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ako ich znovu čo najefektívnejšie naplniť. 

Ján Lunter
predseda Banskobystrického 

samosprávneho kraja
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1 Sídlisko Sekier je kultúrne 
a spoločensky fragmentova-

nou a deformovanou oblasťou. 
Žijú tu rôznorodé skupiny obyvate-
ľov, ktoré až na výnimky žijú pomer-
ne uzavrený, individuálny život vo 
svojich domácnostiach. Takto trávia 
aj svoj voľný čas.

2 Napriek tomu, že sídlisko 
je jedným z najväčších vo 

Zvolene, je výrazne oddelené od 
mesta cestou I. triedy. Pretože 
neexistuje bezpečná pešia ani cyklis-
tická trasa spájajúca mesto so sídlis-
kom, obyvatelia na presun využívajú 
vlastné automobily alebo autobusy. 
Tento spôsob mobility však nie je 
dobre vnímaný a obyvatelia si želajú 
vytvorenie bezpečnej pešej a cyklis-
tickej trasy do mesta.

6 Obyvatelia silne cítia po-
trebu vytvorenia spoločen-

ského centra na sídlisku. Budovu 
bývalého gymnázia vnímajú ako ide-
álnu príležitosť pre jeho vytvorenie.

7 Identitu budovy bývalého 
gymnázia tvoria hlavne  

spomienky obyvateľov na dobu, 
keď fungovala ako škola. Väčšina 
obyvateľov očakáva, že budova sa 
opraví na verejný účel.

8 Pred budovou bývalého 
gymnázia sa koncentrujú 

hlavne rodičia, deti a mladí do-
spelí. Aj keď tu trávia čas, chýba tu 
priestor pre kultivovaný mestský 
život. Táto skupina predstavuje nevy-
užitú klientelu.

9 Na sídlisku je vysoká fluktu-
ácia služieb a predajní. 

Okrem veľkých predajní sa väčšina 
malých a stredných podnikov na 
mieste neudržala. Príčiny odchodu 
sú rôznorodé – od malej klientely cez 
nízku kúpyschopnosť obyvateľov po 
nízku investičnú schopnosť vytvoriť 
pekné a príjemné miesto.

Kľúčové zistenia

3 Na sídlisku prevláda rezi-
denčná funkcia. Jeho obyva-

telia a obyvateľky tu nenachádzajú 
služby a ani aktivity pre svoj plno-
hodnotný denný život. Odchádza-
jú za nimi denne do centra, iných 
mestských častí Zvolena či iných 
miest alebo dedín. 

4 Chýbajú tu priestory a služ-
by v oblasti vzdelávania, 

zdravotnej a sociálnej starostli-
vosti, finančných služieb, kultúry, 
voľnočasových aktivít, športu. 

5 Nedostatok priestorov pre 
spoločenský život prispieva 

k negatívnemu pohľadu obyva-
teľov na túto mestskú časť. Veľa 
negativity vyplýva z pocitu zanedba-
nia Sekiera v porovnaní s ostatnými 
mestskými časťami. 

10 Takmer 11 000 obyvate-
ľov sídliska predstavuje 

potenciálnych užívateľov služby. 
S ohľadom na skúsenosti drobných 
prevádzok by však bolo vhodné vytvo-
riť v budove takú silnú funkciu, ktorá 
nebude úplne závislá len od lokálnej 
klientely. Vtedy treba rozmýšľať o pre-
pojení zvyšku mesta, prípadne regió-
nu, so sídliskom.

11 Momentálne na sídlisku 
vzrastá počet malých detí. 

Zastupitelia mesta indikujú problém 
s ich umiestnením do predškolských 
zariadení. V dobe otvorenia budovy 
budú tieto deti staršie. Do úvahy zno-
vu prichádza funkcia školy. 

12 Budovu bývalého gymnázia 
by bolo najlepšie využiť ako 

mix verejných, poloverejných a sú-
kromných služieb a funkcií, ktoré 
budú reagovať na chýbajúcu ponu-
ku a širokú klientelu na sídlisku. 
Do budovy by bolo vhodné umiestniť 
predajne, služby, komunitné a pracov-
né priestory alebo aj väčšie prevádzky 
školy či seniorského strediska, vždy 
však v kombinácii s inými službami.
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Ide o metodické zapojenie verejnosti do 
prípravy projektov, týkajúcich sa napríklad 
obnovy verejných priestranstiev či budov. 
Oproti klasickej príprave projektu umožňuje 
participácia lepšiu orientáciu všetkých účast-
níkov procesu v komplexnom riešení, politike 
mesta, mestskej časti, potrebách a záme-
roch vlastníkov a ďalších kľúčových aktérov 
na sídlisku Sekier. Je to proces, ktorý vysvet-
ľuje domnienky a pomáha predísť negatív-
nym emóciám, ktoré často vznikajú z nedo-
statočnej informovanosti, komplikovanosti 
návrhu a nemožnosti verejnosti sa vyjadriť. 

Proces revitalizácie 2 Tvorba biznis 
plánov a sfor-
mulovanie 

zadania pre archi-
tektonickú súťaž 
APRÍL 2019

3 Architek-
tonická  
súťaž

1 Analýza 
súčasného 
stavu

• Analýza súčasného stavu. 
Prieskum v teréne, dotazníky 
a štruktúrované rozhovory  
JESEŇ 2018 

• Sprístupnenie telocvične. 
Susedský piknik a čistenie 
priestorov okolo budovy, zber 
dát, rozhovory s obyvateľmi  
SEPTEMBER 2018 

• Hľadanie nového účelu a ľudí 
pre objekt. Participatívny 
výskum, mapovanie užívateľov 
a potenciálnych investorov 
JESEŇ 2018 – JAR 2019 

• Workshop s potenciálnymi  
záujemcami a odborníkmi 
FEBRUÁR 2019

4 Príprava 
a realizácia 
víťazného   

   návrhu

5 Spustenie 
prevádzky 
budovy 2020

Čo je 
participácia? 1 Identifikovať hlavných aktérov v území a zapojiť 

ich do procesu

2 Zmapovať tematické okruhy vnímaných prob-
lémov a pripomienok relevantných k tvorbe 

obsahu budovy a zadanie architektonickej súťaže

3 Analyzovať a definovať potreby rôznych skupín 
užívateľov oblasti

4 Informovať a zapájať verejnosť do prípravy pro-
jektu revitalizácie

5 Osloviť potenciálnych záujemcov o nájom budovy 
a stanoviť možné scenáre revitalizácie budovy

Budova bývalého gymnázia sa nachádza na Okruž-
nej ulici na zvolenskom sídlisku Sekier v susedstve 
objektov občianskej vybavenosti (pošta, škôlka, 
fara, kostol). Gymnázium bolo v roku 2014 uzavreté 
z dôvodu nedostatku žiakov a dnes budova nemá 
využitie. Zámerom Banskobystrického samospráv-
neho kraja je objekt revitalizovať a naplniť novými 
funkciami.

Objekt je vo vlastníctve samosprávneho kraja, 
susedné pozemky sú vo vlastníctve mesta Zvolen. 
Vedľa budovy školy je telocvičňa a vonkajšie špor-
tovisko. Zámerom kraja je objekt revitalizovať, vrá-
tane verejných priestranstiev, ktoré susedia s ďalšími 
objektmi občianskej vybavenosti. Podoba revitalizá-
cie vyjde z výsledkov architektonickej súťaže, ktorú 
kraj vypíše. 

Doteraz nebol k dispozícii detailnejší popis súčas-
nej situácie ani prognóza budúceho stavu sídliska, 
mesta či kraja. Občianske združenie PUNKT začalo 
v auguste 2018 spolupracovať s krajom na prípravnej 
fáze projektu, v rámci ktorej zmapovalo potreby oby-
vateľov a neskôr, na základe participatívneho pro-
cesu, stanovilo možné scenáre budúceho obsahu 
budovy. Objekt by mal byť v prevádzkovom stave 
v roku 2020. 

O projekte Ciele
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Mapované územie zahŕňa objekty bývalého Gym-
názia Mateja Bela na Okružnej ulici na zvolenskom 
sídlisku Sekier. V niektorých analýzach mapujeme 
okruh sídliska stanovený Okružnou ulicou, ktorá 
definuje centrálnu časť sídliska, kontextualizujeme 
budovu v rámci mestskej časti, mesta či regiónu.

Obr. 1, 2: Sídlisko Sekier, poloha v rámci Slovenska a mesta Zvolen k 31. 12. 2017

Rozsah územia 

O území

Obr. 3: Mesto Zvolen a jeho mestské časti

Zvolen je jedným z najstarších miest na Sloven-
sku. Je sídlom okresu, administratívnym a spolo-
čenským centrom regiónu, centrom vzdelávania 
a vedy s komplexnou sieťou škôl a širokou sieťou 
vedeckovýskumných pracovísk. Počtom obyvateľ-
stva je dvanástym najväčším mestom (42 476*) na 
Slovensku a druhým v kraji. Urbanistický priestor 
Zvolen – Banská Bystrica s takmer 150-tisíc oby-
vateľmi je treťou najväčšou koncentráciou obyva-
teľstva na Slovensku. Leží na trase troch rýchlost-
ných ciest R1, R2 a R3, je štvrtým najvýznamnejším 
železničným uzlom Slovenska. V blízkosti sa nachá-
dza vojenské a čiastočne civilné letisko Sliač.

Okrem sídliska Sekier tvoria mestskú časť ďalšie 
celky: Záhonok, Lipovec, Môťová, Kráľová a Sekier-
ska dolina. V mestskej časti Sekier žije približne 
10 000 obyvateľov. Sídlisko sa nachádza juhový-
chodne od centra mesta za rozsiahlou oblasťou 
industriálnej výroby. Významná je komunikácia 
I. triedy v smere na Lučenec, ktorá sídlisko fyzicky 
oddeľuje od rastlého mesta. 1 km1 km
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Najväčšou výzvou projektu napĺňania budovy bola 
chýbajúca vízia a dobré podkladové analýzy, ktoré 
by predpovedali funkčnú a obsahovú budúcnosť 
objektu. Proces sa preto zameral predovšetkým 
na odbornú a zainteresovanú verejnosť, odborní-
kov a odborníčky, ktorí v slovenskom kontexte mali 
skúsenosti s úspešnou revitalizáciou opustených 
objektov. Druhou cieľovou skupinou boli obyvate-
lia sídliska Sekier a treťou potenciálni záujemcovia 
o prevádzkovanie svojich aktivít v objekte.

