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ÚVOD
Územné plánovanie je odborná činnosť, ktorú majú na miestnej úrovni v kompetencii samosprávy miest
a obcí. Odborne spôsobilé osoby, ktoré územné plány a súvisiace dokumentácie spracovávajú, musia mať
vysokoškolské vzdelanie, zložiť skúšky a mať skúsenosti z praxe. Aj pre poslankyne a poslancov zastupiteľstiev, ktorí
územné plány schvaľujú, je nezriedka veľmi ťažké zorientovať sa v tematike a pochopiť dopady plánu na život daného
mesta. Prečo teda do tejto zložitej témy vnášať názory laikov, obyvateľov miest a obcí bez príslušného vzdelania, či
dokonca detí a mladých ľudí?
Prostredníctvom územného plánovania sa má docieliť trvalý súlad všetkých činností v území s osobitným
zreteľom na starostlivosť o životné prostredie či dosiahnutie trvalo udržateľného rozvoja. Tento citát zo stavebného
zákona okrem iného hovorí, že práve v procese územného plánovania má miestna komunita (samozrejme pod
vedením odborníkov) analyzovať problémy, diskutovať, navrhovať a preskúmavať riešenia a napokon sa aj dohodnúť,
ako bude fungovať a vyzerať dané mesto či dedina o niekoľko rokov, kde budú stáť nové domy a kadiaľ k nim budú
chodiť ich obyvatelia, koľko priestoru bude venovaného verejným priestranstvám či zeleni a podobne. Spoločne
dohodnutý plán je po schválení poslancami záväzným dokumentom na povoľovanie výstavby na pomerne dlhé
obdobie, a preto by mal odrážať a zohľadňovať potreby rôznorodých skupín verejnosti. Osobitne zraniteľní sú pri tom
tí, ktorí dnes nemajú veľa formálnych možností formulovať a presadzovať svoje potreby, a napriek tomu budú
najviac znášať dôsledky dnešných rozhodnutí v oblasti plánovania – deti a mladí ľudia.
Príslušná legislatíva sa samozrejme zaoberá tým, ako a kedy do zložitého procesu spracovania územného
plánu zapojiť obyvateľov miest, odborníkov, štátne orgány. Každá samospráva však môže pri procese zvoliť aj rôzne
ďalšie účinné nástroje, ako osloviť verejnosť s cieľom získať názory a identifikovať jej potreby. Tieto spôsoby je
možné namixovať podľa potreby, dostupnosti zdrojov, časovej náročnosti, a tiež vzhľadom na schopnosti skupiny,
s ktorou chceme pracovať. Takto je možné do tvorby územného plánu zapojiť aj tých, ktorí tomu až tak nerozumejú
a získať od nich relevantné výstupy použiteľné pre odborníkov.
Proces územného plánovania si vyžaduje súčinnosť, spoluprácu, ochotu počúvať, konfrontovať a vyvažovať
často protichodné potreby a názory. Na Slovensku ho často zažívame ako prostriedok na presadenie jednostranne
výhodného riešenia, často diktovaného záujmami „biznisu“, bez snahy pochopiť dopady vopred daného riešenia na
organizmus mesta. Urbanisti a odborníci súvisiacich profesií riešia dilemy medzi objednávkou investora a tým, čo by
si mestská krajina skutočne zaslúžila na danom území mať. Práve participácia verejnosti môže do tohto procesu
priniesť nové pohľady, na prvý pohľad naivné, ale o to úprimnejšie a v konečnom dôsledku geniálne jednoduché.

1. O projekte „Čiary na mape“
Najmladší obyvatelia miest a obcí, hoci najmä oni budú znášať dôsledky dnešných rozhodnutí, majú iba málo
praktických možností, ako tieto rozhodnutia ovplyvniť. Hoci si mnohí dospelí začínajú uvedomovať potrebu
spolupodieľania sa detí a mladých ľudí na rozhodnutiach, ktoré sa ich týkajú, spolurozhodovanie je iba málokedy
chápané ako partnerský vzťah. Aj deti a mladí ľudia majú iba málo príležitostí zažiť si pozitívnu skúsenosť s tým, že
dospelí sa skutočne zaujímajú o ich názor a svoje rozhodnutia mu prispôsobujú.
Projekt „ČIARY NA MAPE“ vznikol na základe predchádzajúcich aktivít Združenia Slatinka. Naším poslaním je
zvyšovať účasť verejnosti na rozhodovaní o projektoch a dokumentoch s vplyvom na životné prostredie, preto sa
prirodzene venujeme územným plánom a paralelne pracujeme s verejnosťou, osobitne s mladými ľuďmi.
Názov „čiary na mape“ vznikol z toho, že v mnohých mestách a obciach Slovenska na základe územných
plánov (teda čiar na mape) miznú zelené plochy, parky, športoviská, priestory pre neorganizované druhy športov.
Namiesto bezpečných a zdravých miest, kde sa by mohli mladí ľudia stretávať a zmysluplne tráviť voľný čas bez
ohľadu , vznikajú stále ďalšie shoping centrá, parkoviská, zahusťuje sa sieť komunikácií pre autá. Mestá sa stávajú
"nebezpečné" a čoraz viac mladých ľudí zostáva v "bezpečnom" interiéry na miestach, kde ale neexistuje verejný
dozor vrstovníkov resp. v prípade potreby dospelých, čím vznikajú skutočne rizikové situácie (drogy, šikana, rôzne
sociopatologické javy).
Aj existujúce verejné priestory sú pretvárané bez toho, aby boli vypočuté potreby detí, seniorov, zdravotne
znevýhodnených, žien, rodičov s kočíkmi atď. a tak sa majú v meste neobmedzený peší pohyb iba s fyzicky zdatní
a mladí muži. Nejde iba o environmentálny problém - ľudia jazdiaci v autách sa nemôžu rozprávať medzi sebou ani s
okoloidúcimi, nestíhajú si všímať svoje okolie, v hustej premávke sú agresívnejší. Deti "letia" mestom izolované za
oknami auta od kamarátov, krajiny, ale paradoxne aj od rodičov. Ľudia určitej sociálnej skupiny sa stretávajú iba
s veľmi úzkym okruhom ľudí, a kedysi letmé, ale dôležité stretnutia na chodníku či pred školou aj s inými skupinami,
sa stávajú čoraz zriedkavejšie. To všetko v dlhodobom hľadisku znižuje kvalitu života všetkých obyvateľov miest.
Projekt „ČIARY NA MAPE“ vznikol v čase, kedy sa pripravoval zber podnetov na aktualizáciu platného
územného plánu mesta Zvolen. Napriek tomu, že územný plán je pomerne neprehľadný dokument, ktorému ťažko
rozumejú aj dospelí, práve etapa zber podnetov vytvára príležitosť pre mladých ľudí reálne participovať na jeho
zmenách. S ambíciou dať mladým ľuďom zo Zvolena, ale aj dôležitým dospelým informácie o výhodách aj limitoch
participácie v oblasti plánovania využitia mesta, sme v r. 2012 pripravili cyklus vzdelávacích tréningov, workshopov,
diskusií a exkurzií pre mladých ľudí, deti, aj dospelých. Účastníci projektu sa učili využívať dôležité zručnosti, dostali
informácie o občianskych kompetenciách, stupňoch participácie aj možnostiach, ako sa zapojiť do rozhodovania.
Prakticky si precvičili získané zručnosti prostredníctvom zapojenia sa do reálnych procesov rozhodovania. Skúsenosti
z tohto projektu sú spracované do tejto brožúry. Našou ambíciou nebolo spracovať odbornú publikáciu o územnom
plánovaní či participácii mladých ľudí, ale skôr poskytnúť naše skúsenosti a prípadne inšpirovať iných.

