenovanie meniacej sa roly 
samosprávy vo vzťahu k svojim obyvateľom. 
V Bratislave naliehavosť zapojiť verejnosť do 
rozhodovania o budúcnosti mesta dlhodobo 
signalizuje jej rozbitý urbanizmus, neláska-
vosť k pamiatkam, absencia uličného „sex-
appealu“ či netransparentné a nesystémové 
rozhodnutia. Jedným z riešení k zlepšeniu 
rozvoja miest je využívať potenciál občanov, 
iniciatív a združení ako partnerov na rôz-
nych úrovniach rozhodovania. Vo svojom 
príspevku preto ponúknem pohľad na to, čo 
dnes znamená participatívne plánovanie 
a prečo má zmysel vťahovať laickú aj odbornú 
verejnosť do spolurozhodovania o budúcnosti 
mesta. (→ 1)

ľUdIA V mEStE
Rada kráčam mestom a vnímam jeho vrás-
ky aj úsmevy. V mojom rodnom meste – 
Bratislave – však zažívam čoraz väčšie sklama-
nie nad tým, ako mesto vyzerá. A tak si svoje 
rozčarovanie liečim na námestiach, na stre-
chách, vo dvoroch a v záhradách, ktoré oživujú 
občianske iniciatívy a rozvíjajúce sa komunity, 
kde vidím, ako by mesto mohlo vyzerať, keby 
využilo svoj potenciál... (→ 2,3)

Zygmunt Bauman1 zdôrazňuje, že aj pri 
rôznosti významov sa pojem „komunita“ spá-
ja prevažne s pozitívnymi interpretáciami. 
Takto ho vnímajú aj mnohí predstavitelia kul-
túrneho a spoločenského života, noví aktivis-
ti, ktorí sú pri rozvoji miest čoraz viditeľnejší 
a ktorí v mestách zanechávajú čoraz zreteľnej-
šiu stopu.

Rozvíjajúca sa občianska spoločnosť a eman-
cipácia komunít sú odrazom širšieho spoločen-
ského kontextu; to, čo sa deje u nás, má svoje 
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1  Bezbariérové nájazdy, svojpomocne zrealizované 
na viacerých miestach Bratislavy združením Zelená 
hliadka sú signálom, že mesto rezignovalo na 
starostlivosť o verejný priestor. foto: zora Pauliniová

2  Iniciatíva Námestie pre ľudí uskutočnila na Kamennom 
námestí v roku 2012 participatívne plánovanie 
so zapojením vyše 600 ľudí a ukázala, ako možno 
námestie oživiť. foto: zora Pauliniová

3  Projekt Šafko sa v roku 2014 pokúsil o oživenie 
dlhodobo nevyužívaného priestoru na Šafárikovom 
námestí. foto: zora Pauliniová
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paralely aj inde v Európe či vo svete. Komunity 
sa aktivizujú, menia verejný priestor, realizu-
jú malé i rozsiahle intervencie a ukazujú veľkú 
silu – príkladom na Slovensku môže byť Hide 
Park Nitra, Stanica Žilina Záriečie či Zelená 
hliadka Bratislava... Aktivizujú sa aj obyčajní 
susedia (Susedia na dvore), vznikajú komunit-
né záhrady (Krasňanský zelovoc, Vnútroblok 
na Sasinkovej 21, iniciatíva NA STRECHE); 
iniciatívy sa zameriavajú aj na samotný rozvoj 
mesta. (→ 4)

Tento viditeľný vstup občanov i profesioná-
lov do sféry rozvoja a plánovania mesta má 
viaceré spoločné črty. Občania (reprezentovaní 
občianskymi iniciatívami, ale aj profesionálny-
mi združeniami2) sa angažujú v prospech zá-
chrany a oživenia verejných priestorov, spúšťa-
jú a vytvárajú diškurz o verejných priestoroch 
(ale aj o rozvoji mesta ako takom) a prináša-
jú nové koncepty, analýzy, politiky i riešenia. 
Ako navyše dosvedčuje trend z posledných 

komunálnych volieb v Českej i Slovenskej re-
publike, občania – aktivisti prechádzajú do ko-
munálnej politiky.