Participatívny proces pozostával z kombinácie kvali-
tatívnych a kvantitatívnych metód zberu dát a infor-
mácií. V procese sme realizovali analýzu dostupných 
dát o oblasti, expertné rozhovory, štruktúrovaný 
dotazníkový prieskum, otvorenú výzvu, susedské 
stretnutia a verejné akcie a odborný workshop 
s potenciálnymi záujemcami o budovu a predsta-
viteľmi samosprávy mesta i kraja. 

Mapovanie preskúmalo využitie územia obyvateľmi 
a návštevníkmi počas dňa. Špeciálne sme sa zame-
riavali na aspekty mobility, denné potreby a chýba-
júce funkcie, ktoré by mohli definovať obsah revi-
talizovaných budov. Participatívny proces prebiehal 
od leta 2018 do jari 2019. 

Analýza fyzických a online dokumentov

2 dni pozorovania v teréne

16 expertných rozhovorov

247 ľudí zapojených do dotazníkového 
prieskumu

1 otvorená výzva pre potenciálnych záujemcov

3 verejné podujatia

1 odborný workshop so záujemcami o prevádz-
kovanie aktivít a predstaviteľmi samosprávy

Metodológia 
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Analytická časť 
MESTO

„Najväčším potenciálom Zvolena sú 
mladí ľudia. Mesto by sa malo snažiť 
ich udržať. Špecifickou kategóriou 
sú študenti vysokých škôl. Výhodná 
je tiež centrálna poloha mesta v rám-
ci Slovenska, leží na križovatke ciest 
a trate železnice, výhodou je tiež blíz-
ke letisko. Nerozvinutým potenciálom 
je kultúra.‘‘

Mgr. Kamila Strapková, odbor školstva, mesto Zvolen
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Hlavné trendy pri hodnotení vývoja prírastku obyva-
teľstva vo Zvolene a jeho vekovej štruktúry v období 
2010 – 2030 sú zrejmé. Charakterizuje ho znižovanie 
prirodzeného prírastku obyvateľstva, ktorý sa v roku 
2012 zmenil na prirodzený úbytok. Prognózované 
znižovanie obyvateľov zo 42,2-tisíc (2011) na 39,2-tisíc 
v roku 20301. Sídlisko Sekier patrí do najviac osídle-
nej časti mesta. Kontinuálny pokles obyvateľstva je 
očakávaný aj tu. 

Zvolen je v posledných rokoch ovplyvňovaný predo-
všetkým migráciou2. Mesto viac obyvateľov opúšťa, 
ako sa do neho sťahuje. 

Nezvratnou črtou demografického vývoja v meste 
Zvolen je populačné starnutie. Obyvateľstvo mesta 
bude naďalej starnúť a tento proces sa bude zrých-
ľovať. A to aj v prípade, že vývoj pôrodnosti by bol 
priaznivejší, ako predpokladá prognóza. Pokiaľ by 
vývoj pôrodnosti, úmrtnosti a migrácie dosiahol 
hodnoty v súlade s prognózou, priemerný vek oby-
vateľstva v meste Zvolen by sa zvýšil zo súčasných 
40,1 rokov na 46,5 rokov v roku 2030. Kým v súčas-
nosti dosahuje index starnutia hodnotu tesne pod 
80 (to znamená, že na 100 obyvateľov vo veku do 15 
rokov pripadá necelých 80 obyvateľov vo veku nad 
65 rokov), do roku 2030 by malo na 100 detí pripadať 
zhruba 160 seniorov. Prevaha seniorov nad detskou 
zložkou populácie čakala mesto Zvolen od roku 2016.

Podľa respondentov kvalitatívnych rozhovorov je 
demografia sídliska pomerne pestrá. Na sídlisku žili 
pôvodne robotníci z blízkych tovární. Táto skupina 
sa však s postupom času a so znižovaním výroby 
zmenšila. Podľa Petra Košíka, mestského a žup-
ného poslanca, ktorý na sídlisku vyrastal, sa sem 
prisťahovalo veľa mladých rodín, ktoré sídlisko gene-
račne obmenili. Podľa Róberta Orsága, mestského 
poslanca a miestneho podnikateľa, ide o klientsky 
náročné sídlisko, kde je silná fragmentácia sociál-
nych a etnických skupín a nízka kúpyschopnosť. 
Doteraz sa tu nepodarilo prežiť komplikovanejším 
službám a prevádzkam.

1. Boris Vaňo, 2011, Prognóza obyvateľov za mesto Zvolen a jednotlivé mestské 
časti do roku 2030, INFOSTAT
2. Boris Vaňo, 2007, Súčasný a očakávaný vývoj obyvateľstva a domácností,  
INFOSTAT

Demografia 

Obr. 4: Populačná prognóza pre jednotlivé mestské časti Zvolena. Sídlisko Sekier patrí do MČ 1. 

Počet obyvateľov Zvolena 
klesá a bude klesať. Od ro-
ku 2012 vo Zvolene viac ľudí 
zomrie, ako sa narodí. Prie-
merný vek v roku 2015 bol 
tesne pod 42 rokov. Od ro-
ku 2016 je v meste viac se-
niorov ako detí.

Populačná prognóza pre jednotlivé 
mestské časti Zvolena
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Zvolen je v rámci SR jedným z miest s najvyšším 
podielom vysokoškolsky a stredoškolsky vzdelaných 
ekonomicky aktívnych obyvateľov. Štruktúra obyva-
teľov mesta Zvolen podľa stupňa najvyššieho dosiah-
nutého vzdelania bola v roku 2001 nasledovná3:

V meste Zvolen k 15. 9. 2016 pôsobilo 16 materských 
škôl (z toho 5 súkromných) a dve špeciálne materské 
školy. V zriaďovateľskej pôsobnosti mesta je 6 zák-
ladných škôl, jedna základná umelecká škola a jedno 
centrum voľného času. Okrem toho v meste pôsobí 
aj jedna cirkevná základná škola, 4 súkromné zák-
ladné umelecké školy, 3 špeciálne základné školy 
a 1 cirkevné a 3 súkromné centrá voľného času. 
Na území mesta sú zriadené 2 gymnáziá, ďalej tu 
pôsobí 8 stredných odborných škôl, 1 konzervató-
rium a 1 univerzita4. 

Podľa viacerých respondentov a respondentiek 
v kvalitatívnych rozhovoroch je vzdelanie najvyš-
šou devízou mesta, na ktorom by malo stavať svoju 
budúcnosť. Podľa primátorky mesta Lenky Balkovi-
čovej je Technická univerzita v meste druhým naj-

väčším zamestnávateľom. Zvolen podľa nej nie je len mestom 
priemyslu. Univerzita má podľa viacerých respondentov a res-
pondentiek potenciál, avšak jej aktivity a vplyv na mesto sa 
znižujú. Martina Paulíková, riaditeľka občianskeho združenia 
Slatinka, dodáva, že denné dochádzanie študentov negatívne 
vplýva na lokálnu ekonomiku. Respondenti, hlavne z oblasti 
súkromného školstva či neziskového sektora, poukazovali na 
nedostatočnú kvalitu formálneho vzdelávania. Zároveň však 
dodali, že sa v meste a blízkom regióne kumuluje poten-
ciál rodičov, ktorí chcú investovať do kvalitného vzdelávania. 
Podľa Juraja Hipša z občianskeho združenia Živica títo rodi-
čia pochádzajú z okolitých dedín a hľadajú kvalitnú strednú 
školu pre svoje dieťa. Už kvôli strednej škole sú deti schopné 
opustiť región a žiť napríklad v Bratislave. Ingrid Kosová, riadi-
teľka viacerých súkromných vzdelávacích zariadení, hovorí, že 
pocit nostalgie je silným motívom, prečo sa po vysokej škole 
vrátiť naspäť do mesta. Kvalitná škola a dobré spomienky na 
detstvo môžu tento pocit povzbudiť, a preto netreba vzde-
lávanie podceňovať.

3. Boris Vaňo, 2007, Program rozvoja v meste Zvolen na obdobie 10 rokov, INFOSTAT 
4. Alžbeta Brozmanová Gregorová, 2016, Ako sa nám žije vo Zvolene, stručná správa o kvalite 
života v meste Zvolen, Združenie Slatinka

Vzdelanie

Obr. 5: Profil vzdelávacích zariadení vo Zvolene
Obr. 6: Štruktúra ekonomicky aktívnych obyvateľov mesta Zvolen podľa najvyššieho dosiahnutého vzdelania v roku 2011

V rámci vysokoškolského 
vzdelania prevažuje tech-
nické, poľnohospodárske 
a ekonomické zameranie.

Vo Zvolene je pomerne vysoká 
koncentrácia vzdelávacích za-
riadení. Od roku 2008 (hlavne od 
2011) vzrastá počet súkromných 
vzdelávacích zariadení s výnim-
kou základných škôl a univerzít.

Profil vzdelávacích zariadení – mesto Zvolen Štruktúra ekonomicky aktívnych
obyvateľov mesta Zvolen podľa najvyš-

šieho dosiahnutého vzdelania
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Podľa prieskumu Ako sa nám žije vo Zvolene 
(2016)5 v meste v roku 2015 podnikalo 1 968 právnic-
kých osôb a 2 550 fyzických osôb. Väčšina podnikov 
v okrese Zvolen zamestnáva menej ako 49 zamest-
nancov, patrili do kategórie malé či stredné. Medzi 
najväčších zamestnávateľov vo Zvolene patrilo 
6 veľkých podnikov s počtom pracovníkov viac ako 
250 zamestnancov: Continental Automotive Sys-
tems Slovakia, s. r. o., Nemocnica Zvolen, a. s., Slo-
venská autobusová doprava Zvolen, a. s., Technická 
univerzita vo Zvolene, Železničné opravovne a stro-
járne Zvolen, a. s., a Bučina DDD, s. r. o. Miera evi-
dovanej nezamestnanosti sa pohybovala okolo 11 % 
a počet uchádzačov o zamestnanie je v rozmedzí 
2 000 – 2 5006. V novembri 2018 mal Zvolen mieru 
evidovanej nezamestnanosti 3,72 %, pričom sloven-
ský priemer pre ten mesiac bol 5,09 %7.

Podľa primátorky mesta a poslancov je vo Zvolene 
v súčasnosti nedostatok pracovných miest, neza-
mestnanosť klesla na dlhodobé minimum a „prácu 
vo Zvolene si nájde každý“. Otázkou je jej kvalita. Prie-
merná mesačná mzda v okrese Zvolen za posledné 
roky stúpa. V roku 2015 bola 963 €, čo je o 56 € menej 
ako na celom Slovensku. 

Možnosti práce a zamestnania hodnotili Zvolen-
čania v prieskume ako menej uspokojivé. Viac ako 
22 % respondentov a respondentiek ich hodnotilo 
ako nedostatočné, len necelé jedno percento ako 
výborné a 7,36 % ako veľmi dobré.