2. Všeobecne o participácii detí a mladých ľudí
„Deti majú právo slobodne vyjadrovať svoje názory. Tieto názory sa berú do úvahy pri otázkach, ktoré sa ich týkajú,
s prihliadnutím na ich vek a vyspelosť.“
hlava III, článok 24, Charta základných práv Európskej únie, Štrasburg, 12. 12. 2007
Verejné rozhodovanie je vo všeobecnosti akékoľvek rozhodovanie úradov, inštitúcií, politikov (skrátka tzv.
„autorít“) s verejnými dôsledkami. Ak občania majú niesť dôsledky takýchto rozhodnutí, potom je legitímnou ich
požiadavka, aby mohli vplývať na verejné rozhodovanie, alebo sa na tom podieľať. Účasť verejnosti na rozhodovaní
podmieňujú dva vstupy: 1) aktivizácia ľudí (ktorá sa často deje cez konfrontačnú skúsenosť, keď ľudia protestujú
proti prijatému rozhodnutiu), a na strane druhej potom 2) vytvorenie priestoru pre účasť verejnosti na rozhodovaní
prostredníctvom legislatívneho, zvykového a inštitucionálneho rámca. Stručne môžeme povedať, že musia byť
vytvorené predpoklady na „oboch“ stranách: ľudia musia mať záujem (ale aj čas a schopnosti) zapojiť do
rozhodovania, a zároveň ten kto rozhoduje, musí vytvoriť priestor a nástroje na toto zapojenie sa.
Ak hovoríme o „participácii“, niekedy nevieme presne pomenovať, čo konkrétne to je. Participácia už dávno
nie je chápaná ako možnosť voliť alebo pripomienkovať hotové projekty, príp. dozvedieť sa o už urobených
rozhodnutiach. Vytváranie dojmu zapájania do rozhodovania (pseudoparticipácia) je používané autoritami, ktoré
často dobre chápu nesprávnosť ignorovania hlasu zdola, ale chcú sa vyhnúť náročnej diskusii a obhajovaniu
zvoleného riešenia. Ide najčastejšie o informovanie ľudí o už urobených rozhodnutiach a prípadne ich dodatočne
„posvätenie“, často spolu s tlakom na rýchle odhlasovanie súhlasu bez dostatočných informácií a podkladov,
vytváranie situácií, kedy vraj neexistuje iné riešenia a hrozia straty či veľké problémy pre tých, čo riešenie autority
spochybňujú alebo sa iba jednoducho „príliš“ pýtajú. Psedoparticipácia je však možno ešte nebezpečnejšia, ako jasné
rozhodnutie autority s následným nesením zodpovednosti toho, kto rozhodnutie urobil. Pseudoparticipácia totiž
zakladá veľké riziko sklamania a frustrácie, následne konfliktov na jednej strane, alebo apatie a nezáujmu na strane
druhej.
Napriek tomu na Slovensku mnohí ľudia stále hovoria, že stačia voľby, v ktorých voliči zvolia svojich
zástupcov do školských rád, obecných/mestských zastupiteľstiev či iných zborov. Títo volení zástupcovia tak vraj
automaticky získavajú mandát na všetky rozhodnutia v mene ostatných. Čo však tí, či nemôžu voliť? A čo situácie,
keď volený zástupca začne presadzovať rozhodnutia nie v prospech komunity, ale niekoho iného?
Čo sa stane, ak robí rozhodnutia iba „autorita“? Skúsenosti hovoria, že v takýchto spoločenstvách sa zhoršujú
vzťahy ľudí k tým, čo rozhodnutia robia, častý je aj nezáujem a apatia. V prípade problémov je zjavná neochota ľudí
pomáhať s argumentmi napr. „Za to je niekto platení, nech to urobí.“. V dlhodobom hľadisku je následkom aj
neúčasť vo voľbách, pokles dôvery v komunite, nárast korupcie, pretože ľudia neveria, že ich názory niekto vypočuje
a tak sa snažia zabezpečiť svoje záujmy inak.
Na druhej strane, ak sú vytvorené a používané nástroje na spolurozhodovanie, ľudia lepšie rozumejú
procesom, ako sa riešia problémy, tolerujú to, že na riešenie treba zdroje aj čas (chápu, že všetko nejde hneď).
Následkom je aj lepšie rozhodovanie autorít, ktoré pod vplyvom viacerých pohľadov, podnetov a návrhov môžu
efektívnejšie prijímať rozhodnutia a riešiť problémy, a tieto rozhodnutia vychádzajú z potrieb ľudí. Z dlhodobého
hľadiska narastá tiež miera schopností a zručností u ľudí, ktorí pod vplyvom pozitívnej skúsenosti z akceptovania ich
názorov sa lepšie identifikujú zo svojim mestom/obcou a sú ochotní dať v prospech komunity svoju prácu a čas.
Samozrejme, existujú aj situácie, kedy participácia nie je možná alebo vhodná. Najčastejšie ide o krízové
situácie, kedy nie je možné diskutovať o riešeniach najmä z dôvodu nedostatku času (živelné pohromy a podobne),
tiež v chvíli, kedy ide o „maličkosti“, a nie reálne rozhodnutia, ktoré ovplyvnia komunitu (napríklad anketa
o najobľúbenejšieho učiteľa vo chvíli, keď sa rozhoduje o školskom poriadku). Participácii sa tiež nebude samej od
seba dariť v komunitách, kde verejnosť nie je zvyknutá participovať, kde ľudia nevedia, prečo je rozhodnutie dôležité
aj pre nich. V týchto chvíľach je nutné v prvom rade vyvolať záujem o danú tému a investovať čas do krokov, ktoré
zdanlivo nevedú k zisťovaniu názorov (pozri prílohu č. 1).
Všetky uvedené informácie v plnej miere platia aj pre komunity detí a mladých ľudí. Autoritami tu budú
takmer vždy dospelí (vedenie školy, učiteľ, rodina), niekedy ale aj vrstovníci (školské rady, parlamenty). A „ľuďmi“
budú žiaci, študenti, „obyčajné“ deti a mladí ľudia.

A ako teda získavať názory od detí a mladých ľudí na veci, ktoré sa ich týkajú? Ako sa taká „participácia“ teda robí?
V prvom rade je nutné pracovať s touto skupinou tak, aby rozumeli prečo sa na ich názor pýtame a vedeli,
čo sa stane s ich názormi, a tiež aby si boli vedomí svojej zodpovednosti za toto spolurozhodovanie. To
predpokladá, že sme ako dospelí/autority pripravení 1) prispôsobiť svoje rozhodnutia tomu, čo potrebujú decká a 2)
sme pripravení brať ich pri rozhodovaní (a aj v nesení zodpovednosti!) ako partnerov. Je jasné, že konečnú
zodpovednosť za školu nesie riaditeľ. To však neznamená, že by mal robiť všetky rozhodnutia iba on – v konečnom
dôsledku môže veľmi jasne preniesť na žiakov nielen možnosť robiť rozhodnutia, ale aj niesť zodpovednosť. V jednej
škole sa napr. žiaci druhého stupňa domáhali, aby riaditeľka prijala rozhodnutie, aby mohli počas veľkej prestávky
chodiť von na školský dvor. Toto rozhodnutie bolo urobené, ale žiaci niesli spoluzodpovednosť za disciplínu
a poriadok na dvoje – vedeli, že ak poriadok nebude, vychádzky budú dočasne zakázané.
Existuje celý rad publikácií o rôznych nástrojoch zapájania občanov, vrátane detí a mladých ľudí, do
rozhodovania o veciach, ktoré sa ich týkajú. Časť z nich je tzv. obligatórnych, teda takých, ktoré musia byť tak, či tak
(napr. školské rady, parlamenty a pod.). Väčšina z nástrojov participácie však nie je prikázaná zákonom či iným
predpisom – jednoducho sa len osvedčili a sú dobrými nástrojmi na zisťovanie potrieb, názorov a predstáv na
riešenie konkrétnych problémov, porovnávanie výhod a nevýhod rôznych riešení, dlhodobé plánovanie a vytváranie
stratégií, vyjednávanie a zbližovanie protichodných názorov a podobne. Pre deti a mladých ľudí sa osvedčili napríklad
stretnutia v neformálnom prostredí s nestranným dospelým, riadená vizualizácia, imaginárny výlet/skok do
budúcnosti, jarmok vízií, občianska mapa, neformálne prieskumy názorov a postojov (obľúbené cez web, sociálne
siete a pod.). Niektorým týmto nástrojom sa budeme venovať v ďalšej časti materiálu. Pamätajte však, že tieto
nástroje sú účinné u informovanej komunity, ktorá je motivovaná a má záujem o svoje okolie a najmä ktoré vie, čo sa
stane s výsledkami a prečo ju vôbec oslovujete.
(text bol publikovaný v informačnej brožúre CHÁPADLO, Združenie Slatinka, 2011)

Skupiny detí zo základný škôl vo Zvolene pod vedením mladých dobrovoľníkov dokázali identifikovať v okolí škôl
problémové miesta z hľadiska bezpečného pohybu detí v automobilovej premávke a navrhnúť niektoré riešenia.
Výsledky prezentovali pred vedením mesta, políciou aj médiami. (Zvolen, február 2012)

