
VÝSLEDKY DOTAZNÍKA K PROJEKTU ZELENÉ OÁZY – ZELENÉ SÍDLISKÁ 

ZHRNUTIE – VŠETKY LOKALITY: 

V lokalitách Vansovej, Severná, Gaštanová – Lipová – Limbová – Povstalecká, Podháj, 
Mládežnícka – Družby – Okružná, Magurská – Krivánska – Jelšový hájik a Bernolákova – 
Radvanská vyplnilo dotazník “Zelené Oázy” 643 respondentov – 380 žien a 263 mužov. 
Najčastejšie dotazník vypĺňali ľudia vo veku od 35 do 44, pričom najvyšší podiel účastníkov 
tvorili zamestnaní obyvatelia. Záujem ďalej komunikovať prostredníctvom emailu potvrdilo 
336 respondentov. 

Pokiaľ ide o preddefinované otázky v dotazníku, vo všetkých vyššie uvedených lokalitách by 
obyvatelia a obyvateľky najviac uvítali, keby sa prostredníctvom projektu revitalizácie 
verejného priestranstva riešili opravy či prepojenosť chodníkov a skvalitnenie údržby zelene. 
V mnohých lokalitách rezonovalo aj riešenie situácie s (dažďovou) vodou a možnosti 
vytvorenia vodnej plochy či vodného prvku. Obyvateľky a obyvatelia vo väčšine týchto lokalít 
by tiež uvítali riešenia týkajúce sa priestorov pre stretávanie sa a likvidácie komunálneho 
odpadu, ale aj viac lavičiek. V niektorých lokalitách rezonuje aj potreba riešenia parkovania a 
zlepšenia osvetlenia. 

Vo voľných návrhoch rezonovali témy, ktoré sa spájajú so skvalitňovaním oddychových, ako 
aj “tieňových” zón, športového vyžitia, avšak opäť prevládala  téma zelene a vody s 
inovatívnymi nápadmi, napr. pre využitie existujúcich vodných tokov či vytvorenie 
komunitných a vodných/dažďových záhrad. 

ZHRNUTIE – LOKALITA VANSOVEJ: 

Dotazník Zelené Oázy vyplnilo 25 obyvateliek a obyvateľov Vansovej – 14 žien a 11 mužov, 
pričom najviac z nich patrilo do vekovej kategórie od 35 do 44 rokov (48 percent). Najvyšší 
podiel z účastníkov ankety mali zamestnaní obyvatelia (48 percent). Záujem komunikovať 
potvrdilo 7 respondentov (28 percent), a to poskytnutím svojich e-mailových adries. 

Z preddefinovaných možností, ktoré boli v dotazníku uvedené, by obyvateľky a obyvatelia 
lokality najviac uvítali, keby sa prostredníctvom projektu revitalizácie verejného priestranstva 
v tejto lokalite riešili hlavne priestory pre využívanie voľného času, ako aj cesty a chodníky. 
Respondenti sa v lokalite cítia príjemne, pretože má dobrý imidž, ale  požadujú vyššiu kvalitu 
údržby zelene, viac lavičiek, lepšie osvetlenie, ale aj priestory na piknik a spoločné 
stretávanie sa. Objavila sa aj požiadavka vrátenia sochy T. Vansovej a obnovy mestského 
opevnenia.  
 

ZHRNUTIE – LOKALITA SEVERNÁ: 

Dotazník Zelené Oázy vyplnilo 40 obyvateliek a obyvateľov lokality Severná – 26 žien a 14 
mužov. Najviac z nich patrilo do vekovej kategórie od  35 do 44 rokov.  Záujem ďalej 
komunikovať poskytnutím svojich e-mailov potvrdilo 23 respondentov. 