Medzi potenciály Zvolena respondenti a respon-
dentky osobných rozhovorov radia centrálnu pozí-
ciu mesta v rámci Slovenska, železničný uzol, letisko 
a cestnú sieť, ktorá predpokladá výbornú dostup-
nosť. Časť respondentov budúcnosť vidí v orientácii 
na tradičných veľkých výrobných investorov a tvorbu 
priemyselných parkov, ďalšia skupina zasa v inves-
tovaní do profesií v rámci vzdelávania a skvalitňo-
vaní kultúrnych a kreatívnych služieb. Všeobecne 
sa však všetci respondenti zhodujú na vzrastajúcej 
role turistického ruchu (konferenčného, horského 
turizmu, agroturizmu). 

Obyvatelia sídliska Sekier za prácou v prevažnej 
miere dochádzajú do centra, iných mestských častí 
alebo iných miest, keďže na sídlisku sú slabo zastú-
pené iné funkcie a priestory, v ktorých by sa dala 
vykonávať pracovná činnosť. 

5. Alžbeta Brozmanová Gregorová, 2016, Ako sa nám žije vo Zvolene, stručná 
správa o kvalite života v meste Zvolen, Združenie Slatinka
6. Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Zvolen na ob-
dobie 2014 – 2020 s výhľadom do roku 2025, 1. aktualizácia
7. Štatistika ÚPSVAR https://www.upsvr.gov.sk/statistiky/nezamestnanost-me-
sacne-statistiky/2018.html?page_id=771790

Pracovné 
príležitosti

Obr. 7: Výrobné územia vo Zvolene zvýraznené zelenou

1 km

Najväčší počet ľudí vo Zvolene 
pracuje v oblasti veľ koobchodu 
a maloobchodu, v oblasti odbor-
ných, vedeckých a technických 
činností, v školstve, v oblasti 
stavebníctva a priemyslu. Výro-
ba v tradičných priemyselných 
podnikoch sa kontinuálne zni-
žuje. Napriek nízkej nezamest-
nanosti sú možnosti práce Zvo-
lenčanmi hodnotené ako menej 
uspokojivé.

Výrobné územia 
vo Zvolene
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Analytická časť 
MESTSKÁ ČASŤ

,,Obyvatelia cítia istú krivdu. Vyplý-
va to najmä z excentrickej polohy tej-
to mestskej časti a zlej dostupnosti 
do mesta, ktorú spôsobuje odrezanosť 
frekventovanou Lučeneckou cestou. 
Na sídlisku vládne pomerne zlá nála-
da, ktorá vyplýva z nedostatočne vybu-
dovanej komunity a sociálnych prob-
lémov niektorých skupín. Sídlisko je 
tiež nedostatočne vybavené obchodmi 
a službami."

Ing. Lenka Balkovičová, primátorka mesta Zvolen
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Sídlisko Sekier je izolovanou oblasťou v rámci 
mesta Zvolen. Cesta I. triedy na Lučenec silne 
oddeľuje sídlisko od centra mesta. Sídlisko je 
obslúžené niekoľkými autobusovými linkami 
MHD, ktoré však majú obmedzené cestovné 
poriadky. Vzdialenosť a nemožnosť prekonávať 
cestu pešo alebo na bicykli spôsobuje nespokoj-
nosť obyvateľov. Veľa z nich preto využíva vlastné 
auto ako spôsob dennej dopravy. Ostatní užíva-
telia a užívateľky (prevažne ženy, deti a seniori) 
sa spoliehajú na autobus. Významná v dennej 
mobilite ostáva aj pešia chôdza. 

Mobilita 
a bezpečnosť

Obr. 8: Spôsob dopravy do územia bývalého gymnázia (N=247)

Taxi a zdieľanie automobilov patrí medzi najme-
nej využívané spôsoby dopravy.

Izolovanosť sídliska nie je novou situáciou. Už 
niekoľko volebných období je zlepšenie MHD 
a prepojenia s mestom cieľom mestskej časti. 
Reprezentanti mesta sa dlhodobo snažia presa-
diť vybudovanie cyklotrasy a pešej trasy medzi 
centrom a sídliskom, doteraz bez úspechu. Zlep-
šenie prepojenosti sídliska niektorí podmieňujú 
vybudovaním mestského obchvatu a utlmením 
Lučeneckej cesty. 

Obr. 9: Počet automobilov na domácnosť obyvateliek a obyvateľov (N = 247)

Aké spôsoby dopravy 
a ako často ich pre Vaše cesty 
z/na sídlisko Sekier využívate?

Autobus, jazda vlastným 
autom, ale i pešia chô-
dza sú najvýznamnejšími 
spôsobmi dennej dopravy 
k budove bývalého gym-
názia. 

Viac ako 50 % respon-
dentov a respondentiek 
v oblasti vlastní jeden 
automobil, ďalších 26 % 
vlastní dva automobily.

Počet automobilov na domácnosť
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Respondenti a respondentky v tejto otázke mohli 
vybrať jedno alebo viacero opatrení. Z predvole-
ných možností najvýraznejšie rezonovalo vytvorenie 
bezpečnej pešej trasy (59,5 %) a cyklotrasy (55,1 %), 
ktorá by prepájala sídlisko s centrom mesta. Viac 
ako polovica respondentov a respondentiek by si 
priala utlmiť automobilovú dopravu na Lučenec-
kej ceste. Takmer 41 % by si prialo opatrenia, ktoré 
zvýšia bezpečnosť mobility (zníženie rýchlosti áut, 
nové priechody, doplnenie osvetlenia). Obyvatelia 
sídliska boli veľmi precízni pri označovaní problema-
tických miest: chýbajúcich priechodov, signálnych 
svetiel či možnosti ovládať tieto svetlá. Doplnenie 
oddychových plôch a zvýšenie počtu cyklostojanov 
na sídlisku by volil každý štvrtý až piaty respondent 
či respondentka. 

Aké zlepšenie 
mobility by ste 
privítali?

Juraj Hipš z občianskeho združenia Živica, ktoré 
pôsobí na Zaježovej, poukázal na to, že sídlisko nie 
je prepojené s ostatnými dedinami medzimest-
skou dopravou. Zastávka by podľa neho zohrala 
významnú rolu pri priblížení sídliska ľuďom z iných 
dedín, napríklad nových klientov budovy školy. 

Obr. 10: Preferencie zlepšenia mobility na sídlisko Sekier (N = 247)

Aké zlepšenie v oblasti dostupnosti 
by ste na sídlisku Sekier privítali?

Vytvorenie bezpečnej pe-
šej a cyklistickej cesty, kto-
rá by spájala mesto so síd-
liskom, a utlmenie rušnej 
Lučeneckej cesty sú najdô-
ležitejšie opatrenia vníma-
né respondentmi a respon-
dentkami.
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Sídlisko Sekier je definované predovšetkým rezi-
denčnou výstavbou. Centrálne územie sídliska tvo-
ria panelové domy vznikajúce od 60. rokov 20. storo-
čia a oblasti rodinných domov. Staršie rodinné domy 
sú sústredené v časti Môťová, ktorá bola v minulosti 
samostatnou dedinou a má aj vlastné urbanistické 
členenie. Nové rodinné domy stoja v severozápadnej 
časti sídliska na osi od kostola smerom k Lučenec-
kej ceste. Na periférii sídliska sa nachádzajú záhrad-
kárske osady, ktoré pokračujú smerom do doliny pri 
Môťovskej osade. Za silný urbanistický a funkčný 
element môžeme definovať Okružnú ulicu, ktorá 
myslene definuje hranice sídliska a koncentruje sa 
okolo nej panelová výstavba. 

V roku 2014 bytový fond vo Zvolene tvorí takmer 
17 500 bytov, v jednom byte žije v priemere 2,3 osoby. 
Priemerná obytná plocha bytu v rokoch 2010 až 
2015 kolíše v rozmedzí od 46,2 m2 až po 84,2 m2. 
Mesto Zvolen zabezpečuje na svojom území sociálne 
bývanie prostredníctvom viac ako 620 mestských 
nájomných bytov bežného a nižšieho štandardu8. 
V programe rozvoja mesta je stavba dostupného 
bývania zrejme nižšej kvality jednou z priorít. 

Na sídlisku Sekier bolo v oblasti Na hôrke vybudo-
vaných cca 150 bytov (rodinných domov a bytových 
domov)9. Podľa hlavného architekta Zvolena Petra 
Kaššu je územie rozvojovo uzavreté. Podľa oficiálnej 
územnoplánovacej informácie sa budova bývalého 
gymnázia nachádza v zmiešanom území s mestskou 
štruktúrou, plôch mestskej a nadmestskej vybave-
nosti a bývania. 

Pre predmetný areál má ÚPN mesta Zvolen zadefi-
nované nasledovné regulatívy: pri rozvoji považovať 
za hlavné funkcie bývanie a občiansku vybavenosť 
s doplnkovou funkciou športu a rekreácie; akcep-
tovať súčasné funkčné členenie územia, jestvujúce 
funkčné plochy považovať stavebnotechnicky za 
uzavreté, výstavbu umožniť len výnimočne za pod-
mienok splnenia svetlotechnických a hygienických 
zásad, nezvyšovania nárokov na dopravné napoje-
nie a statickú dopravu; rozvoj funkcie bývania reali-
zovať na existujúcich plochách formou rekonštruk-
cie, prípadne dostavby bytového fondu.

8. Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Zvolen na ob-
dobie 2014 – 2020 s výhľadom do roku 2025, 1. aktualizácia
9. Mesto Zvolen, mestozvolen.sk

Výstavba 
a bývanie

Ďalej by sa podľa hlavného architekta mala urba-
nistická kompozícia obytného súboru Sekier-Hôrka 
orientovať na prirodzenú dominantu, ktorou je 
terénna vyvýšenina s architektonickou dominan-
tou katolíckeho kostola.

Podľa hlavného architekta je v lokalite Sekier-Lipovec 
žiaduce vytvoriť výrazný centrálny priestor mest-
ského charakteru s vyššou občianskou vybavenos-
ťou. Navrhované centrum by sa malo riešiť ako mest-
ské jadro s kultúrno-spoločenskou a obchodnou 
vybavenosťou, napojené na hlavný peší ťah. Ten je 
navrhovaný ako prechod celým územím obytného 
súboru s pokračovaním do centra rekreačnej zóny 
pri Môťovskej vodnej nádrži.

Obr. 11: Zjednodušená mapa s vyznačením jestvujúcich lokalít na bývanie v zmysle ÚPN mesta Zvolen

1 km

Územie, na ktorom žije 
takmer 11 000 obyvateľov, 
je definované kombináciou 
panelových bytových do-
mov a individuálnych rodin-
ných domov. 