3. Nástroje na informovanie aj zistenie informácií od verejnosti pre tvorbu
územných plánov a podobných dokumentov
Pravdepodobne najlepším spôsobom, ako zabezpečiť efektívne zapojenie detí a mladých ľudí do spoločného
plánovania využitia mesta, je zistiť a zozbierať informácie, podnety či návrhy od nich ešte pred tým, ako bude
spracovaný prvý návrh plánu. Tento spôsob má tú výhodu, že spravidla nevyžaduje preštudovanie si už hotového
návrhu a pracné formulovanie argumentov na zmenu niečoho, čo je už navrhnuté, ale prichádzame proaktívne
s identifikovanými problémami, ideovými riešeniami, námetmi. Tie môžu byť skutočne v rôznej forme, aj vo forme
fotografického materiálu, prezentácie, GPS vrstvy a pod. Spravidla je jednoduchšie niečo zapracovať do vznikajúceho
dokumentu, ako meniť plán, ktorý už bol prerokovaný, prediskutovaný a vychádza z nejakých identifikovaných
problémov, na ktorých riešenie sa odborníci sústredili.
Získané informácie môžete doručiť samospráve (či už poslancom, alebo na obecný/mestský úrad príslušnému
odboru či pracovníkovi) hocikedy ako „Podnety pre aktualizáciu/spracovanie územného plánu/iného dokumentu“.
V čase, keď už začala aktualizácia alebo spracovanie nového územného plánu, začne plynúť lehota na podanie
podnetov, o čom musí byť oznámenie na úradnej tabuli.
Pripomienkovanie niektorého z už rozpracovaných dokumentov (koncept, návrh) je náročnejšie, najmä
v skupine mladších detí. Vyžaduje si už pripravených mladých ľudí, ktorí majú zvládnuté základné zručnosti, majú
záujem o tému a orientujú sa v tom, o čo ide. Limitujúcim môže byť tiež faktor bezpodmienečnej pomoci odborníka,
ktorí bude pripravený poskytovať pomoc, vysvetlenia a bude spracúvať podnety od detí a mladých ľudí do formy
pripomienok k dokumentu predloženému na pripomienkovanie.
Pred samotnými aktivitami zameranými na zisťovanie potrieb a názorov, je nutné venovať istý čas vzbudeniu
záujmu a vysvetleniu témy. Osvedčili sa rôzne aktivity zamerané na vnímanie premien mesta v čase (viac v prílohe 1).
Čím menej sa pred tým s deťmi a mladými ľuďmi pracovalo, tým viac bude etapa motivácie (vzbudzovania záujmu)
trvať, ale investícia sa pravdepodobne rýchlo vráti v podobe kvalitných výstupov pre tvorbu územnoplánovacích
a iných obdobných dokumentácií.
Nástroje, ktorým sa v ďalšej časti materiálu budeme venovať, sa samozrejme dajú s úspechom použiť pri
akejkoľvek skupine verejnosti, nielen pri práci s deťmi a mladými ľuďmi. Sú to nástroje, ktoré kombinujú
informovanie, vzdelávanie a zber informácií, ale aj nástroje, ktoré sú iba jednosmerné – teda buď slúžia na
informovanie alebo na zber informácií. Najvhodnejšie je kombinovať rôzne nástroje, použiť ich v závislosti od kapacít
a miestnej situácie.

Občianska mapa
V každom meste či dedine sú miesta, ktoré si ľudia z rôznych dôvodov vážia, páčia sa im a sú považované za
súčasť histórie či identity mesta. Niekedy si miestne autority myslia, že takýmito miestami je námestie v centre
mesta alebo nákladne zrekonštruovaná socha a jej okolie. Takéto miesta sa zobrazujú na pohľadniciach, často sa do
ich údržby investujú nemalé prostriedky a v územnom pláne je im venovaná pozornosť. Niekedy však tieto miesta
zívajú prázdnotou, miestni tam nechodia, alebo sem chodia za iným účelom, ako bolo myslené (napríklad sochu
používajú skejteri). V tomto prípade je možné skúsiť urobiť mapu (ne)obľúbených miest – my ju voláme občianska
mapa.
kedy použiť: vhodná na začatie diskusie a úvod do témy, na informovanie širokej verejnosti aj malej skupinky, na
zber základných informácií
kto: akákoľvek skupina ľudí, ktorá pozná mesto/dedinu a ktorá sa aspoň s pomocou vie orientovať v mape
kde: na verejne prístupnom mieste (aj ulica, nákupné centrum, námestie), ale aj v miestnosti, triede či na školskej
chodbe
čo k tomu potrebujeme: veľkú mapu mesta/dediny a okolia (príp. leteckú snímku/orthofotomapu) nalepenú alebo
pripnutú na rovnej ploche, červenú a zelenú fixu (prípadne červené a zelené špendlíky/samolepky), 2 – 3
dobrovoľníkov, ktorí poznajú mesto a okolie
ako to prebieha: dobrovoľníci zastavujú okoloidúcich (môžu s zamerať na mladých ľudí, alebo oslovovať širokú
verejnosť) s dvoma otázkami: Ak by ste mali iba hodinu času, kam by ste v našom meste/dedine zobrali svojho
dobrého priateľa? A ktorému miestu by ste sa určite vyhli? Rovnaké otázky je možné dávať mladým ľuďom v triede.
Každý môže označiť iba jedno miesto, kam priateľa určite zoberie (zeleným špendlíkom, bodom na mape) a kam
nezoberie (červeným špendlíkom, bodom na mape). Dobrovoľník pomáha respondentom sa zorientovať na mape,
prípadne ak človek vie iba názov miesta, pomôže mu ho označiť na mape, robí si poznámky pre detailnejšie
označenia miest či dôvody označenia. Dobrovoľník pripomína, že ľudia musia vybrať verejne prístupné miesta. Iba ak
sa vopred dohodne tento cieľ, môže sa nechať úplna voľnosť vo výbere miest, treba s tým však rátať pri vyhodnotení
výstupov.
čo je výstupom: mapa obľúbených a neobľúbených verejných priestranstiev, ktoré daná skupina ľudí považuje za
zaujímavé, významné či pekné, ktoré chcú zachovať alebo na ktorých im (z akýchkoľvek dôvodov) až tak nezáleží.
Niekedy sa ukáže, že ľudia sa hanbia za niektoré konkrétne miesta (hoci sú historickými pamiatkami a sú na každej
pohľadnici), prípadne by sa pochválili svojim domom, bytom, školou, ale nie parkami, námestím, divadlom
a podobne. S výstupmi sa dá ďalej pracovať – napríklad v menších skupinkách mladých ľudí diskutovať, prečo
niektoré miesta odmietajú (môže sa zistiť, že tam predávajú drogy) a prečo sa im iné páčia (možno sú blízko zastávky
autobusu a v dosahu dobrého bufetu, ale mimo pohľadu dospelých).

Riadená predstavivosť
Tento nástroje je možné použiť tak v skupine detí, ako aj u dospelých najrôznejšieho postavenia. U dospelých
sa osvedčil v skupinách, kde sa účastníci medzi sebou už poznajú, pretože jedna časť aktivity vyžaduje uvoľnenie sa,
čo môže byť napr. v pracovných kolektívoch, kde sú nadriadení/podriadení, niekedy problém.
kedy použiť: bez obmedzení – dá sa použiť na motiváciu a vzbudenie záujmu, na získanie informácií, kresieb detí na
výstavu. Na uvedomenie si súvislostí pri plánovaní mesta.
kto: od najmenších detí, vhodné skupiny okolo 15 – 20 členov
kde: príjemná miestnosť, s vhodnou teplotou (kúrenie alebo tieň, podľa počasia), bez hluku, s možnosťou si ľahnúť
(koberec, karimatky, vankúše a pod.) a púšťať hudbu.
čo k tomu potrebujeme: prehrávač hudby, CD s príjemnou pomalou hudbou (napr. so zvukmi lesa, bzučaním
a podobne), priestor na ľahnutie si pre celú skupinu. Veľké papiere na kreslenie (aspoň A1), farbičky, fixy, príp.
plastelína a iné pomôcky na tvorivé aktivity. Text na čítanie. Stačia 2 dobrovoľníci na vedenie aktivity.
ako to prebieha: účastníci si pohodlne ľahnú, zatvoria oči, a počúvajú pomalú hudbu. Do nej číta dobrovoľník pomaly
text, v ktorom hovorí o tom, aby sa deti/dospelí skúsili preniesť do budúcnosti (napr. o 25, 50 rokov), predstavili si,
že ráno vstanú a môžu lietať, tak idú von zo svojho domu. Letia nad mestom (Zvolen), okolo rôznych miest a budov,
ktoré všetci poznajú (tu treba pripraviť miestne zaujímavosti, aby si každý vedel predstaviť niečo, čo skutočne
v meste je aj dnes). Každý si má všímať čo vidí, kto je okolo, ako to tam vyzerá, čo je nad ním, pod ním atď. Po cca 5 –
10 minútovom výlete odprevadíme z budúcnosti ľudí späť do súčasnosti. Deti rozdelíme do skupiniek po 4 – 6,
a každá skupinka si nahlas hovorí, čo videli pri svojej ceste. Svoje mesto budúcnosti potom nakreslia. Skupiny
predstavia svoje výkresy, môžeme urobiť krátke zhrnutie a zovšeobecnenie.
čo je výstupom: bez ohľadu na to, kto sníva o meste budúcnosti, výstupom sú obrázky miest so zeleňou, cyklistami,
ľuďmi, ktorí kráčajú pešo alebo sedia spolu s inými ľuďmi. Ani najsilnejší technokrati nenakreslili mesto iba s autami,
cestami a budovami. Ak na túto skutočnosť upozorníte zúčastnených dospelých a odborníkov, ich reakcie sú zvyčajne
veľmi zaujímavé. Výkresy sa dajú použiť na výstavu (pozri ďalej).