Svedectvom angažovanosti a expertízy tých-
to skupín sú ich aktivity: občianske združenia 
vytvárajú chýbajúce bezbariérové nájazdy, ale 
aj komplexné dopravné riešenia (Zelená hliad-
ka, Iniciatíva Lepšia doprava, Cyklokoalícia); 
mapujú a odstraňujú divoké skládky, mapujú 
nelegálne reklamné zariadenia (Zelená hliad-
ka3), iniciujú záchranu trhovísk, organizovanie 
trhov či obnovu Starej tržnice (Local Act4, OZ 
Punkt, Aliancia za Starú tržnicu), mapujú ne-
využité priestory v meste a zakladajú mobilné 
záhrady (OZ Vnútroblok), oživujú dvory, ná-
mestia či strechy verejných budov (Susedia na 
dvore, iniciatíva Šafko, OZ Jedlé mesto) a spúš-
ťajú verejné diskusie o rozvoji miest (Local Act, 
Vnútroblok5, Bratislava Otvorene). (→ 5, 6)

Mesto netvoria len budovy, ulice a námes-
tia, ale najmä obyvatelia mesta. Predstava, aké 

by bolo naše mesto bez aktívnej verejnosti, 
je skľučujúca. Príklady uvedené v predošlých 
riadkoch dostatočne podčiarkujú, prečo by sme 
mali verejnosť či združenia počúvať a zapájať 
ich do rozhodovania. Okrem iných dôvodov 
(lebo sa ich rozhodovanie samosprávy bytost-
ne týka) je to práve spomínaná angažovanosť 
a profesionalita, ktoré ich kvalifikujú ako dô-
ležitých aktérov v plánovaní rozvoja mesta 
a skvelým nástrojom na tento účel je participa-
tívne plánovanie. 

PArtICIPAtíVnE PLánoVAnIE
Na základe vlastných viacročných skúseností 
facilitátorky z programu Priestory6 sa partici-
patívne plánovanie verejných priestorov na 
Slovensku koncom prvej dekády 21. storočia 
vyznačovalo viacerými atribútmi. Išlo o pláno-
vanie veľkosťou i funkčne uchopiteľných pries-
torov7 (námestí, parkov, ulíc), kde sme využí-
vali jasné postupy a pracovali s jednoznačnými 

4  Príklad susedských aktivít ukazuje ochotu ľudí zapojiť 
sa do vytvárania komunít a starostlivosti o verejné 
priestory – susedia na dvore premietajú film.  
foto: zora Pauliniová

ALFA01_2015-03.indd   57 27/04/15   21:48



Výskum naVrhoVania

58 ALFA 1 / 2015

nositeľmi – miestnou komunitou, reprezento-
vanou často občianskymi združeniami a samo-
správou. Krátkodobé procesy boli jasne štruk-
túrované – išlo o sériu aktivít začínajúcu sa 
prieskumom, pokračujúcu verejnými stretnu-
tiami či inými akciami a končiacu víkendovým 
plánovacím stretnutím. Cieľom plánovania 
však nebolo len spracovať projekt verejného 
priestoru, ale naučiť komunitu spolupraco-
vať8; posilniť jej dôveru v seba samú a schop-
nosť meniť veci (empowerment9). (→ 7)

V súčasnosti je plánovanie verejných pries-
torov pestrejšie a komplexnejšie. Najmä (ale 
nielen) v mestských komunitách možno na 
Slovensku v posledných rokoch pozorovať 
„nárokovanie“10 si práva na mesto. Objavuje 
sa celé spektrum stakeholderov11 – okrem ob-
čianskych iniciatív aktívni rezidenti, odborná 
verejnosť, profesijné združenia či podnika-
telia, ktorí sa chcú vyjadrovať nielen k obsa-
hu, ale snažia sa ovplyvniť aj samotný proces, 
a tak vzniká tlak na participáciu. Partnerský 
prístup by tu mal byť princípom „sine qua 
non“.