Z preddefinovaných možností, ktoré boli v dotazníku uvedené, by obyvateľky a obyvatelia 
Severenej najviac uvítali, keby sa prostredníctvom projektu revitalizácie verejného 
priestranstva v tejto lokalite riešila prepojenosť chodníkov. Ďalšou vítanou oblasťou boli 



riešenia týkajúce sa zelene a vody, ako napr. vyššia kvalita údržby zelene, sprístupnenie 
vodného toku, vytvorenie kvitnúcich lúk, dažďovej záhrady či vodnej fontánky. Na 
popredných miestach sa objavila aj potreba pre skvalitnenie možností pre šport dospelých, 
ale aj detí. Ďalšími oblasťami, na ktorých sa zhodla väčšina obyvateľov v lokalite je otázka 
odpadových riešení, zabezpečenie cyklotrás a cyklostojanov, ako aj rozšírenie možností pre 
parkovanie.   

Obyvateľky a obyvatelia Severnej mali tiež možnosť svoje návrhy voľne formulovať. Vo svojich 
nápadoch mysleli napr. na skvalitnenie možností pre život seniorov v lokalite, využitie 
chátrajúcej kotolne pre komunitný a vzdelávací priestor, ale aj na zaujímavé využitie 
potenciálu toku Bystrička v tejto oblasti, napr. vytvorením oddychovej zóny v tejto oblasti, 
vodného ihriska či na využitie toku na ochladenie sa v lete, zimné otužovanie a vytvorenie 
komunitnej sauny. Obyvatelia v návrhoch nezabudli ani na možnosti skvalitnenia výbehu pre 
svojich štvornohých priateľov. 
 

ZHRNUTIE – LOKALITA PODLAVICE (GAŠTANOVÁ – LIPOVÁ – LIMBOVÁ – POVSTALECKÁ): 

V Podlaviciach boli účastníci dotazníkového prieskumu veľmi aktívni, najmä pokiaľ ide o voľné 
návrhy či pripomienky vhodené do schránok priamo v teréne. Spolu vyplnilo dotazník 136 ľudí 
– 69 žien a 67 mužov. Najviac z nich patrilo do vekovej kategórie od  35 do 44 rokov,  najmenej 
bolo vo veku 65 rokov a viac, 16 – 24 rokov a do 15 rokov. Poskytnutím svojich e-mailových 
adries potvrdilo ďalší záujem komunikovať 84 respondentov. 

Z preddefinovaných možností, ktoré boli v dotazníku uvedené, respondentky a respondenti 
prieskumu uprednostnili vyriešenie praktických otázok: zvýšenie počtu odpadových nádob, 
inštaláciu nových lavičiek, opravu a riadnu údržbu chodníkov, a tiež ich dobudovanie v 
dostatočnej šírke, a v neposlednom rade pravidelnú údržbu zelene a vytvorenie vodného 
prvku.  

Spätnú väzbu od obyvateľov sme dostali najmä vďaka voľným návrhom. Najčastejšie išlo o: 

• opravu už existujúcich ihrísk a ich oplotenie pre zvýšenie bezpečnosti; 

• riešenie parkovacej politiky, keďže momentálne autá parkujú na ihriskách;  

• vytvorenie multifunkčného priestoru pre rekreáciu všetkých vekových kategórií; 

• vybudovanie komunitnej záhrady.  

Najviac rezonovala téma zelene a jej pravidelnej údržby, no žiadaná je aj ďalšia výsadba krov, 
trvaliek, vysokých stromov či vytvorenie živého plota/stromovej aleje, vďaka čomu by sa 
oddelil ťah na Tajov od obydlí.  

Prostredníctvom zanechania svojho emailu prejavilo záujem ďalej aktívne komunikovať až 84 
obyvateliek a obyvateľov Podlavíc.  

ZHRNUTIE – LOKALITA PODHÁJ: 

Dotazník Zelené Oázy v Podháji vyplnilo 42 obyvateliek a obyvateľov – 27 žien a 15 mužov. 
Najviac respondentiek a respondentov bolo vo veku od  35 do 44 rokov, najmenej do 15 rokov, 



vo veku 65 rokov a viac a v kategórii od 16 do 24 rokov.  Poskytnutím svojich e-mailových 
adries potvrdilo záujem ďalej komunikovať 19 respondentov. 