Výstavy fotografií, kresieb, máp
kedy použiť: osobitne vhodná na vyvolanie záujmu verejnosti, na pozvanie ešte nerozhodnutých ľudí, na začatie
diskusie v príjemnom prostredí
kto: bez obmedzenia (vhodné pre ľudí, ktorí majú pocit, že nie sú dostatočne vzdelaní na diskusiu o územnom pláne
– výstava detských kresieb je niečo milé, neohrozujúce a predsa podnetné)
kde: najlepšie vonku, na verejne prístupnom mieste, osobitne na miestach, ktoré sú ohrozené napr. zástavbou či
zmenou využitia, možné aj v priestoroch školy, na úrade, v kaviarni a pod.
čo k tomu potrebujeme: staré a nové fotografie ulíc a miest, ak je možné, nafotiť súčasný stav tých miest, ktoré
máme na historických fotkách, nerealizované projekty budov a úprav verejných priestorov, staré mapy, staré
územné plány a pod., detské kresby vysnívaného mesta/ulice/detského priestoru pri škole a pod. (možno urobiť aj
súťaž s odmenami). Vymyslieť vhodný systém uchytenia materiálov na plot, múr, stenu či iné miesto a tiež ochranu
materiálov pred počasím (zalaminovanie, vytlačenie na umelohmotné tabuľky). Vhodný je urobiť aspoň malý priestor
pre odkazy (stačí veľký flipčártový papier a fixy – v miestnosti), príp. v niektorý deň na ulici urobiť občiansku mapu
alebo informačný stolík s priestorom na nechanie odkazu.
ako to prebieha: na dlhšie obdobie sa najlepšie vonku na verejné priestranstvá inštalujú fotografie či iné materiály.
Pre tých, čo sa zastavia, je to príležitosť buď si zaspomínať, aké to niekedy bolo či mohlo byť, alebo sa začudovať, čo
všetko sa plánovalo, ale sa neurobilo. Ku koncu výstavy je vhodné urobiť napr. diskusiu, plánovacie stretnutie,
občiansku mapu a pod., kde ľudia budú môcť povedať svoje myšlienky, ktoré ich napadli pri pozeraní fotografií.
Z rovnakým cieľom je vhodné ku výstave nechať priestor pre odkazy. V prípade výstavy detských kresieb sa osvedčilo
urobiť jej vyhodnotenie priamo na otvorení výstavy, a pri tej príležitosti sem pozvať rodičov a starých rodičov detí,
a spýtať sa ich aj detí na názory, podnety a informácie o verejných priestoroch, ktorí deti kreslili a pod.
čo je výstupom: komunita ľudí, ktorá zvedavá, čaká a pýta sa, na čo výstava vznikla, čo tým „chcel niekto povedať“
(dá sa využiť na zorganizovanie ďalšej aktivity, tentoraz na priame získanie názorov a podnetov). Odkazy, nápady,
spätná väzba na plány a fotografie – v prípade priestoru na odkazy alebo zorganizovania inej aktivity počas výstavy.

Open „cafe world“
Táto aktivita vychádza z princípov www.worldcafe.dk, www.theworldcafe.com, ale je prispôsobená pre
cieľovú skupinu mladých ľudí a s kávou toho nakoniec až veľa nemá. V prípade dospelých ale odporúčame kávu
predsa len pripraviť. Tento nástroj sa osvedčil používať vonku, na verejnom priestranstve, ale je ho možné využiť aj
v miestnosti, ak pracujeme napr. s jednou triedou, či na školskej chodbe počas veľkej prestávky, keď máme okolo
viac detí.
kedy použiť: na získanie názorov od väčšej skupiny ľudí, ktorú nemáme šancu osloviť inak.
kto: od cca 10 rokov vyššie
kde: vonku, na priestore, o ktorom chceme diskutovať, alebo v jeho blízkosti. Konkrétne miesto by malo byť vybrané
tak, aby ľudia mohli hovoriť a počuli sa, a zároveň na dostatočne frekventovanej lokalite, aby sa mohli „iba zastaviť“,
teda nevyžaduje si veľkú zachádzku. Dá sa využiť aj ako aktivita na festivale či kultúrnom podujatí. Bezpečný priestor,
teda nie priamo v rušnej križovatke a pod.
čo k tomu potrebujeme: stolíky s väčším priestorom na písanie (stabilné, aby sa o nich dalo opierať a písať na nich),
dostatok veľkých bielych papierov, fixy, lepiaca páska, mapu územia, ktoré budeme riešiť, čisté papiere A4 na príp.
zložitejšie poznámky ,občerstvenie (malé koláčiky, minerálka, cukríky, ovocie, ale aj káva či čaj), papierové poháriky,
ku každému stolíku krabička na odpad, jeden spoločný väčší sáčok na odpad alebo smetný kôš. Ku každému stolu
dobrovoľník, ktorý bude usmerňovať diskusiu, pomáhať novým ľuďom zorientovať sa. Vopred pripraviť otázky na
stolíky – stačia jednoduché otázky: Čo by muselo byť na tomto priestore, aby som si tu v bežný deň dal stretnutie
s kamarátkou/kamarátom? Čo je na tomto priestore pekné? Čo je tu nepekné a nebezpečné? atď. Otázky nesmú byť
uzavreté (napr. Je vo Zvolene dostatok miest na športovanie?).
ako to prebieha: na priestore rozmiestnime stolíky, na ktoré dáme (ako obrusy) veľké biele papiere, upevníme ich
lepiacou páskou . Pripravíme na stoly fixy, občertvenie. Ľudia, ktorí chodia okolo, buď sami, alebo na malé vyzvanie
prichádzajú ku stolíkom sa občerstviť, a na papiere môžu písať svoje názory na konkrétne otázky. Otázka alebo téma
by mala byť napísaná v strede papiera výrazne. Ľudia môžu diskutovať medzi sebou, môžu zaujať stanovisko k tomu,
čo niekto iný napísal na papier pred tým, ako sem prišli oni, môžu načínať nové témy ... všetko je dovolené.
Moderátor pri danom stolíku sa zdržuje pri tomto stole, vie vysvetliť tému, vie otázkami inšpirovať aj nesmelších,
starších či mladších, aby niečo dopísali, príp. ak majú tendenciu iba rozprávať, tak ľudí nenásilne dovedie k tomu, aby
svoj názor predsa len napísali alebo aspoň nakreslili, proste nechali ODKAZ. Je žiadúce, aby sa tu ľudia skutočne
zastavili, nie iba napísali za 30 sekúnd odkaz a šli preč, teda moderátor by mal ľudí vťahovať do diskusie,
najvhodnejšie ak nediskutuje s ľuďmi on, ale dovedie ľudí aby sa rozprávali pri stolíku medzi sebou. Tiež je dôležité,
aby ľudia chodili od stolíku ku stolíku, ale ak nemajú čas, tak je cenných hoci aj 5 minút pri jednom stolíku. Ak je už
papier na stolíku plný, facilitátor ho vymení za nový (nezabudnúť do stredu opäť napísať otázku. Ak bude chcieť
niekto niečo písať mimo tému, tak ho poprosíme, že aby to nepísal na papier na stolík, ale na samostatný papier, aby
sa jeho názor nestratil. Papiere je potom nutnú pozorne prejsť, spísať postrehy, názory, informácie.
čo je výstupom: súbor veľmi konkrétnych názorov a informácií podľa formulovania otázok – identifikovanie
problémov priestoru či dokonca celej štvrte mesta, návrhy na riešenia problémov a pod.

Dotazníky a ankety
Pravdepodobne najobľúbenejší spôsob, ktorý napadne ako prvý deviatim z desiatich dospelých, ak majú zistiť
názory iných na nejaký problém. Dotazníky sú však veľmi špecifický nástroj, ktorého použitie je efektívne iba u dobre
informovanej a motivovanej skupiny ľudí. Ak niekto ešte ani netuší, že existuje zelená plocha, ktorá sa má upraviť na
park, ťažko odpovie na otázky, čo by si na tejto ploche želal mať. Známe sú problémy s návratnosťou ankiet,
spôsobom vyhodnocovania opakovaných odpovedí tých istých ľudí (skresľovanie údajov.
Najefektívnejšie sú preto ankety, ktoré robia priamo anketári (dobrovoľníci) a ktoré nevyžadujú od
respondentov žiadnu aktivitu smerom k odovzdaniu lístka neskôr (teda sa dajú vyplniť a odovzdať priamo na mieste,
napr. na plánovacom stretnutí, výstave a pod., prípadne vyplnenie urobí s respondentom dobrovoľník hoci aj na ulici
či pri venčení psa).Efektívne sú ankety dobre načasované - po období vzbudzovania záujmu a motivácie, s vhodnými
otázkami (niekedy sú vhodnejšie uzavreté a niekedy naopak otvorené otázky), s nie veľkým ani malým rozsahom.
Zvážiť treba, čo robiť dotazníky anonymné, iba s niektorými údajmi, alebo aj s kontaktom na respondenta.
Samozrejmosťou musí byť zverejnenie výsledkov, o čom musí mať respondent jasnú a presnú informáciu už pri
vypĺňaní ankety. Musí teda vedieť, čo sa stane s jeho odpoveďami.