Lokality bývania vo Zvolene
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,,Budovu vnímam silne predurčenú na 
verejný účel. Nachádza sa v pomerne 
pokojnej lokalite s dobrým prístupom 
v rámci sídliska. Tvorí srdce Sekiera. 
Športová infraštruktúra už čiastočne 
podmieňuje jej využitie.‘‘

JUDr. Jana Kollárová, referentka odboru správy majetku, 
obchodu a služieb, mesto Zvolen
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Funkcie
Respondenti a respondentky v expertných rozhovo-
roch i obyvatelia a obyvateľky sídliska v prieskume sa 
zhodli na tom, že územie bývalého gymnázia pred-
stavuje ojedinelé centrum sídliska, kde sa môžu 
ľudia stretávať. Tento priestor je cenný aj preto, že 
nie je obsadený autami, ale tvorí „námestie“. Oproti 
škole sa nachádza objekt materskej školy, pošty 
a priestory pre komunitné organizácie. V exteriéri 
nachádzame detské ihrisko. Z tohto miesta sa za dve 
minúty chôdzou dostaneme do kostola, ktorý tvorí 
myslenú urbanistickú a architektonickú dominantu 
sídliska. Do piatich minút pešou chôdzou dosiah-
neme väčšinu obchodov a niekoľko gastro zariadení 
(kaviarne, krčmy, bary). V okolí nachádzame aj nie-
koľko zastávok MHD (autobusov prechádzajúcich 
po Okružnej ulici).

Územie vymedzené Okružnou ulicou definuje rezi-
denčná funkcia. Z prevládajúcich služieb tu nachá-
dzame mix predajní, gastra a drobných služieb (65 
kamenných sídel). Tieto sú podľa respondentov 
dotazníka a obyvateľov sídliska pomerne nedosta-
točné a za väčšinou svojich denných potrieb (práca, 
nákupy, finančné, administratívne povinnosti, voľ-
nočasové aktivity) dochádzajú do centra mesta, 
iných častí či do iných obcí alebo miest.

Obr. 12: Lokalizácia mapovaných služieb a obchodov v sídelnej zóne Sekier, Lipovec, Môťová a Záhonok

Územie definuje rezidenč-
ná (mono)funkcia. Z po-
nuky služieb a obchodov tu 
nachádzame mix predajní, 
gastra a drobných služieb, 
tie sú však považované za 
nedostatočné.

Podľa predstaviteľov mesta, hlavne zamestnancov 
odboru rozvoja, sídlisku chýba priestor mestského 
charakteru s vyššou občianskou vybavenosťou. 
V budúcnosti by sa priestor mal riešiť ako mestské 
jadro s kultúrno-spoločenskou a obchodnou vyba-
venosťou, napojený na hlavný peší ťah. Tieto myš-
lienky podporuje aj strategický plán mesta, ktorý 
definuje aj revitalizáciu sídlisk postihnutých mono-
funkčnosťou. 
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Strategický plán mesta deklaruje, že v meste je vybu-
dovaná fungujúca sieť sociálnych a zdravotníckych 
zariadení, v rámci ktorej zabezpečujú služby verejní 
aj neverejní poskytovatelia. Najväčšími zariadeniami 
sú Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb 
a Nemocnica Zvolen. Medzi cieľové skupiny ohro-
zené sociálnym vylúčením vo Zvolene patria najmä 
seniori, zdravotne postihnutí, rodiny s deťmi v ohro-
zení, občania v núdzi a neprispôsobiví. Dlhodobo 
neriešeným je problém marginalizovaných róm-
skych komunít.

Obr. 13: Profil mapovaných obchodov a služieb v území sídliska Sekier ohraničenom Okružnou ulicou (N = 65)
Obr. 14: Charakter mapovaných obchodov a služieb v území sídliska Sekier ohraničenom Okružnou ulicou (N = 65)

Charakter budovy

Mapované obchody a služby

Sektory služieb

Sídlisku (predovšetkým 
časti Lipovec) chýba cen-
trálna zóna a funkcia miest-
neho jadra. Rozvoj územia 
by mal podporovať tento 
zámer. 

Respondenti a respondent-
ky za väčšinou svojich den-
ných potrieb (od práce, 
nákupov cez finančné, ad-
ministratívne povinnosti po 
voľnočasové aktivity) do-
chádzajú do centra mesta, 
iných častí, do iných obcí či 
miest.

V súčasnom programovom vyhlásení výboru mest-
skej časti je však rozvoj mestskej časti obmedzený 
len na rozširovanie parkovacích miest a sporadicky 
pridaním parkovej plochy pred seniorské zariadenie 
a komplexným riešením rekreačnej zóny Môťovská 
priehrada10. Tieto kroky rozhodne na sídlisko nepri-
nesú želanú pestrosť služieb či jeho spoločenskú 
revitalizáciu. 

10. Hlavné priority VMČ 1 – Sekier, Záhonok, Lipovec, Môťová, Kráľová, Sekierska 
dolina, zdroj: stránka mesta Zvolen, aktualizácia 2015, citované 2018

Z osobných rozhovorov a dotazníkového prieskumu 
vychádzajú tieto javy ako problematické alebo 
potenciálne problematické. Pokiaľ ide o integráciu 
rómskej komunity, táto nevychádza ako výrazne 
problematická, viacero respondentov a responden-
tiek uvádza, že sa minoritná komunita s tou majo-
ritnou „naučili spolu žiť“. Avšak i v tejto oblasti sa 
nachádza priestor pre zlepšenie, na ktoré pouka-
zuje hlavne primátorka Lenka Balkovičová. Viacero 
odpovedí indikuje nedostatočné zabezpečenie soci-
álnych služieb pre seniorov, zdravotne postihnutých. 
Treťou skupinou znevýhodnených je podľa dotazní-
kového prieskumu mládež a deti, pre ktoré na síd-
lisku absentuje ponuka voľnočasových aktivít.
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Podnety zozbierané počas susedského 
stretnutia s cca 50 obyvateľmi sídliska 
bez kvantifikácie, 25. 9. 2018.

1 kultúrno-kreatívne, 
vzdelávacie zariadenia

 • kinoklub
 • galéria
 • amfiteáter
 • kultúrny priestor
 • kongresové centrum
 • školiace stredisko
 • mestské jasle
 • škola
 • jazyková škola
 • škola kreslenia
 • krúžky pre deti

2 športovo-rekreačné zariadenia 
a spoločenské aktivity

 • športové stredisko
 • plaváreň
 • basketbalový klub
 • floorbal
 • oddychové wellness centrum, sauna
 • služby pre postihnuté deti
 • tanečné kurzy pre mladších i starších
 • cvičisko pre psov
 • altánky na grilovanie

3 obchody, služby  

 • slušná prevádzka aj pre starších
 • bankomaty
 • potraviny lokálnych výrobkov
 • denný stacionár
 • sociálne služby

4 podnety k bezpečnej 
a dostupnej mobilite 

 • viac priechodov pre chodcov na  
exponovaných miestach na sídlisku

 • cyklotrasa 
 • autobus pre vozíčkarov
 • lepšie MHD spojenie 
 • obchvat okolo Zvolena
 • viac osvetlenia na chodníkoch na sídlisku

1 kultúrno-rekreačné  
aktivity

 • kino
 • kultúra
 • kultúrno-kreatívne zariadenie  

typu Cvernovka 
 • knižnica

2 športovo-rekreačné  
aktivity

 • breakdance
 • futbal
 • atletika
 • gymnastika
 • tanečný kurz
 • cyklistika
 • plaváreň
 • akvapark
 • park
 • cvičisko pre psov

3 služby, obchody 

 • dielne, oprava
 • obchody
 • veľký lacný obchod
 • dom služieb
 • kaderníctvo, kozmetika

4 zdravotné služby 
a služby starostlivosti

 • zdravotné stredisko
 • seniori, postihnuté deti, autisti za  

zdravotnou starostlivosťou dochádzajú
 • postihnuté deti vozia do Žarnovice do  

týždenného centra starostlivosti
 • lekári, špecialisti

5 zamestnanie,  
vzdelanie

Čo všetko Vám chýba 
na sídlisku Sekier? 

Za akými službami, 
aktivitami dochádzate 
do centra mesta, inej 
časti, iných dedín 
a miest?
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Obr. 15: Čo Vám na sídlisku Sekier chýba Obr. 16: Za akými službami dochádzate do iných častí Zvolena, inej obce či mesta

Čo Vám chýba na sídlisku Sekier na to, aby ste v ňom 
našli čo najviac možností na uspokojenie svojich denných 
potrieb, prípadne v ňom trávili plnohodnotný voľný čas?

Za akými službami dochádzate do iných častí Zvolena, 
inej obce či mesta?
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Zodpovedať otázku, ako Zvolenčania trávia svoj voľný 
čas, nám pomohol dokresliť aj prieskum občian-
skeho združenia Slatinka10. Hrubé dáta pre jednotlivé 
aktivity sme porovnali vzhľadom na mestské časti. 

Mestská časť Sekier má v porovnaní s inými mest-
skými časťami menej aktívne športujúcich respon-
dentov a respondentiek. Priemerne každý tretí res-
pondent, respondentka bicykluje vo svojom voľnom 
čase, tieto výsledky vychádzajú rovnaké pre celé 
mesto.

V porovnaní s centrálnymi mestskými zónami menej 
ľudí z mestskej časti 1 navštevuje kultúrne akcie, 
múzeá, galérie, kiná a divadlá. 

10 Alžbeta Brozmanová Gregorová, 2016, Ako sa nám žije vo Zvolene, stručná 
správa o kvalite života v meste Zvolen, Združenie Slatinka

Trávenie 
voľného času

Obr. 17: Aktívny šport ako voľnočasová aktivita vo zvolenských mestských častiach (N = 503)
Obr. 18: Návšteva múzea, galérie, kina a divadla ako voľnočasová aktivita vo zvolenských mestských častiach (N = 503)

Obyvatelia mestskej časti zahŕňajúcej sídlisko Sekier 
v porovnaní s inými mestskými časťami viac poze-
rali televíziu (59,18 %). Pre centrálne mestské časti 
táto aktivita vychádzala najmenej zastúpená (okolo 
44 %). Počúvanie rádia, surfovanie po internete či 
čítanie magazínov a kníh vychádza ako voľnoča-
sová aktivita pre viac ako polovicu respondentov 
a respondentiek vo všetkých mestských častiach. 

Návšteva reštaurácie či kaviarne je menej častou 
voľnočasovou aktivitou v mestskej časti, kde spadá 
i sídlisko Sekier (40,92 %). Najvyššie boli tieto aktivity 
zastúpené v mestskej časti Podborová a centrálnej 
mestskej zóne Západ (61,02 %). 