Z preddefinovaných možností, ktoré boli v dotazníku uvedené, by obyvateľky a obyvatelia 
Podhája najviac uvítali, keby sa prostredníctvom projektu revitalizácie verejného priestranstva 
v tejto lokalite riešila oprava a prepojenosť chodníkov s ohľadom na už vychodené trasy. 
Ďalšie vítané riešenia boli zamerané na oblasť zelene a vody.  

Prostredníctvom vlastných odkazov v dotazníku sme zistili, že obyvateľky a obyvatelia Podhája 
by si želali mať v lokalite outdoorové ihrisko pre dospelých, no ocenili by aj viac zelene a 
menej betónu, pričom navrhli aj rôzne inovatívne riešenia. Ľudia v tejto lokalite poukázali na 
problém s odvádzaním dažďovej vody, a tiež vytváranie vodných prvkov  s možnosťou 
aktívneho využitia.  

 

ZHRNUTIE –  LOKALITA FONČORDA (MLÁDEŽNÍCKA – DRUŽBY – OKRUŽNÁ): 

V lokalite Mládežnícka – Družby – Okružná vyplnilo dotazník Zelené Oázy 161 obyvateliek a 
obyvateľov. Výraznú prevahu mali ženy – 107 (66,5 percent) oproti mužom – 54 (33,5 percent). 
Najviac z nich bolo vo veku od 25 do 34 rokov, (34,8 percent). Prevažná väčšina respondentov 
boli zamestnaní ľudia (68,3 percent). Záujem o ďalšiu komunikáciu prejavilo 74 respondentov, 
a to uvedením svojej e-mailovej adresy. 

Z preddefinovaných možností, ktoré boli v dotazníku uvedené, by obyvateľky a obyvatelia tejto 
lokality najviac uvítali, keby sa prostredníctvom projektu revitalizácie verejného priestranstva 
v tejto časti mesta riešila prepojenosť chodníkov, sprístupnenie vodného toku, zvýšenie 
počtu lavičiek a malých odpadkových košov. Žiadané je aj rozšírenie možností bezpečného 
parkovania na ploche, pričom respondenti zdôraznili, že im vadí parkovanie áut na ulici a 
chodníkoch.  Ďalšími oblasťami, na ktorých potrebe riešenia sa väčšina obyvateľov zhodla 
je  nedostatočná údržba verejnej zelene  a chýbajúce možnosti pre trávenie voľného času. 
 

ZHRNUTIE – LOKALITA SÁSOVÁ (MAGURSKÁ – KRIVÁNSKA – JELŠOVÝ HÁJIK): 

V lokalite Magurská – Krivánska – Jelšový hájik boli účastníci dotazníkového prieskumu veľmi 
aktívni. Dotazník vyplnilo 146 respondentov – 79 žien a 67 mužov. Mnohí z nich využili 
možnosť prispieť návrhmi vo voľných komentároch. Najčastejšie sa zapojili ľudia vo veku od 
25 do 34 rokov, najmenej deti do 15 rokov a seniori nad 65 rokov. Prevažná väčšina 
respondentov boli zamestnaní ľudia (60,3 percenta). Potešiteľný je vysoký záujem ďalej 
komunikovať, nakoľko až 82 respondentov poskytlo aj svoje e-mailové adresy.  

Z preddefinovaných možností, ktoré boli v dotazníku uvedené, by obyvateľky a obyvatelia 
tejto lokality najviac uvítali, keby sa prostredníctvom projektu revitalizácie verejného 
priestranstva riešili otázky prepojenosti chodníkov či lepšieho osvetlenia, a zároveň by 
pribudlo viac košov na odpadky a lavičiek. Medzi najžiadanejšie opatrenia patrilo aj  
skvalitnenie údržby zelene. 