kedy použiť: nie ako úvodnú aktivitu, inak bez obmedzení
kto: už informovaná skupina ľudí (od 7 rokov vyššie)
kde: bez obmedzení
čo k tomu potrebujeme: dotazníky a pracovné listy, dobrovoľníkov ako anketárov, pomoc na formulovanie otázok
a vyhodnotenie odpovedí (sociológ, človek so skúsenosťami). Ukážky dotazníkov a pracovných listov s anketami
použitých v rámci projektu ČIARY NA MAPE sú v prílohe č. 2.
ako to prebieha: v ideálnom prípade dobrovoľníci na verejnom priestore zastavujú ľudí podľa výberu (určitá veková
skupina, alebo voľne bez obmedzení). Vo väčšine prípadov nie je cieľom reprezentatívny prieskum názorov, ale
orientačné zistenie preferencií k nejakým návrhom, identifikovanie subjektívne pociťovaných problémov a podobne.
Anketár kladie otázky, a odpovede zaznamenáva do pripraveného lístka. V prípade, ak je anketa robená na škole, je
možné aj rozdanie dotazníkov, vysvetlenie významu a cieľa prieskumu, vyplnenie priamo na hodine alebo po
vyučovaní, a spätné odovzdanie anketárovi, príp. pedagógovi. Osobitným prípadom je internetový alebo
facebookový prieskum, kde je nutné špeciálne venovať čas príprave otázok, spôsobu vypĺňania a pod. – tento spôsob
je však čoraz obľúbenejší. Vyhodnotenie je vhodné zverejniť a dobre odkomunikovať.
čo je výstupom: odpovede na otázky, často vo forme vhodnej po malej úprav na odovzdanie ako podnety pre
spracovanie územného plánu. Odpovede tiež môžu slúžiť ako prvá spätná väzba na navrhované riešenie.

Hodnotenie kvality verejného priestoru
Osobitným typom dotazníka je hodnotenie kvality konkrétneho verejného priestoru jeho návštevníkmi. Na
tento nástroj sa vzťahuje väčšina informácií uvedených ku dotazníkom a anketám, výstupy sú však dobre použiteľné
na formulovanie aj zložitejších návrhov.
kedy použiť: podobne ako pri dotazníkoch a anketách.
kto: akýkoľvek návštevníci konkrétneho priestoru, nie je vhodné pre deti. Napríklad nami používané hodnotenie
pomocou metodiky používanej organizáciou Project for Public Spaces je vhodné pre mladých ľudí od cca 16 rokov.
Zaujímavé je hodnotenie ľudí, ktorí sú v danom priestore po prvý krát, je však potrebné, aby mali aspoň nejaký čas
na voľnú obhliadku priestoru, prechádzku a pozorovanie. Hodnotenie by mali robiť ľudia so záujmom o tému,
informovaní o tom, prečo a čo robia, aký to má význam. Nevhodné pre školské triedy, ktorým iba vypĺňame čas :-)
kde: priamo na hodnotenom verejnom priestore, príp. po prehliadke a prechádzke (trvanie podľa veľkosti priestoru)
aj v miestnosti. Fyzická obhliadka priestoru je nevyhnutná.
čo k tomu potrebujeme: podložky na písanie, ceruzky, perá, fotoaparát, pracovné listy na hodnotenie potenciálu inšpirujte sa napr. http://www.pps.org/reference/grplacefeat/. Dobrovoľníci pri hodnotení návštevníkmi, ktorí sú
v priestore po prvý krát (do skupiny cca 5 – 6 ľudí jeden dobrovoľník), na spresnenie informácií o veciach, ktoré
návštevníkov zaujímajú, ale nevedia ich zistiť z jednoduchej obhliadky (napr. kto zabezpečuje starostlivosť o miesto,
akú má priestor funkciu priradenú v zemnom pláne a pod.). Dobrovoľníci musia dobre poznať priestor, a aj
hodnotiaci dotazník.
ako to prebieha: Účastníci spoločne prejdú po hodnotenom priestore a okolí, môžu sa rozprávať o tom, čo vidia, čo
sa im páči, nepáči. Hodnotiace dotazníky môžu mať pri sebe od začiatku, alebo im budú rozdané neskôr. Hodnotenie
môžu robiť spoločne malé skupinky alebo jednotlivci. Hodnotí sa napríklad to, či je miesto prístupné a napojené

na okolie a to tak vizuálne, ako fyzicky (bariéry), či má návštevník pocit bezpečia, ako vníma čistotu
priestranstva, či tam sú miesta, ktoré by si chcel odfotiť alebo si ich odfotil a ktoré, aké aktivity sa na
priestore dajú robiť, aké skupiny užívateľov ho môžu používať a podobne. Dotazníky sa vyhodnocujú
samostatne, po stretnutí, prípadne ak je dostatok času, je možné spoločné vyhodnotenie v skupine
a diskusia o rôznych subjektívnych pohľadoch respondentov.
čo je výstupom: súbor informácií o kvalite verejného priestoru a jeho okolia, ako ho vnímajú jeho návštevníci
a potenciálni (aj súčasní) užívatelia.
Informácie sa netýkajú iba fyzických
prvkov, ale aj rôznych ďalších
súvisiacich aspektov. Použiť sa dajú
najmä
pri
spracovaní
územnoplánovacej
dokumentácie
nižšieho stupňa (zóna, urbanistická
štúdia a pod.), prípadne pri príprave
projektov revitalizácie priestoru.

Známa schéma na hodnotenie kvality
konkrétneho verejného priestoru.
Zdroj informácií: www.pps.org

Plánovacie stretnutia
Stretnutia, na ktorých sa dá diskutovať o akejkoľvek veci, ktorá je predmetom záujmu účastníkov stretnutia,
v podstate všetci dobre poznáme. Určite ste sa zúčastnili nejakej „porady“, kde sa rozprávalo a spoločne plánovalo.
Aj keď vás téma stretnutia zaujímala, všetko mohlo pokaziť zlé načasovanie stretnutia, osoba toho, čo stretnutie
viedol, aj iní účastníci stretnutia. Najviac však od ďalších podobných stretnutí odradí, ak po niekoľkých hodinách
zistíte, že vaše názory vlastne nikoho nezaujímajú a rozhodnutie urobí (či dokonca urobil) niekto iný.
Plánovacie stretnutia v ponímaní participácie verejnosti sú niekoľkohodinové až niekoľkodenné stretnutia,
ktorých podstatou je spoločná diskusia a rozhodovanie o budúcnosti verejného priestoru. V takejto diskusii sa
objasňujú stanoviská a zisťujú potreby jednotlivých skupín užívateľov, konfrontujú sa a prirodzene sa triedia. Skúsený
„moderátor“ takéhoto stretnutia dokáže doviesť aj mnohočlennú rôznorodú skupinu k spoločnému výsledku.
Zásadou je, že stretnutie musí byť ešte pred tým, ako niekto iný prijme zásadné rozhodnutie, musí byť otvorené pre
kohokoľvek, žiadne názory nesmú byť na začiatku potláčané.
Predstaviť si na takejto „porade“ deti či mladých ľudí sa zdá byť nemožné. A predsa takéto stretnutia majú
význam a pre decká sú úžasnou príležitosťou diskutovať a spolurozhodovať o konkrétnom priestranstve. Deti a mladí
ľudia môžu mať svoje aktivity buď v rámci otvoreného plánovacieho stretnutia (pre kohokoľvek z miestnej komunity),
alebo môžeme zorganizovať samostatné stretnutie. Takého stretnutia potom musia byť prirodzene kratšie, vhodné je
využiť vizuálne atraktívne prostriedky komunikácie, dať dostatok priestoru pre prácu v menších skupinkách a dať tiež
príležitosť vyjadriť sa rôznym spôsobom, nielen hovoreným slovom.
kedy použiť: v etape, keď nie je urobené zásadné rozhodnutie (účastníci musia mať voľnosť pri plánovaní).
kto: už informovaná skupina ľudí (samostatné stretnutie odporúčame až pre deti od 12 rokov vyššie), najvhodnejšie
pri deťom a mladých ľuďoch je zabezpečiť, aby sa účastníci poznali (z jednej školy, časti mesta, účastníci nejakého
projektu a pod.), aby sa pred sebou nehanbili alebo aby sa neskupinkovali („oni“ a „my“).
kde: vonku na verejnom priestore, o ktorom diskutujeme – ak sú na to technické možnosti, inak v jeho blízkosti tak,
aby sa dalo v určitej etape diskusie ísť na obhliadku priestoru.
čo k tomu potrebujeme: tzv. slepé mapy, do ktorých sa dá vpisovať a kresliť, výkresy, podložky, ceruzky, nožnice
a iné potreby na kreslenie a modelovanie, flipčárt alebo iný spôsob na upevnenie papierov na písanie tak, aby všetci
videli na text, moderátora/facilitátora stretnutia.
ako to prebieha: po dobrej propagácii stretnutia pripravíme priestor na plánovanie tak, aby sa dalo pracovať
v skupinkách (kresliť, písať a pod.). Vhodné je pripraviť aj občerstvenie. Na začiatku musí niekto predstaviť priestor,
o ktorom sa ide diskutovať. Krátko je možné venovať sa tomu, na čo by mal priestor slúžiť (napr. na šport, na
prechádzky, na kľudné trávenie voľného času ...) a kto by mal byť prioritným návštevníkom (deti, seniori, psíčkári
atď.). Potom sa v skupinkách sa prejde priestor a do mapy alebo do papiera sa zapisujú/zakresľujú 1) veci pekné,
atraktívne, ktoré chceme, aby na priestore zostali aj v budúcnosti; 2) veci nebezpečné, nepekné, ktoré by mali byť
odstránené; 3) veci, ktoré chýbajú v súčasnosti a 4) veci, ktoré by mali byť doplnené v budúcnosti.
Skupinky výstupy svojho pozorovania predstavia ostatným (dávame pozor, aby táto etapa nebola príliš dlhá), pričom
moderátor poznatky triedi. Tie, na ktorých sa skupina zhoduje, označí, o konfliktoch sa diskutuje, vyjasňujú sa názory
a postupne sa dospeje k spoločnému rozhodnutiu o tom, čo si myslí celá skupina. Je prirodzené, že každý musí
z niečoho zľaviť, niečo oželieť, niekomu sa prispôsobiť, ale to je podstatou spoločného rozhodovania. Nakoniec sa
opäť v skupinkách kreslí, modeluje alebo iným spôsobom robí návrh toho, ako by malo priestranstvo vyzerať.
čo je výstupom: plány budúceho verejného priestoru, ktorý môže byť podkladom pre návrhy architekta.