Obr. 19: Pozeranie televízie ako voľnočasová aktivita vo zvolenských mestských častiach (N = 503)
Obr. 20: Návšteva reštaurácie, kaviarne ako voľnočasová aktivita vo zvolenských mestských častiach (N = 503)

Ľudia z centra navštevujú 
kultúrne akcie, reštaurácie 
a kaviarne viac ako ľudia zo 
sídlisk.

Stretávanie s rodinou, 
priateľmi je najčastejšou 
voľnočasovou aktivitou 
respondentov a responden-
tiek z celého mesta.
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Turistika je voľnočasovou aktivitou pre 43 – 58 % res-
pondentov a respondentiek celého mesta. Zaují-
mavé je, že mestské časti s väčšími sídliskami dosa-
hujú nižšie výsledky. 

Trávenie času vo vlastnej záhrade je výraznejšie 
v mestských častiach s vyšším zastúpením rodin-
ných domov a záhrad. Všeobecne ide o menej častú 
aktivitu, ktorú vykonáva 6 – 24 % respondentov a res-
pondentiek. 

Najmenej sa ľudia vo Zvolene venujú dobrovoľným 
aktivitám.

Obr. 21: Stretávanie sa s priateľmi ako voľnočasová aktivita vo zvolenských mestských častiach (N = 503)
Obr. 22: Turistika ako voľnočasová aktivita vo zvolenských mestských častiach (N = 503)

Obr 23: Práca v záhrade ako voľnočasová aktivita vo zvolenských mestských častiach (N = 503)
Obr 24: Dobrovoľníctvo ako voľnočasová aktivita vo zvolenských mestských častiach (N = 503)

Trávenie voľného času for-
mou dobrovoľnej a nezis-
kovej aktivity je najmenej 
populárnou aktivitou vo 
všetkých zvolenských čas-
tiach. 
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Obr 11: Čo Vám na sídlisku Sekier chýba, zdroj: dotazníkový prieskum, 
Punkt 2018

Obr 12: Za akými službami dochádzate do iných častí Zvolena, inej obce, 
či miesta, zdroj: dotazníkový prieskum, Punkt 2018

„Na sídlisku je silná kresťanská ko-
munita, ktorá dobre funguje, uspora-
dúva výlety, zapojila sa do projektov 
na záchranu včiel v mestách a experi-
mentov s kosením lúk.‘‘

„V oblasti ešte pôsobí aj komunit-
né centrum, ktoré ale nevzniklo po-
žiadavkou a aktivitami zdola, preto 
nie je také populárne ako komunitné 
centrum na sídlisku Západ.‘‘

Ing. Martina Paulíková, Združenie Slatinka
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Skúmať zaujímavé aspekty komunitného života 
nám umožnil prieskum občianskeho združenia Sla-
tinka11. Z výsledkov vyplýva, že obyvatelia MČ 1 (Lipo-
vec, Záhonok, Môťová, Kráľová, Sekier, Sekierska 
dolina) poznajú o málo viac susedov a ľudí vo svo-
jom okolí v porovnaní s ostatnými mestskými čas-
ťami. Pokiaľ išlo o dôveru k susedom, 52 % respon-
dentov a respondentiek z tejto mestskej časti verilo 
mnohým alebo niektorým susedom z najbližšieho 
okolia. Dôveru len málo ľuďom alebo nikomu z naj-
bližšieho okolia preukázalo približne 44 %. 

11. Alžbeta Brozmanová Gregorová, 2016, Ako sa nám žije vo Zvolene, stručná 
správa o kvalite života v meste Zvolen, Združenie Slatinka

Komunitný 
rozmer

Obr. 25: Vo svojom okolí poznám ľudí. Porovnanie zvolenských mestských častí (N = 503)

Akú sumu ste za posledných 
12 mesiacov darovali...

Čo si myslíte, že najlepšie vystihuje situáciu 
vo Vašom najbližšom okolí? Môžete povedať, že...

Obr. 26: Vo svojom okolí dôverujem. (N = 98)
Obr. 27: Výška daru za posledných 12 mesiacov v mestskej časti 1. (N = 98)

Za posledný rok nedaro-
valo 37 % obyvateľov tejto 
mestskej časti ani 1 euro. 
Takmer 27 % darovalo sumu 
do 10 eur.

Vo svojom okolí poznám ľudí



48    48   49

Analytická časť 
BUDOVA A OKOLIE

V otvorenej otázke respondenti a respondentky defi-
novali množstvo odpovedí, ktoré by sme na základe 
kontextu mohli klasifikovať ako asociácie pozitívne, 
negatívne a asociácie, ktoré mali charakter poten-
ciálov. Medzi pozitívnymi asociáciami respondenti 
a respondentky spomínali atribúty vlastného det-
stva či mladosti strávenej na škole, v priestore školy, 
výučby. Negatívne asociácie zahŕňali súčasný stav 
budovy: opustenosť, neporiadok, aspekty rizikového 
spoločenského správania. Časť respondentov a res-
pondentiek tento stav asociovala s politickým kon-
textom predchádzajúceho vedenia. Potenciály sú 
definované možným využitím budovy v budúcnosti. 

Obr. 28: Vnímané pozitívne asociácie územia bývalého Gymnázia Mateja Bela (N = 149)

Asociácie 
s budovou

Pozitívne asociácie

Budova a jej okolie sú 
vnímané ako potenciálne 
miesto spoločenského živo-
ta. Súčasný stav budovy je 
pociťovaný negatívne.
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Obr. 30: Vnímané potenciály územia bývalého Gymnázia Mateja Bela (N = 149)

Negatívne asociácie Potenciály
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Žiadna z hodnôt územia nebola v prieskume cenená 
nadpolovičnou väčšinou, hoci mali respondenti 
a respondentky možnosť vybrať si z predvolených 
odpovedí. Respondenti a respondentky dotazníko-
vého prieskumu na území oceňujú centralitu územia 
v rámci sídliska (44,72 %), dostatok zelene (42,68 %), 
dobrý život (41,06 %). Tretina respondentov a res-
pondentiek sa s územím dokonca osobne stotož-
nila, vnímajú ho ako „svoju“ časť mesta. Menej ako 
tretina respondentov a respondentiek zároveň úze-
mie považuje za dostatočne prispôsobené na trá-
venie voľného času. 

Obr. 31: Vnímané hodnoty územia bývalého Gymnázia Mateja Bela (N = 247)

To, či je Zvolen dobrým miestom pre život, skú-
malo v minulosti aj občianske združenie Slatinka12. 
Z prieskumu vyplynulo, že obyvatelia a obyvateľky 
mestskej časti 1 (Sekier, Záhonok, Lipovec, Môťová, 
Kráľová a Sekierska dolina) odpovedali menej pozi-
tívne než respondenti a respondentky z iných mest-
ských častí. Najlepším miestom na život vo Zvolene 
sú mestské časti Podborová a Borová hora, ďalej 
Zlatý potok, Bakova jama, Luková a Zolná. Cen-
trum je podľa respondentov a respondentiek dobré 
miesto pre život. V porovnaní s ostatnými mest-
skými časťami považovalo viac (okolo 9 %) obyvate-
ľov a obyvateliek mestskej časti Sekier svoju mest-
skú časť vyslovene za zlé miesto na život.

12. Alžbeta Brozmanová Gregorová, 2016, Ako sa nám žije vo Zvolene, stručná 
správa o kvalite života v meste Zvolen, Združenie Slatinka

Obr. 32: Mestská časť ako dobré miesto pre život (N = 503)

Hodnoty územia

Čo považujete na budove bývalého gymnázia 
či v jeho blízkom okolí za hodnotné?

Centrálna poloha územia 
v rámci sídliska a dostatok 
zelene sú najviac oceňova-
nou hodnotou. Desatina obyvateľov mest-

skej časti Sekier podľa 
prieskumu nepovažuje tú-
to mestskú časť za dobré 
miesto pre život. 
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Čo na súčasnej podobe budovy 
bývalého gymnázia a jeho blízkeho okolia 

považujete za problematické?
Ak zoberiete do úvahy všetky okolnosti, 
ako by ste charakterizovali časť mesta, 

v ktorej žijete? 

Problémy 
územia
Najsilnejšie vnímaným problémom územia je zatvo-
renie budovy gymnázia, kde veľa z respondentov 
a respondentiek prežilo vlastné destvo či mladosť 
a držia si silné emotívne väzby k tomuto územiu 
a obdobiu. Jeho následná devastácia a následný 
znížený pocit bezpečia sú sprievodnými negatívami 
uzatvorenia budovy. Ďalšie problémy sa týkajú nedo-
statočnej ponuky služieb, spoločenského, kultúrneho 
vyžitia či možností na trávenie voľného času a vyba-
venia (nedostatočné možnosti posedenia, osvetle-
nie a neprítomnosť recyklačných nádob). 

Zatvorenie budovy a jej 
následná devastácia je naj-
viac vnímaným negatívom 
územia.
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„Negatívum územia je fyzická oddelenosť 
od mesta a slabá občianska vybavenosť. 
Sekierčania za všetkým dochádzajú, a to 
zväčša autom. Mestská hromadná dopra-
va síce bola posilnená, ale stále nechodí 
príliš často. Komunite chýba občiansky 
dom a služby, za všetkým musia dochá-
dzať do mesta. Typický obyvateľ sídlis-
ka preto radšej ostáva doma, prípadne 
chodí do prírody, na ryby, na chatu. Ďal-
ším problémom územia je nízka kapacita 
škôlky a chýbajúce jasle.“

Ing. Peter Košík, PhD., mestský poslanec, poslanec VÚC, bývalý obyvateľ sídliska
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Denné aktivity a užívateľov a užívateľky okolia školy 
sme pozorovali počas dvoch dní v lete 2018. Hoci sa 
toho na prvý pohľad na území veľa nedeje, môžeme 
tu badať isté trendy. 

Výraznejšie centrum diania predstavuje detské 
ihrisko, ktoré je najaktívnejšie doobeda. Navštevujú 
ho prevažne rodičia, matky, malé deti do veku 3 – 4 
rokov. Ľudia, ktorí tvoria sprievod detí, sedia na lavič-
kách. V zlom počasí ostávajú exteriéry opustené. 
Pošta pred budovou gymnázia predstavuje prag-
matický cieľ pre väčšinu obyvateľov sídliska, zasta-
via sa tu užívatelia každého veku a pohlavia. Športo-
visko pri telovični sa stáva aktívnejšie postupom dňa 
a k večeru. Stúpa tu počet mladých ľudí, prevažne 
mužov. K večeru sme pozorovali aj skupinky tínedže-
rov sediacich v rozličných kútoch školy. Počas náv-
števy územia sme sa stretli s vandalizmom v budove.