Mení sa aj zameranie plánovania: už nejde 
len o to, aby sa priestor naprojektoval z fy-
zickej stránky, ale dôležitým sa stávajú otáz-
ky jeho programovania a správy (kto ho bude 
užívať, manažovať; aké sociálne či kultúrne 
aktivity navrhnutý priestor podnieti a umož-
ní, ako môže ovplyvniť rozvoj komunity či za-
pojenie verejnosti).

Aby sa zabezpečilo, že projekt bude odrá-
žať potreby stakeholderov a že bude kvalitný, 
dizajn sa stáva otvoreným a flexibilným a ako 

modus operandi sa často využíva viacetapo-
vosť či pilotovanie menších častí. 

Hoci je volanie po možnosti participácie 
a po dialógu čoraz častejšie, nie všetci si do-
kázali osvojiť základné princípy participatív-
neho plánovania (vypočuť všetkých, ktorých 
sa to týka, a v dialógu hľadať spoločné rieše-
nie priestoru či problému12). Príklad projek-
tu Šafko (lodné kontajnery na Šafárikovom 
námestí13, ktoré sa koncom roku 2014 roz-
hodla samospráva z námestia odstrániť) uká-
zal, že o kohokoľvek ide, nestačí mať víziu, 
nárokovať si a meniť verejný priestor. Dnes 
a denne začína byť čoraz jasnejšie, že o zmys-
le a povahe zmien treba vyjednávať tak nadol 
– s komunitou, ako aj nahor – s decízormi.

Ako zAčAŤ?
Vo svojom príspevku som sa zamerala len 
na malý výsek toho, prečo je dôležité zapájať 
do plánovania širokú aj odbornú verejnosť. 
Namiesto metodiky, ktorú možno nájsť 
v publikácii Priestory, ponúkam na záver nie-
koľko jednoduchých princípov.
•	 Identifikujte svojich stakeholderov (zain-

teresovaných). Ak by ste na niekoho zabud-
li, v procese sa vám to vráti. Zainteresovaní 
nemusia byť len ľudia s mocou či veľké a vi-
diteľné skupiny – pamätať treba aj na tých, 
ktorí sú na okraji záujmu a ktorých by sme 
prostredníctvom našich rozhodnutí mohli 
vylúčiť. Ak nemáte o situácii prehľad, využite 
miestne iniciatívy a združenia.

•	 Informujte o svojom projekte a o pláno-
vaných zmenách. Informovania nikdy nie je 

dosť – a dôležité sú informácie nielen o tom, 
čo sa ide diať a aký to bude mať dosah, ale 
najmä o tom, ako sa môžu ľudia zapojiť...

•	 Zmapujte citlivé a dôležité témy; dozviete 
sa ich priamo od ľudí – v prieskume, na ulici 
či na verejnom stretnutí. Kľúčoví hráči a vý-
znamné témy tvoria východiská participač-
ného procesu.

•	 Ponúknite priestor na spoluvytváranie 
(collaboration). Nebojte sa prenechať pries-
tor na tvorbu verejnosti. Dospelí i deti mož-
no neovládajú odborné východiská, ale vedia 
veľmi jasne povedať, čo by kde chceli mať; čo 
sa im páči a čo sa im nepáči. A netreba zabú-
dať na to, že mnohé občianske združenia do-
kážu svojou expertízou kvalitatívne posunúť 
mnohé projekty.
Participatívne plánovanie vytvára priestor 

na diskusiu a vzájomné ovplyvňovanie – pri 
dobre vedenom procese vyhrávajú všetci za-
pojení. Predstava, že zapojenie verejnosti nás 
bude stáť veľa času a peňazí je často vzdialená 
od praxe – realistický a dobre nastavený pro-
ces možno aj pri veľkých projektoch zvlád-
nuť za pol roka a využiť pri ňom spoluprácu 
združení a iniciatív. Ako dizajnérka takýchto 
procesov a facilitátorka verejných stretnutí 
a workshopov mám za sebou len pozitívne skú-
senosti – pamätám si tváre, výroky aj energiu 
ľudí, s ktorou prichádzajú na stretnutia, aby 
predstavili svoje názory. Je na tých, ktorí roz-
hodujú, aby s nimi viedli dialóg... (→ 7)