Ďalšie overené nástroje na zber informácií
•

bicyklové alebo pešie prechádzky mestom s mapovaním nebezpečných miest a úsekov pre deti

•

dlhodobé mapovanie verejných priestorov z hľadiska bezberiérovosti

•

informačné stolíky na kultúrnych podujatiach

•

časové „snímkovanie“ pohybu ľudí po verejnom priestore, ktoré je možné kombinovať so štruktúrovanými
rozhovormi

•

dokresľovanie fotografií a leteckých snímkov (ako si predstavujú zmenu konkrétneho priestoru)

•

vizualizácie plánovaných zásahov a možnosť vyjadriť sa k nim (facebook, iné sociálne siete)

•

okrúhle stoly

•

konzultácie s kľúčovými hráčmi v komunite (členmi športových klubov, školských parlamentov/rád,
dobrovoľníkmi mimovládnych organizácií a pod.)

Príloha č. 1

Ako vyvolať záujem detí a mladých ľudí o svoje mesto/obec?
V posledných rokoch sa pri aktivitách pre deti a mladých ľudí čoraz častejšie stretávame s fenoménom
nadbytku informácií o exotických a ďalekých krajinách, a na druhej strane s absolútnym nedostatkom informácií
o krajine a miestnej komunite, v ktorej deti a mladí ľudia žijú resp. trávia podstatnú časť dňa. Často sa zdá, akoby
mali pocit, že miesta kde žijú nie sú natoľko zaujímavé, aby si zasluhovali ich bližšiu pozornosť. Je možné, že
nedostatok informácií o vlastnom meste/obci sa neskôr premieta aj do apatie ohľadom verejného života? Vidíme, že
aj mnohí dospelí nevidia a nevedia, čo sa ako mení, aký to má vplyv na ich životné prostredie a kvalitu života. Často si
všimnú až dôsledky týchto zmien, kedy je už neskoro niečo meniť.
Druhým problémom je neschopnosť detí informácie, ktoré dostávajú z najrozličnejších zdrojov, analyzovať a
triediť, kriticky ich hodnotiť a vôbec sa v nich orientovať. Preferujú obľúbené weby a sociálne siete, ale málokedy
vedie overiť pravdivosť informácií z nich, odlíšiť polopravdu od pravdy, dôležité od nedôležitého.
V tejto situácii je potom veľmi ťažké prelomiť všeobecnú apatiu, nezáujem a namotivovať deti a mladých ľudí, aby sa
začali zaujímať o svoje okolie, povedali „čo chcú“ a „participovali“. Ak máme obmedzený čas a prostriedky na
„participáciu“, máme väčšinou tendenciu urobiť napr. dotazník o téme, ktorú musíme riešiť, rozdať ho deťom či
rodičom a vyhodnotiť. Opäť a opäť sme potom sklamaní, že odpovede sú formálne, alebo častejšie – dotazníkov sa
vráti žalostne málo. Preto odolajme tomuto tlaku, a obmedzené prostriedky dajme radšej do vyvolania záujmu
a motivácie detí. Ako na to?

Dôležitosť informácií o mieste, kde žijeme
V dnešnej dobe globalizácie, kedy sa stále viac stierajú rozdiely medzi kultúrami a prostredím a kedy sa ľudia
sťahujú za prácou, vzdelaním či bývaním, sa prerušujú prirodzené väzby a toky informácií v komunitách a medzi
generáciami. Najmä najmladšia časť verejnosti (deti a mladí ľudia) má čoraz väčší problém s vnímaním svojho okolia,
jeho hodnôt, zmien v priestore a čase, pochopením jeho problémov aj riešení týchto problémov, pochopením toho,
prečo je potrebné niečo chrániť a aký to má vplyv na ich samých.
Interpretácia miestneho dedičstva je jednou z najpríťažlivejších ciest, ako vzbudiť u detí zvedavosť a záujem
o svoje okolie, mesto a región, kde žijú alebo trávia podstatnú časť dňa. Pre deti aj mladých ľudí môže byť aj
príležitosťou, ako prežiť vlastnú skúsenosť a úspech z toho, že ich aktivita bude mať hmatateľný úžitok a výstup v
prospech širokej komunity (napr. vytvorením materiálu sprístupňujúceho hodnoty konkrétneho územia pre ostatné
deti). Téma interpretácie miestneho dedičstva úzko súvisí s vyučovaním regionálnej výchovy (aj keď nie je totožná).
Dá sa zároveň využiť aj v dejepise, náuke o spoločnosti, etike a ďalších predmetoch.
Miestne dedičstvo v tomto kontexte chápeme nielen ako fyzické (hmotné)
kultúrne a prírodné hodnoty, ale rovnaký význam majú aj príbehy, miestne zvyky,
vzdialenejšia či menej vzdialená história a hodnoty miesta. Miestnym dedičstvom
teda nie je iba kostol v strede obce či pamätný strom, ale aj miestne tradície,
spomienky alebo povesti. Takéto miestne zaujímavosti zostávajú bez náležitého
výkladu (interpretácie) nepovšimnuté a nedocenené. Vysvetľovaním a
sprístupňovaním týchto hodnôt je možné posilňovať identitu miest, vytvárať vzťah k
miestam a hodnotám. Dôležité je ale nezabudnúť na fakt, že deti a mladých ľudí
zvyčajne nezaujímajú učebnice a texty, ale “živí” ľudia či konkrétne miesta a ich
príbehy stvárnené spôsobom prijateľným a zaujímavým pre ich vek a vzdelanie.
Pre deti a mladých ľudí sú klasicky používané nástroje nezaujímavé. Deti
neocenia informačné tabule s množstvom textu a väčšinou v úrovni očí dospelých.
Tínedžeri nebudú venovať pozornosť informáciám, ktoré sa nápadne podobajú na
texty z učebníc a aj prechádzky po historických pamiatkach či prúd overených informácií od sprievodcu ich začnú
rýchlo nudiť. Aktivity, ktoré im poskytujú žiaden alebo iba minimálny priestor na zapojenie sa do skúmania miesta a
regiónu, nestimulujú ich vnímanie, rozvoj zručností a skúseností, ich zaujmú iba na krátky čas, v rámci ktorého nie je
možné vzbudiť záujem a motivovať ich pre hlbšie zapojenie sa.

Mladí ľudia ale s nadšením počúvajú historky o zaľúbených dejateľoch, deti radi objavujú históriu svojho mesta
prostredníctvom pátrania v reálnych budovách. Pri tom musia ale mať k dispozícii „nástroje“, ktoré ich prekvapia,
rozosmejú, najmä také, ktoré:
•
•
•
•
•

sa dajú chytiť, preniesť, zmeniť – napr. sochy a figúrky, na ktoré sa dá vyliezť,
s ktorými sa dá pohybovať a ktoré sa menia, pri ktorých je možné sa vyfotiť,
vydávajú zvuky - napr. drevené xylofóny, na ktoré si dieťa môže udrieť a počuť ich zvuk, môžu rovnako dobre
informovať o rôznych vlastnostiach dreva, ako informačný panel s poučkami a vzorcami,
menia sa sami v čase a sú v rôznom čase iné – napr. zvieratá, aj živé,
sú v elektronickej podobe, vizualizované, dajú sa „stiahnuť“ či poslať známym a kamarátom.