V prípade otázky, ktorá je pre túto lokalitu špecifická a týkala sa fontány pri Jelšovom hájiku, 
sa až 120 respondentov (82,2 percenta) vyjadrilo, že je potrebné fontánu zrekonštruovať a 
sfunkčniť. 
 

Prostredníctvom odkazov v dotazníku sme zistili, že obyvateľky a obyvatelia tejto lokality by  
revitalizáciu Jelšového hájika uvítali, nakoľko podľa nich má veľký potenciál oddychovej zóny, 
priestoru pre trávenie voľného času a športového vyžitia. Kľúčové je však zvýšenie bezpečnosti 
a skultivovanie prostredia v hájiku.  
 

Obyvatelia by ocenili viac priestoru v tieni, rôzne vodné prvky, dažďové záhrady a podľa 
výsledkov dotazníka v tejto lokalite prevláda preferencia zelene nad parkovacími miestami. 
 

ZHRNUTIE – LOKALITA RADVAŇ (BERNOLÁKOVÁ – RADVANSKÁ): 
 

Aj v tejto lokalite bol o vyplnenie dotazníka záujem. Zapojilo sa  93 obyvateliek a obyvateľov, 
z toho 58 žien a 35 mužov. Najviac respondentov bolo vo veku od  35 do 44 rokov, najmenej 
vo veku 65 rokov a viac, 16 – 24 rokov a do 15 rokov. E-mailové adresy pre ďalšiu komunikáciu 
vyplnilo 47 z nich. 

Väčšina obyvateľov označila aktivity a spôsoby využívania lokality rekreačného charakteru 
(realizácia prechádzok, oddych na lavičke, stretávanie sa s priateľmi a susedmi, športovanie...). 

Z preddefinovaných možností, ktoré boli uvedené v dotazníku, by obyvateľky a obyvatelia 
Radvane najviac uvítali riešenie situácie s vodou a možnosti vytvorenia vodnej plochy či 
vodného prvku. 
 

Štandardná téma opravy, vybudovania chodníkov a komunikácií, ale aj ich prepojenosť si 
taktiež získala silnú podporu.  Pre respondentky a respondentov bolo dôležité aj dobudovanie 
lavičiek a ďalších odpadkových košov v lokalite. Pomerne veľké zastúpenie mali milovníci 
cyklistiky, pre ktorých je dôležité umiestnenie cyklostojanov a budovanie cyklotrás. 
  
V dotazníkovom prieskume v tejto lokalite sa vyjadrovalo aj mnoho obyvateľov, ktorí bývajú v 
blízkom okolí, nielen na vytypovaných uliciach Bernolákova a Radvanská. 

Vo voľných návrhoch obyvateľov sa opakovane objavovala kritika stavu Radvanskej ulice. 
Podľa výsledkov dotazníka respondenti poukázali najmä na to, že v tejto oblasti  by bola 
potrebná revitalizácia, napríklad v podobe opravy chodníkov, vybudovania priechodu pre 
chodcov či kvalitnejšieho osvetlenia smerom k materskej škole... Mnohí obyvatelia vyjadrili 
nádej, že by sa projekt mohol aj rozšíriť. 

Vo voľných návrhoch intenzívne rezonovala téma zelene, jej doplnenia a pravidelného 
ošetrovania. Poukázalo sa aj na výsadbu vhodných krov, a tiež na ponechanie zelených plôch 
pre potreby hmyzu a včiel. Nechýbali ani inovatívne návrhy ohľadom dažďovej vody, a teda 
dopyt po vytvorení tzv. vodnej záhrady. Ďalšími oblasťami, na ktorých sa zhodla väčšina 
obyvateľov, je otázka vybudovania rekreačnej zóny, ktorú by si užili generácie žijúce v lokalite 
Bernolákova.  
 