5  Vybudovanie mobilnej záhrady na streche Slovenského 
rozhlasu iniciovalo združenie Jedlé mesto – aj vďaka 
jeho aktivitám sa tu v decembri 2014 uskutočnili 
Vianočné trhy, ktoré navštívilo niekoľko tisíc 
návštevníkov. foto: zora Pauliniová
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1 zygmunt, Bauman: community: seeking safety in an 
insecure world. cambridge, Polity Press in association with 
Blackwell Publishing ltd. 2001.

2 v rozvoji miest sa neangažujú už len občania a laická 
verejnosť, ale čoraz častejšie svoj postoj vyjadrujú 
profesionáli (výtvarníci, pamiatkari, architekti). Príkladom 
takejto angažovanosti na slovensku môže byť projekt mestské 
zásahy (http://www.etrend.sk/podnikanie/ako-dopadli-
bratislavske-mestske-zasahy.html, http://mestskezasahy.
sk/2015/), v Českej republike zasa nedávne protesty 
architektov v súvislosti s pražskými stavebnými predpismi 
(http://a2larm.cz/2015/02/prazske-stavebni-predpisy-musi-
vyhrat-verejny-zajem/). 

3 dokument „Problém vizuálneho smogu v Bratislave“, 
spracovaný v roku 2014 (https://docs.google.com/file/
d/0B8y7xdjatchtslrtcjy2bkstqtq/edit)

4 iniciatíva za záchranu trhoviska na Žilinskej ulici v Bratislave 
(http://www.trhzilinska.estranky.sk/) 

5 výzva kandidátom a kandidátkam na primátora, ku ktorej sa 
pripojilo skoro 20 iniciatív a organizácií http://vnutroblok.sk/
vyzva/ 

6 http://www.priestory.sk/index.html 

7 http://www.pdcs.sk/sk/publikacie/verejne-priestory.html 

8 Placemaking ako jeden z prístupov ku komunitnému rozvoju, 
donald e. voth; community and community development, 
2004.

9 community organizing and community building for health, 
edited by meredith minkler, 2002.

10 nárokovanie si mesta alebo ulice je prístup, ktorý 
vníma verejné priestory (a vôbec mesto) ako súčasť 
verejného vlastníctva (http://en.wikipedia.org/wiki/
reclaim_the_streets). na podobných princípoch stavia aj 
participatívny urbanizmus (http://www.spur.org/publications/
article/2010-02-01/participatory-urbanism) 

11 Potapchuk, William r.: new approaches to citizen 
Participation: Building consent. national civic review 
80, 2/1991, s. 158 – 168. 

12 http://ctb.ku.edu/en/table-of-contents/analyze/where-to-
start/participatory-approaches/main 

13 http://www.pluska.sk/regiony/bratislava/kontajnery-ktore-
ozivuju-safarikovo-namestie-mesto-vyhadzuje.html 

6  Verejné diskusie pred komunálnymi voľbami 
v novembri 2014 pripravili združenia a iniciatívy, 
ktoré kandidátom proaktívne nastoľovali 
zaujímavé témy. foto: zora Pauliniová

7  V súčasnosti sú participatívne procesy oveľa 
komplexnejšie, ako ukazuje príklad plánovania 
športového parku na mieste bývalého cyklistického 
štadióna v Bratislave na Tehelnom poli.  
foto: zora Pauliniová
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