Aktivity 
počas dňa

Obr. 34: Vekové zastúpenie užívateľov a užívateliek v území, zdroj: terénne pozorovanie, 2 dni, 2018
Obr. 35: Genderové zastúpenie užívateľov a užívateliek v území, zdroj: terénne pozorovanie, 2 dni, 2018

Obr. 36: Najčastejšie aktivity ľudí, pohybujúcich sa v okolí troch pozorovaných bodov pri budove bývalého gymnázia, 
terénne pozorovanie, 2 dni, 2018 (N = 232)

chôdza

bicykluje

venčí psa 

smeruje z bohoslužby

vychádza/vchádza z/do bytovky 

nasadá/vysadá do/z auta 

hrá sa 

kočíkuje

je s dieťaťom na ihrisku

sedí na lavičke

sedí na schodoch alebo zemi

 Dynamika jednotlivých pozorovaných bodov 
v priebehu dňa (%)

Kostol

Škola

Ihrisko

Genderové zastúpenie (%)

Vekové zastúpenie (%)

Ľudia, ktorí v území pobud-
nú dlhšie, sú najmä rodičia, 
deti a tínedžeri. Zdržiavajú 
sa pri detskom ihrisku a na 
športovisku za školou.

100 m
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,,Stále bývalé gymnázium vidím 
ako miesto pre ľudí, kampus zdra-
vého života, kde je možné nájsť 
dobrú škôlku, školu, klubovne, 
priestor pre neziskové organizá-
cie, obchody zdravej výživy, pora-
denstvo, farmu a záhradu.

Ing. Ingrid Kosová, PhD.
riaditeľka QUO VADIS, Montessori materskej škôlky
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Budúcnosť 
budovy
V otvorenej otázke respondenti a respondentky 
dotazníkového prieskumu definovali štyri oblasti, 
ktorými by sa mohla budova v budúcnosti rozvíjať. 
Ako bolo niekoľkokrát naznačené, vysokou priori-
tou je rozvoj aktivít na trávenie voľného času. Ďalší 
balík služieb vnímame pri poskytovaní zdravotných 
služieb, vzdelávaní. Budova by tiež mohla slúžiť na 
rozšírenie komerčných služieb a ponuky obchodov, 
ktoré na sídlisku absentujú, prípadne sú nedosta-
točne pokryté. 

Aké činnosti by ste v budove bývalého gymnázia 
a jeho blízkom okolí radi videli? Ako si tu predsta-

vujete charakter života alebo atmosféru?

Obr. 37: Aké činnosti by ste v budove bývalého gymnázia a jeho blízkom okolí radi videli (N = 503)

Budova by mala poskytnúť 
hlavne priestor pre stretá-
vanie ľudí a trávenie voľné-
ho času. Komerčné využitie 
je tiež vnímané pozitívne. 
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VÝSLEDKY 
A ODPORÚČANIA 

Sídlisko Sekier sa nachádza v mestskej časti 1 vo Zvo-
lene. Na základe jeho geografického usporiadania 
a polohy za výrobnými areálmi a cestou I. triedy na 
Lučenec môžeme tvrdiť, že ide o celkom izolované 
územie. Mestská časť, v ktorej sa nachádza sídlisko 
Sekier, pozostáva z viacerých urbanisticky odlišných 
a svojbytných celkov. Napríklad časť Môťová bola his-
toricky samostatnou dedinou, jej urbanistický i spo-
ločenský rozvoj je orientovaný sám do seba.

Medzi dolinou, priehradou a dedinou sa v druhej 
polovici dvadsiateho storočia vystavalo nové síd-
lisko pre zamestnancov výrobných podnikov. Títo žili 
pomerne jednoducho: medzi zamestnaním a svo-
jím domovom na sídlisku. Postupným utlmovaním 
výroby a generačnou obmenou sa sídlisko stáva 
spoločensky rôznorodejším. Prichádzajú sem nové 
skupiny ľudí, mladé rodiny, sociálne nižšie situovaní 
obyvatelia. Oblasť však nepatrí medzi najpopulárnej-
šie, ceny bytov sú v tejto mestskej časti nižšie v prie-
mere o 10 percent v porovnaní s mestom Zvolen. 

Sídlisko Sekier predstavuje klasický model postko-
munistického, monofunkčného sídliska, ktoré trpí 
spoločenskou izoláciou. Stav spoločenskej infraš-

truktúry na sídlisku dnes stagnuje. Na sídlisku sa 
okrem škôl, fary a niekoľkých centier pre trávenie voľ-
ného času momentálne nenachádza žiadna výrazná 
verejná budova či prevádzka. Obyvatelia a obyva-
teľky teda trávia svoj život vo vlastných domácnos-
tiach. Pracovné, nákupné či voľnočasové aktivity 
obyčajne realizujú mimo sídliska. Tento aspekt vzbu-
dzuje negatívny prístup obyvateľov tejto časti Zvo-
lena k svojmu domovu. Podľa viacerých expertov sa 
cítia „ukrátení a zanedbaní“.

Obyvatelia sídliska sú opatrní až pasívni, majú malú 
skúsenosť s ovplyvňovaním vecí verejných vlast-
nými silami. Aby sa sídlisko spoločensky revitalizo-
valo, je potrebné zamerať sa nielen na revitalizáciu 
budovy bývalého gymnázia na verejný účel, ale sna-
žiť sa vytvoriť aj komunikačne prívetivé a inkluzívne 
spojenie s mestom Zvolen a samosprávnym krajom. 
Ľudia by mali byť o projekte informovaní. V prie-
behu revitalizácie by mali mať možnosť zúčast-
niť sa komunitných aktivít, kde sa môžu aj zabaviť, 
poskytnúť verejnej správe spätnú väzbu alebo trá-
viť čas. Skúsenosť z verejného podujatia, ktoré sa 
konalo v telocvični školy, bola veľmi pozitívna, pre-
tože i na pomerne introvertnom sídlisku dokázalo 

Nerevitalizujeme 
len budovu, ale 
aj komunitu
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prilákať viac ako 100 obyvateľov. Odporúčame tieto 
aktivity opakovať pravidelne i mimo projektu revi-
talizácie budovy (napr. pravidelné čistenie sídliska, 
organizovanie kultúrnych a spoločenských aktivít 
pre obyvateľov alebo absolventov bývalého gym-
názia). Obyvatelia by mali mať možnosť tráviť prí-
jemný čas v spoločnosti svojich susedov a ďalších 
obyvateľov. Práve pozitívny emočný zážitok dokáže 
zarezonovať a podporiť budovanie dôvery a samo-
statnosti obyvateľov vo verejnom živote. Hoci obyva-
telia stále očakávajú riešenie zo strany samosprávy, 
je pozitívne, že sú pripravení zúčastňovať sa ďalších 
aktivít týkajúcich sa revitalizácie budovy bývalého 
gymnázia. Tieto stretnutia môžu časom nabrať aj 
oveľa aktívnejší charakter. 

V budove odporúčame organizovať aj príležitostné 
podujatia, pop-up akcie, ktoré umožnia otestovať 
si prevádzku. Takéto podujatia môžu mať zároveň 
pozitívny efekt aj pre prilákanie nových nájomníkov. 
Dočasné sprístupnenie budovy pomôže otestovať 
možnosti využitia a spolupráce medzi mestom, kra-
jom, obyvateľmi či zástupcami komunity navzájom. 
Bude však aj testom pre riešenie statickej dopravy 
a údržby územia. 

Spolupráca medzi mestom, krajom a obyvateľmi by 
mala fungovať aj prostredníctvom finančnej formy 
podpory. Odporúčame založiť dotačný program 
na realizáciu malých komunitných projektov pre 
priestor budovy gymnázia a na okolitých pozem-
koch. Následne spustiť výzvu pre verejnosť v lete 2019 

na realizáciu projektov na jeseň – zima 2019 (v nad-
väznosti na začiatok rekonštrukcie budovy je možné 
termín predĺžiť). Samospráva môže byť nápomocná 
organizátorom podujatí aj materiálne. Môže zapo-
žičať techniku, stánky, pódium, umožniť napojenie 
na energie alebo poskytnúť služby ako upratovanie, 
zdravotná a požiarna služba, osadenie mobilného 
dopravného značenia a podobne. Výrazne môže 
pomôcť aj s medializáciou komunitných podujatí.

Tvorba komunity je dlhodobý proces zmeny správa-
nia, ktorý môže trvať až tri generácie. Treba byť trpez-
livý, stanovovať si realistické ciele a nestrácať pozi-
tívny prístup ku komunikácii a k spolupráci. Sídlisko 
má svoje vedúce osobnosti, ktoré ako lídri komu-
nity či mestskí poslanci fungujú ako informátori 
a garanti verejných služieb. Bolo by vhodné na síd-
lisku zrealizovať antropologický prieskum a zamerať 
sa na identifikáciu ďalších neformálnych lídrov. Pri 
tvorbe programu budovy odporúčame dať priestor 
lokálnym osobnostiam rásť do líderských pozícii. 
Títo sa môžu stať dôležitými partnermi do budúc-
nosti pri revitalizácii sociálnej siete sídliska. Pretože 
ide o jeden z prvých projektov, do ktorého je výraz-
nejšie angažovaná spoločnosť na sídlisku, a tento 
projekt je riadený „zhora“ samosprávou, považu-
jeme jeho zdarné dokončenie za prioritné. Nejde 
len o obnovu budovy, ale projekt je prvým krokom 
smerom k obnove myslenia a náprave deformova-
nej spoločnosti na sídlisku, ktorá sa nevymyká skú-
senosti z iných miest nielen v regióne, ale aj stred-
nej a východnej Európe.