Najčastejšími chybami sú situácie, kedy chceme sprostredkovať príliš veľa informácií, nepoužívame
vizualizácie a naopak používame príliš veľa veľmi zložitých textov. Problémom je aj to, ak nie je jasné, čo chceme
povedať a hodnoty interpretujeme iba na základe vlastného názoru, bez overenia si toho, ako vníma hodnoty niekto
iný či naša budúca cieľová skupina (teda v tomto prípade deti).
Praktické príklady k tejto téme odskúšané v rámci aktivít Združenia Slatinka nájdete
v informačnom
materiály
CHÁPADLO
na
http://www.slatinka.sk/images/stories/publikacie/brozura%20cisto%20textcelkovo.pdf
V kontexte plánovania využitia mesta sú zaujímavé napríklad tieto:
- „Stretnutia s ľuďmi, ktorí žili v našej krajine v inom čase“ (Objavovanie rôznorodosti
komunity) – na spoznanie histórie a premien mesta/obce; ukázanie, že miestna
komunita v meste/obci bola vždy rôznorodá a že táto rôznorodosť bola pre mesto aj
región prínosom. Hľadanie autorov či „investorov“ známych budov, parkov či iných
dominánt v meste.
- Exkurzie a rozhovory s miestnymi obyvateľmi – s cieľom dať deťom a mladým ľuďom
informácie o historických udalostiach a miestnej krajine z pohľadu, ktorý im môže byť
bližší – bežného obyvateľa. Autentickým rozprávaním o vzdialených udalostiach tieto dostávajú ľudský rozmer,
začínajú „vystupovať z papiera“ a pre poslucháčov sú uveriteľnejšie a zapamätateľnejšie.
- Land art – umožniť deťom a mladým vyjadriť svoje vnímanie krajiny resp. jej hodnôt príťažlivým a jednoduchým
spôsobom. Rozvinúť pri tom zručnosti súvisiace so spoluprácou v skupine, motivovať k vnímaniu okolia. Inštalácie
z rôznych materiálov priamo v krajine, ktoré upozorňujú na prvky alebo dotvárajú mestskú krajinu, menia sa a v čase
zanikajú, tak ako v prírode nie je nič stále.
- „mestské hry“ – hľadanie malých, menej viditeľných prvkov, pamätných tabuliek či iných zaujímavostí na budovách
podľa fotografií. Pátranie po historických faktoch existencie zvláštnych prvkov v meste (osamelá jabloň na
parkovisku, ako pozostatok spred cca 40 rokov existujúcej školskej záhrady a pod.).

Príloha č. 2

Niektoré z pracovných listov pre deti a mladých ľudí

Príloha č. 3

Predstavy a názory detí a mladých ľudí o využívaní verejných priestorov
v meste Zvolen a o budúcnosti modelovej lokality Lanice získané počas
projektu „Čiary na mape“
Na ktoré verejné priestory/miesta chodíš rád/a? (pozn. odpovede sú zoradené podľa toho, ako často sa vyskytovali)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

námestie/centrum mesta
Pustý hrad
ku Hronu
ihrisko (všeobecne)
chodím „na dvor“
škôlka (pozn. rozostavaná MŠ na sídlisku Západ)
Zvolenský zámok
„Elán“
obchodné centrá za mestom/TESCO/PRIOR
rád som doma
park akademika Priesola
miesto, ktoré označujú ako „rokenrol“
Lanice/jazierko na Laniciach
kdekoľvek na sídlisku Západ
park Višňovského / ku pancierovému vlaku 3x
miesta mimo Zvolena: Kalinka, Bienska dolina, Ostrá Lúka, na Sliač
les na Sekieri
Môťová
previezť sa na bicykli

Čo sa vám na Laniciach páči? Čo tu má zostať?
existujúce stromy 17x
všeobecne príroda/zachovalá príroda 16x
pokoj/kľud/ticho 5x
ručne robené vtáčie búdky 4x
všetko je pekné 4x
čerstvý vzduch 4x
lúky/tráva 3x
informačné tabule 2x

padajúce lístie 2x
elektrárenský kanál 2x
voda
živočíchy (žaby, bociany)
kríky
divoký charakter parku
topoľová aleja
záhradkárska osada

Čo sa vám na Laniciach nepáči? Čo má byť odstránené?
nerovný povrch na cestičkách
odpad/odpadky 10x
korene stromov trčiace zo zeme 7x
nič nemá byť odstránené 6x
nízke konáre v ceste 5x
„betóny“ 4x
„jamy“ 4x
popadané stromy/kmene3x
opilci 3x
všeobecne neporiadok 2x
malo by sa viac kosiť 2x
tma 2x
bezdomovci/asociály 2 x
invázne druhy rastlín (vysoké, neprehľadné) 2x
nebezpečná cesta okolo (prechod cez cestu je
nebezpečný/rýchle autá)

že by tadiaľto mala ísť cesta
vandali
garáže

Čo chceme mať na Laniciach?
bežné športoviská: basketbalové ihrisko 10x, futbalové ihrisko 10x, tenisové ihrisko 11x, stolnotenisové stoly 8x,
hokejbalové ihrisko 5x, bedmintonové kurty/bedminton 5x, plážový volejbal 4x, všeobecne ihrisko/športové ihrisko
10x, betónové ihrisko 3x, škvára
športoviská v zime: hokejové ihrisko v zime 2x, klzisko v zime 9x,
menej tradičné priestory na šport - bicykle: dráha na horské bicykle 2x, BMX park, bicyklový park, menšie skokany na
bicykle, cykloturistický areál/trasa 2 x
šport - ostatné: skejtové rampy 3x, skejtová dráha, skejt park 3x, , horolezecká stena pre väčších, horolezecká stena
7x, parkur 2x (prekážky, tyče), motokárová dráha, airsoft aréna, squash, stroje na cvičenie, fitko 3x, veľké preliezačky
pre tínedžerov 3x
iné aktivity: priestor na tanec (spevnená plocha, krytá), tanečná sála, tanečná škola, veľké plochy na sprejovanie,
sprejerský klub, painbal/prainb. hala/painb. ihrisko 4x, lanové preliezky, hojdačky na stromoch z lán, veľké hojdačky
pre tínedžerov 2x
umelé aj prírodné vodné prvky: plaváreň 6x, kúpalisko 7x, plávanie 2x, krytý bazén, bazén 6x, tobogán, fontána 7x,
park s fontánou, ďalšie jazierka 4x, jazierko s rybičkami, rybník 5x, miesto pri jazere, kde sa bude dať oddychovať,
prístup k vode a jej zapojenie do parku, viac využité by mali byť nábrežia
priestory pre hry pre deti: všeobecne detské ihrisko 8x, preliezačky 24x, hojdačky 15x, väčšie hojdačky, malý vláčik,
šúchačky/šmýkačka 8x, prírodné preliezačky, trampolína 9x, kolotoče 6x, ihriská pre deti z dreva, všeobecne hračky
pre deti 3x
pohyb: korčuľovanie a beh/cesta na korčuľovanie a behanie 19x, cesta na kolobežky, bicyklový okruh/cyklochodník
12x, turistický chodník, dobre schodné chodníky na prechádzanie sa 6x, areál na bežecké agility, vylepšiť povrch
existujúcich cestičiek 8x, bežecké okruhy zosieťovať na rôznu obtiažnosť/dĺžku a aj na bežecké súťaže
jedlo a občerstvenie: bufet 6x, reštaurácia, MCDonald 2x, kaviareň, cukráreň, zmrzlina 2x, obchodný dom, pizzeria,
občerstvenie/bufety by mohli vzniknúť
priestory na zastavenia a pasívny oddych: altánok/altánky 6x, lavičky 40x, posedenie, lúky/trávnaté plochy na
ležanie a sedenie 6x, ohniská 4x, všeobecne oddychové miesta, umelá tráva 2x, všeobecne miesta na piknikovanie,
opraviť stôl a lavice v aleji
čistota, orientácia a bezpečnosť: smetné koše 24x, informačné tabule 5x, infotabuľky s názvami kríkov a stromov,
smerovníky, kde je mesto, sídlisko či pohľad dakam, lampy/osvetlenie 22x, aspoň základné trasy osvetliť, poriadok
2x, hliadky/dozor polície, WC, doplniť tabule s pravidlami čo sa môže a čo nie, pre koho slúži park, komunikovať číslo,
na ktoré môžu ľudia hlásiť poškodenie či niečo v parku
domáce a divožijúce zvieratá: oficiálne venčovisko pre psy, lúka pre zvieratá, cvičisko pre psy, všeobecne zvieratá 4x,
búdky/príbytky pre zvieratá 3x, užovky, areál pre zvieratá, kone – jazdenie, kone – stajne, farma
ostatné, nezaradené: les, v ktorom by sa dobre hrali schovávačky, bludisko z rastlín, živý plot, stromy 8x, park 3x,
mostíky, kvety 3x, všeobecne atrakcie 3x, miesto kde sa budú vysádzať rastliny, záhrady 2x, central park New ork –
tak niečo na ten spôsob, wifi pokrytie 7x, drevené sochy, neodstraňovať staré stromy z parku, ale ich využiť pre
prírodu alebo ako umelecké objekty, nič nemeniť potrebné zachovať prírodný charakter parku 3x

Hodnotenie potenciálu parku Lanice
pozn. hodnotenie potenciálu a prvého dojmu parku podľa metodiky PPS