Odporúčame:
• udržiavať s komunitou dlhodobý kontakt a spoluprácu, 

či už priamo ako samospráva, alebo v partnerstve cez orga-
nizácie a inštitúcie, ktoré v oblasti pôsobia a majú dosah na 
obyvateľov 

• informovať komunitu o postupujúcich prácach na projek-
te revitalizácie, vytvárať pozitívny vzťah k priestoru a vytvo-
riť možnosť pre komunitu efektívne vstúpiť aj do tejto časti 
procesu 

• organizovať pravidelné komunitné akcie s „pozitívnym 
nábojom“ (upratovacie brigády, výmenný trh, športové akcie, 
susedský piknik) 

• vytvoriť systém spätnej väzby pre samosprávu aj v prípa-
de ďalších projektov a podnetov (priamy kontakt či využitie 
nástrojov ako Odkaz pre starostu) 

• zvážiť vytvorenie tzv. komunitnej rady a využiť znalosť  
a vplyv obyvateľov susedstva pri akejkoľvek obnove alebo 
inom projekte (rada môže mať formálny alebo neformálny 
charakter a stretávať sa pravidelne alebo v prípade potreby) 

• rozpracovať zoznam aktivít, ktoré v oblasti môžu realizo-
vať obyvatelia či inštitúcie svojpomocne 

• dať priestor miestnym osobnostiam rásť do líderských  
pozícií a spolupracovať s miestnou komunitou,  

• rozvinúť spoluprácu medzi BBSK a Mesto Zvolen pri  
vydávaní povolení alebo pri formovaní grantového progra-
mu pre komunitné podujatia 

• poskytnúť pomoc pri jednotlivých aktivitách, ak sa  
vyskytne potreba (napríklad povolenia, medializácia, tech-
nická podpora, zapožičanie upratovacieho náradia, ozvučova-
cej techniky, dočasných konštrukcií ako sú pódiá, pivné sety 
či predajné stánky, umožniť pripojenie na elektrinu, vodu, 
sociálne zariadenia, bezpečnosť, zdravotná a požiarna služba)

Napriek želaniu obyvateľov v súčasnosti neexistuje 
bezpečná pešia či cyklistická trasa spájajúca mesto 
so sídliskom. Spoje verejnej dopravy zo sídliska sú 
tiež obmedzené, preto väčšina z obyvateľov sídlisko 
opúšťa vo vlastnom automobile. Podľa prieskumu, 
ktorý sme realizovali, viac ako 75 percent responden-
tov a respondentiek na sídlisku vo svojej domácnosti 
vlastní najmenej jedno auto. Vlastníctvo automo-
bilov samozrejme spôsobuje problémy s parkova-
ním, ktoré mestská časť momentálne rieši krátko-
zrako – rozšírením parkovacích plôch. Situácia sa 
však nezlepší, pokiaľ sa na sídlisku nevytvoria pod-
mienky a služby, aby obyvatelia mohli svoj pracovný 
či voľný čas tráviť v priestoroch mestskej časti a auto-
mobil nevyužívať. 

Životu sídliska by tiež prospelo utlmenie dopravy na 
ceste I. triedy. Ide o dlhodobý cieľ, spojený s výstav-
bou obchvatu mesta. Krátkodobými a strednodo-
bými krokmi pri zlepšení dostupnosti však je práve 
vybudovanie pešej a cyklotrasy, doplnenie zastá-
vok MHD a MMD, zvýšenie frekvencie autobusov 
a doplnenie funkcií na sídlisku – aby ho jeho oby-
vatelia nemuseli opúšťať pre väčšinu svojich aktivít. 
Mimoriadny dôraz treba klásť na zlepšenie podmie-
nok pre chodcov a cyklistov. Sprístupnenie sídliska 
by prispelo aj k uľahčeniu revitalizácie budovy býva-
lého gymnázia.

Kvalita denného 
života a mobilita
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Na jednom z najväčších zvolenských sídlisk pre-
vláda rezidenčná funkcia. Jeho obyvatelia a obyva-
teľky tu nenachádzajú služby a ani aktivity pre svoj 
plnohodnotný denný život. Za týmito odchádzajú 
denne do centra, ďalších mestských častí Zvolena, 
iných miest alebo dedín. 

Na sídlisku chýbajú priestory a služby v oblasti vzde-
lávania, zdravotnej a sociálnej starostlivosti, finanč-
ných služieb, kultúry, voľnočasových aktivít, športu. 
Nedostatok facilít pre spoločenský život prispieva 
k negatívnemu pohľadu obyvateľov na túto mest-
skú časť. Veľa negativity vyplýva z pocitu zanedbania 
Sekiera v porovnaní s ostatnými mestskými časťami. 

Obyvatelia silne cítia potrebu vytvorenia spoločen-
ského centra na sídlisku. Budovu bývalého gymnázia 
vnímajú ako ideálnu príležitosť pre jeho vytvorenie. 
Túto myšlienku podporuje i hlavný architekt mesta, 
ktorý hovorí o vytvorení centrálnej mestskej zóny na 
sídlisku, ktoré by prepájalo územie od Hôrky až po 
Môťovskú priehradu. Revitalizácia budovy gymná-
zia môže zohrať významnú úlohu katalyzátora tejto 
komplexnej obnovy. 

Pred budovou bývalého gymnázia sa koncentrujú hlavne 
rodičia, deti a mladí dospelí. Všetky tieto skupiny tu trávia 
viac času, nemajú však žiadny priestor, kde by mohli kulti-
vovane tráviť svoj mestský život. Táto skupina predstavuje 
nevyužitú klientelu, ktorá by mohla fungovať okamžite.
Pozornosť treba venovať aj kvalite služieb a ponuky. Hoci 
z výsledkov správ a dotazníkov vychádza, že na sídlisku je 
ponuka služieb gastra, v skutočnosti ide o krčmy, herne 
a kaviarne. Tieto nie sú atraktívne pre rodičov, mládež či 
starších ľudí a ich návšteva je skôr núdzou. Potreba prí-
jemnej kaviarne s detským kútikom je na sídlisku so vzras-
tajúcim počtom malých detí veľmi aktuálna.

Na sídlisku momentálne vzrastá počet malých detí. Mest-
skí poslanci indikujú problém s ich umiestnením do pred-
školských zariadení. V dobe otvorenia budovy budú tieto 
deti staršie, preto do úvahy znovu prichádza funkcia školy.

Repondenti a respondentky z odbornej i laickej verej-
nosti budovu vnímali ako nové centrum sídliska. Prispieva 
k tomu jeho prirodzená poloha, charakter „námestia“ pred 
budovou a malebné prostredie v charaktere lúky, sadov. 
Budova je blízko denných či týždenných cieľov (pošta, kos-
tol, obchodný komplex), má predpoklady stať sa komple-
xom, ktorý doplní ponuku služieb. 

Bezpodmienečne 
pridať funkcie na 
sídlisku 
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Ďalším krokom v procese revitalizácie je tvorba 
projektu využitia budovy a nájdenie potenciálnych 
investorov (záujemcov o prenájom). Po analytic-
kej fáze a pracovných stretnutiach projektového 
teamu (Banskobystrického samosprávneho kraja, 
o. z. PUNKT, Ateliéru 2021, mesta Zvolen a sociál-
nych inovátorov) sme dospeli k týmto propozíciám 
pre potenciálnych nájomníkov:

Otvorená výzva hľadala prednostne záujemcov 
o väčšie plochy v škole, avšak pre zabezpečenie žia-
duceho sociálneho a funkčného mixu nevylúčila 
ani menších prenajímateľov a záujemcov z radov 
občianskej verejnosti. Budovu sme identifikovali 
ako priestor pre malé i veľké prevádzky, služby či 
klubovne. Základným ekonomickým kritériom pre 
záujemcov bolo krytie nájmu v úrovni 5 eur/m2. Kri-
tériami výberu boli verejnoprospešnosť, finančná 
stabilita, dlhodobosť záujmu a schopnosť prevádz-
kovať priestor.

Priestory v budove sme na základe predošlých ana-
lýz potrieb identifikovali prednostne pre: 

 • kultúru a voľný čas pre všetky vekové kategórie
 • šport, wellness
 • zdravotníctvo
 • gastronómiu
 • služby
 • školstvo a vzdelávanie

Budova by architektonickou úpravou mohla byť fle-
xibilne prispôsobená, preto nevylučujeme i nové 
funkcie a rôznu veľkosť záujemcov. Výzva prebie-
hala do 23. januára 2019.

Odozva na otvorenú výzvu bola pomerne pozitívna. 
Vo výsledku sa prihlásilo 27 záujemcov a záujemkýň 
prevažne zo Zvolenského okresu. Niekoľko z nich 
malo celoslovenskú pôsobnosť. Všetci spĺňali progra-
mové požiadavky a parametre výzvy. Obsahovo 
záujemcovia pokrývali všetky programové oblasti 
(s menším zastúpením kultúrnej činnosti – vníma-
nej skôr ako komunitná činnosť).

Otvorená výzva
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Záujemcovia dostali pozvanie na prvé pracovné 
stretnutie s návom Hľadáme obsah tejto budovy, 
ktoré sa udialo 6. februára 2019. Workshopu sa 
zúčastnilo okolo 20 záujemcov, ktorí mali možnosť 
sa prvý raz pozrieť na súčasný stav budovy. Po pre-
hliadke nasledovalo celodenné stretnutie v Divadle 
J. G. Tajovského vo Zvolene, ktorého sa okrem záu-
jemcov zúčastnili aj prizvaní experti z iných úspeš-
ných projektov na Slovensku (Nová Cvernovka z Bra-
tislavy, Aliancia Stará tržnica z Bratislavy, Galéria 
Jabloň z Prievidze a Banská St a nica z Banskej Štiav-
nice) a organizácie, ktoré preberú ďalšie fázy pro-
jektu ako tvorba finančnej stratégie či architek-
tonická súťaž. Cieľom workshopu bolo spoznať 
jednotlivých záujemcov a hľadať možnosti spo-
lupráce, programovej synergie až po prvé pred-
stavy o formácii správy budovy.

Aby sa budova nestala len 
bežným objektom na prená-
jom, je potrebné definovať 
jej poslanie, motív a pravidlá. 
Odporúčame do budovy pri-
jímať také prevádzky a zá-
ujemcov so spoločenským 
benefitom, ktoré svojou 
funkciou budú dopĺňať či po-
silňovať synergický efekt 
s ostatnými nájomcami.

Stretnutie so 
záujemcami 

Flexibilita obsahu

Počas workshopu sme so záujemcami debatovali 
aj o tom, ako vidia kompatibilitu susedov a funk-
cií v priestore. Snažili sme sa tiež zodpovedať, aký 
priestor, funkciu v budove ostáva vyplniť.

Môžeme konštatovať, že počas workshopu bolo 
záujemcov o priestor viac, ako môže budova poňať 
v súčasnom stave. Hoci ide o pozitívny fakt, táto situ-
ácia sa vzhľadom na dĺžku projektu a rôzne okol-
nosti môže zmeniť a pôvodní záujemcovia môžu byť 
nahradení novými. Cieľom tohto participatívneho 
procesu je však aj to, aby Banskobystrický samo-
správny kraj mal k dispozícii vhodné programové, 
priestorové a finančné parametre, aby aj v budúc-
nosti mohol do budovy pribrať nové organizácie či 
záujemcov. Ako poznamenal jeden z expertných 
hostí workshopu, Gábor Bindics z Aliancie Stará trž-
nica, otázka flexibility je extrémne dôležitá, pretože 
každý projekt sa vyvíja a budova si bude hľadať svoje 
funkcie, obsahy a publikum. Na základe priestoro-
vých daností a architektúry budovy vytvorili archi-
tekti z Ateliéru 2021 tri základné scenáre obnovy 
budovy.
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Ideálny scenár

Ideálny scenár obsahu budovy ponúka dobrý mix 
verejných, poloverejných a súkromných služieb 
a funkcií. Tieto sú vyvážené a reagujú na širokú klien-
telu takmer jedenásťtisícového sídliska. 