Prístup a prístupnosť
mám rád priestor, kde vidím zo strany na stranu, tu to tak nie je
- nie je veľmi viditeľný „interiér parku“ zvonku
- z niektorých strán je dohľad do parku dobrý, ale nie vždy
- zo strany ul. Ľ. Štúra je ťažšie prístupný, resp. je prerušený frekventovanou cestou
- park je dobre prístupný pre peších, okrem nebezpečnej cesty
- ľudia môžu ľahko chodiť vo vnútri parku aj zvonku dovnútra, niekde som si ale nie istý, či cesty a autami nie
sú príliš bariérou okolo parku
- chýbajú mapky a orientačné prvky pre návštevníkov, aby vedeli, kam vedie ktorá cestička, aký okruh ide
Lanicami a koľko trvá
- páči sa mi, že v podstate je možné ísť v parku kdekoľvek, aj mimo cestičiek, nie je to ťažké pre mňa, ako
mladého a zdravého človeka
- pre mňa, ako človeka čo tu je prvý krát, vyzerá každý chodník rovnako, neviem, prečo by som mala ísť práve
týmto alebo iným
Pohodlie a obraz parku
-

prvý dojem mám dobrý, lebo plocha je zelená, s riekou. Ale vyzerá to trochu príliš divoko, niektorých to môže
odradiť
môj prvý dojem z parku nebol veľmi dobrý, teraz, keď sme to tu vyčistili, tak je to lepšie
prvý dojem: divoké a problémové miesto. Ale cez deň to tu vyzerá celkom bezpečne, neviem ako v noci
na prvý pohľad mi to tu príde ako príliš divoké, je to super, že tak v centre je tak veľa zelene, ale na prvý
pohľad nevidím nič, čo by upútalo moju pozornosť a pozývalo ma, nech idem dnu
prvý dojem nie je dobrý, hoci to môže byť príjemné miesto, a prvý pohľad mi príde ako nie moc čisté
a nevidím žiadne miesto na sedenie, aby som tu mohla zostať dlhšie
prvý dojem - dobrý
pravdepodobne sa o park nikto nestará, alebo do toho dáva nie veľa peňazí, nepríde mi ako veľmi čistý
o park sa asi starajú iba dobrovoľníci, aj to nepravidelne
cez deň je to tu asi s bezpečnosťou v poriadku, ale v noci bez osvetlenia si myslím, že to tak nebude, nepríde
mi ako veľmi bezpečné tu byť v noci
neviem či je to tu bezpečné, skôr mi to príde, akoby ma tu mal niekto prizabiť, alebo ja niekoho :-)
priestor nie je veľmi čistý, sú tu ohorky z cigariet a plechovice od piva
park nevyzerá veľmi bezpečne, je tu veľa neprehľadných zákutí
keď som vo vnútri parku, cítim sa oveľa bezpečnejšie, ako som si myslel/a že sa bude cítiť. Zvonku to vyzerá
inak.
neurobil/a som si veľa fotografií, je tu zelená plocha, ale ničím špecifická
park je veľmi „fotogenický“, urobil som si veľa fotografií
mohol/a by som si tu urobiť veľa dobrých a klasických fotiek z prírody – rieka, voda, zeleň, les. Ale sme
v meste, skoro v centre, a to sa mi páči
neurobil/a som veľa fotiek, iba zopár
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Využitie a aktivity
-

na prvý pohľad je tu málo ľudí, ale keď chvíľu posedíte, tak zistíte, že je tu veľa rôznych užívateľov, čo ale pri
veľkosti parku zanikne
park sa mi zdá prázdny
je tu pomerne málo ľudí, ale chodia sem asi aj mladí, lebo som tu videla, prázdne fľaše a plechovky
videla som ľudí, ktorí šli cez park, ale nikoho som nevidela tu zostávať či len tak „byť“, a šlo o rôzne vekové
skupiny. Najpoužívanejšie sú teda určite chodníky.
najviac ľudí sa prechádzalo alebo niekam šlo, najviac sa asi využívajú priestory na chodenie
ľudia sa tu prechádzajú, behajú, bicyklujú, iné som nevidel/a
videl/a som ľudí prechádzať sa a venčiť psov, bicyklovať sa a behať
čo sa tu dá najmä robiť, je prechádzanie sa. Je tu celkom ťažké hrať futbal alebo basketbal alebo niečo
podobné. Ale keď nie je škaredé počasie, super by sa tu relaxovalo, len tak.
celkom využívané sú chodníčky pri rieke, ostatné cez park nie sú spevnené a teda môžu byť problémom pre
seniorov, mamičky s kočíkom alebo tých, čo jednoducho potrebujú pevný podklad pre pohyb
asi najmenej mi príde využívaný ten „hlboký les“
využívaná je iba jedna strana potoka (pozn. elektrárenského kanála), čo mi príde ako škoda (pozn. v r. 2012
bola prečistená aj druhá strana, v zime 2012/2013 už bola hojne využívaná)

Príležitosť na kontakty
-

park je miestom, kde by som sa určite stretával/a s priateľmi
tu by som si stretnutie určite nedal, s nikým
ak by som sa tu stretol s priateľmi, tak asi nie tak naozaj, že by sme tu strávili nejaký čas
stretnutie by som si tu dala iba ak by som si chcela vylepšovať svoju kondíciu, mohla by som tu s niekým
behávať
neviem či by som si tu dal/a stretnutie s priateľmi, možno niekedy
ľudia tu moc nechodia v skupinách, skôr ako jednotlivci (!pozn. na druhej strane to hovorí, že sa necítia
v nebezpečí)
ľudia, ktorých som stretol/a, sa na mňa neusmiali vyzerali veľmi vážne a skoncentrovaní na seba
ľudia nemajú veľa príležitostí si vybrať z ponúkaných aktivít, čo by sa tu dalo robiť
myslím, že by sa mala zlepšiť ponuka na obvode parku a na plochách, aby neprechádzali miesto, ale zostali tu
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Združenie Slatinka
Združenie Slatinka je občianske združenie, ktoré vzniklo v roku 1993 ako reakcia občanov na snahy
o znovuobnovenie projektu kontroverzného vodného diela Slatinka. Poslaním združenie je činnosť zameraná na
ochranu životného prostredia a prírodných hodnôt (najmä v povodí rieky Slatina), účasť na rozhodovaní o projektoch
a dokumentoch s vplyvom na životné prostredia a environmentálna výchova a vzdelávanie, najmä detí a mladých
ľudí.
Združenie Slatinka má viac ako 600 členov nielen z regiónu, ktorého sa výstavba vodného diela Slatinka priamo
dotýka, ale aj z celého Slovenska. Ďalších viac ako 1200 občanov vyjadrilo združeniu podporu podpisom pod petíciu
požadujúcu nezačínať s výstavbou VD Slatinka.
Združenie Slatinka pôsobí predovšetkým v regióne Zvolena a okolia, časť našich aktivít má celoštátny dosah. Našimi
partnermi sú občania v regióne, kde pôsobíme, samosprávy a orgány štátnej správy, mimovládne organizácie aj
akademické inštitúcie. Osobitnú pozornosť venujeme deťom a mladým ľuďom, pretože hoci sa dnešné rozhodnutia
týkajú aj ich budúcnosti, v praxi táto skupina obyvateľov nemá veľa možností rozhodovanie ovplyvniť. Združenie
Slatinka je členom zoskupenia Ekofórum a miestnej Platformy MVO Zvolena. Pôsobí ako vysielajúca a prijímajúca
organizácia v rámci programu Mládež v akcii (Európska dobrovoľnícka služba).

Aktivity Združenia Slatinka:
Zachráňme Slatinku! - záchrana jedinečného údolia rieky Slatiny a dedinky Slatinka, ktoré sú už vyše 50 rokov
ohrozené plánovanou výstavbou vodného diela.
Ochrana mokradí a vodných tokov vo Zvolene a okolí - sledovanie stavu mokradných biotopov v meste Zvolen,
starostlivosť o vybrané mokradné lokality v spolupráci s odbornými inštitúciami a žiakmi základných a stredných škôl,
pilotný projekt začlenenia prírodnej lokality Lanice do urbanizovaného prostredia.
Environmentálna výchova a vzdelávanie - organizovanie výchovných a vzdelávacích akcií v širšom spektre.
Základným cieľom je poskytovanie informácií o životnom prostredí a ochrane prírody ako aj vytváranie vzťahu
verejnosti k týmto témam. Osobitná časť aktivít je venovaná participácii mladých ľudí na verejnom rozhodovaní, čo
sú aktivity smerujúce k posilneniu kľúčových kompetencií mladých ľudí alebo ich skupín tak, aby boli schopní zapájať
sa do rozhodovania o otázkach, ktoré sa ich týkajú alebo ich zaujímajú
Ekoporadňa Zelená skrinka – poskytovanie informácií o životnom prostredí verejnosti v regióne, vydávanie
informačných materiálov a pomoc pri zapájaní sa do rozhodovania o projektoch a dokumentoch s vplyvom na
životné prostredie.

Združenie Slatinka
Sládkovičova 2, kanc. 58 (2. poschodie), P. O. BOX 67, 960 01 Zvolen
slatinka@changenet.sk, 045 5335 701, www.slatinka.sk
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