V prednom parteri sa nachádzajú hlavne obchody, 
kaviarne a predajne, ktoré slúžia verejnosti. Jedáleň 
funguje samostatne ako gastro zariadenie.

Na poschodí v prednej časti budovy sa nachádzajú 
komunitné priestory, coworking, klubovne pre 
komunitu a čiastočne i väčšie projekty – múzeum. 

V zadnom trakte budovy sa orientuje hlavne škol-
ská alebo seniorská skupina užívateľov. Táto časť je 
oddelená od verejnej časti, zároveň však dovoľuje 
užívateľom preniknúť do verejnej časti.

Nadstavba, ktorá predpokladá hlavne nájomné byty, 
sa realizuje hlavne v treťom podlaží. Táto je odde-
lená od verejnej časti a disponuje vlastnými vstupmi.

Telocvičňa funguje samostatne, avšak môže byť pre-
pojená s potrebami nájomníkov a užívateľov budovy.

Pre vytvorenie funkčného celku sa v každom prí-
pade musí rátať s úpravou okolia – námestím pred 
školou, vnútornými dvormi a športoviskom. Úprava 
exteriéru by mala byť súčasťou akéhokoľvek riešenia.

Počas stretnutia sme pozitívne vnímali rôznorodú 
ponuku a odvahu rôznych záujemcov i experimento-
vať napríklad s myšlienkami na vlastný biznis. Bude 
vhodné, ak bude BBSK s databázou záujemcov pra-
covať v budúcnosti a ponúkne im napríklad aj iné 
budovy či priestory na podnikanie. Medzi viace-
rými z účastníkov sme nachádzali programové či 
priestorové zhody, ktoré nám definujú do budúc-
nosti i možné klastre či skupinu záujemcov, z kto-
rej vyberať. Tieto zvizualizujeme v časti priestoro-
vo-programové varianty obsadenia budovy.

1. Minimálny variant
Prvým variantom je obnova 

súčasného stavu v minimálnej verzii 
– a to obnova sietí, okien, dverí, zate-
čených striech a ponechanie vnútor-
ných priestorov v súčasnej organizá-
cii. Ide o najlacnejší variant. 

2. Stredný variant
Druhým variantom je možnosť 

obnovy spoločných priestorov (jadier, 
kuchyne, jedálne, WC a chodieb), pri-
čom súkromné priestory (triedy) by 
mohli zmeniť dimenzie (zväčšiť sa 
na úkor dnes nadmerne veľkých 
chodieb). 

3. Maximálny variant
Ide o variant, v ktorom sa k bu-

dove nadstavuje tretie podlažie či sa 
z oboch strán budovy uzatvára dispo-
zícia v tvare H. Ide o najdrahší variant 
a predpokladá výstavbu bytov.

Možnosti 
rekonštrukcie



76    77

Variant 1 „Domov sociálnych služieb“

Budovu využíva jeden silný nájomca, ktorý v súčas-
nosti indikuje zámer vytvoriť tu seniorský domov. 
Z hľadiska spoločenskej potreby sídliska je tento 
variant menej vhodný, keďže sa zameriava výlučne 
na jednu skupinu užívateľov (a nepredpokladá inter- 
akciu s verejnosťou).

Variant 2 „Centrum zdravia“

V tomto variante dochádza k doplneniu seniorského 
domu zdravotníckym strediskom v prednom par-
teri, tak aby toto bolo dostupné verejnosti a zároveň 
tvorilo synergie so seniorským domom.

Z hľadiska spoločenskej požiadavky je to lepší variant, 
avšak stále neposkytuje priestor pre denné potreby 
väčšej skupiny ľudí (detí, mladých ľudí, matiek, rodi-
čov), ktorí sa v území aktívne nachádzajú.

Variant 3 „Spoločenské stredisko“

Tento variant ponúka vyvážený mix verejných, polo-
verejných a súkromných služieb a funkcií, ktoré rea-
gujú na chýbajúcu ponuku a širokú klientelu na síd-
lisku. V prednom trakte na prízemí sa nachádzajú 
predajne a obchody. Na poschodí sú zasa komu-
nitné a pracovné priestory. V zadnom trakte – na 
prvom aj druhom poschodí sa nachádza škola či 
seniorské stredisko.

Variant 4 „Škola a komunita“

Ide v podstate o variant 3 v obmene priestorovej 
konfigurácie. Verejné funkcie, služby a komunitné 
priestory vypĺňajú celé spodné poschodie. Polove-
rejné priestory (škola, seniorské zariadenie) sú nao-
pak lokalizované do celého prvého poschodia. 

Obr. 39, 40, 41, 42: Na základe architektonických daností budovy vypracovali architekti z Ateliéru 
2021 modelový scenár náplne.
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Telocvičňa a kontinuálne kroky

V súčasnosti sa črtá viacero záujemcov o prevádzku 
športových a komunitných aktivít, ktoré môžu 
bez akéhokoľvek zdržania po dohode so správ-
com a vlastníkom (BBSK) prebiehať v telocvični. 
Týmto spôsobom s vhodným doplnením kultúr-
neho a komunitného programu (trhy, deň otvore-
ných dverí, komunitné pikniky) môžeme priebežne 
komunitu pripravovať na rekonštrukciu a postupné 
oživenie budovy. 

Diverzita prevádzok a služieb

O budovu prejavili značný záujem prevádzkova-
telia vzdelávacích, komunitných a gastro služieb. 
Tieto sú v zhode s potrebami obyvateľov a chý-
bajúcou ponukou služieb na sídlisku. Ich prítom-
nosť v budove by výrazne pomohla zlepšiť soci-
álne a kultúrne defragmentovanú spoločnosť 
sídliska. Komunitné dielne a podobné aktivity 
sú veľmi prospešné hlavne pre mladšie vekové 
skupiny a rodičov na rodičovských dovolenkách 
– zvyčajne matiek, ktoré zväčša trpia izolovanos-
ťou. Stretnutia sa zúčastnilo viacero účastníčok, 
matiek či športovkýň žijúcich na sídlisku, ktoré 
chceli niečo spraviť pre komunitu. Podmienkou 
spoločenskej užitočnosti náplne budovy je mať 
v nej aj priestory pre nízkonákladové komunitné 
aktivity, v ktorých sa budú programovo realizo-
vať hlavne lokálni obyvatelia a obyvateľky na 
dobrovoľnej báze. Pretože tieto aktivity nie sú 
priamym ekonomickým „ťahúňom“, treba ich 
vhodne vyvážiť komerčnými aktivitami, ktoré 
v princípe solidarity zabezpečia existenciu i men-
ších hráčov. Hlavne matky zo sídliska, ktoré majú 
chuť niečo zmeniť, môžu byť pre budovu moti-
vované budúce zamestnankyne či programové 
líderky. Odporučili by sme, aby sa s nimi praco-
valo v nasledujúcich krokoch pri formovaní práv-
nej entity správcov budovy.

Objavili sa aj silní záujemcovia o prevádzku celej 
budovy s monofunkčným zameraním – medicínske 
služby a služby seniorom. Hoci tieto funkcie na síd-
lisku chýbajú, lepším variantom by bolo, ak by sa 
tieto radšej skombinovali s inými typmi aktivít, 
aj vzhľadom nato, že sídlisko je veľmi rôznorodé, 
mladé (vysoký podiel detí v predškolskom veku) 
a nepokryté ostávajú potreby viac než jednej sku-
piny. Záujemcovia boli ochotní pripustiť napríklad 
kombinovanie svojich služieb a aktivít s inými nájom-
níkmi, napríklad aktivít pre deti a seniorov, čo vní-
mame ako pozitívny fakt.

Sociálne bývanie

Možnosť doplnenia bytovou výstavbou sociál-
neho charakteru (učiteľské byty, nájomné bývanie, 
dostupné bývanie) sa črtala len v treťom variante – 
v nadstavbe budovy s minimálnou rozlohou 10 bytov. 
Výstavba takého typu bytov podporuje komunitný 
charakter a spoločenskú pridanú hodnotu budovy 
(v prípade vzdelávacích zariadení či štartovacieho 
bývania mladých ľudí z detských domovov, či iných). 
Nadstavba budovy by ostatným prevádzkam v prí-
pade etapizácie rekonštrukcie budovy nemusela pre-
kážať. Z diskusie s finančnými špecialistami vyply-
nulo, že pre získanie výraznejšieho obnosu investícií 
by sociálne bývanie malo byť súčasťou projektu. 

Veľmi odporúčame do bu-
dovy angažovať či zamest-
nať hlavne mladých, mat-
ky a ženy z lokality. Tieto 
nielenže chcú pre sídlisko 
niečo spraviť, ale sú aj mi-
moriadne dôležitým ele-
mentom integrácie medzi 
budovou a sídliskom. Na 
budovu môžu napojiť no-
vé publikum zo svojich sie-
tí a preklenúť tak bariéru 
medzi nimi (samosprávou) 
a nami (obyvateľmi sídliska 
Sekier).

Správca telocvične by mal 
spolupracovať s budúcim 
správcom a programovou 
radou budovy a strategicky 
využívať športové aktivity 
pre budovanie klientely bu-
dovy.
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Bariérovosť a bezpečnosť

Pretože budova má slúžiť i citlivejším skupinám oby-
vateľov, odporúčame všetky významné vstupy rie-
šiť i v bezbariérovom variante. Pre architektonickú 
súťaž odporúčame tiež riešiť podmienku bezbarié-
rovosti exteriéru (stav povrchov a chodníkov, bez-
pečné priechody pre chodcov) a bezpečnosti chod-
cov (osvetlenie, jasnosť vstupov, elimináciu krovín 
ako sprievodnej zelene peších ťahov). Zo stretnutí 
s obyvateľmi vyplýva i podmienka riešenia bezpeč-
nosti chodcov v okolitých priechodoch. Parkovanie 
pred budovou musí byť tiež riešené citlivo a kultúrne, 
tak aby sa nekumulovalo na prístupových chodní-
koch, námestí či trávnatých plochách. 

Hlučnosť a privátnosť 

Rôzne cieľové skupiny budú mať na budovu rôzne 
nároky. Je zrejmé, že spojenie školy a domova senio-
rov či bývania môže vyvolávať i nepohodu, hlavne 
v aspekte hluku a miere privátnosti priestorov. Rie-
šenie budovy by malo teda uvažovať s fázovaním 
a vhodným funkčným delením. Do predného traktu 
budovy (smerom k námestiu) odporúčame kumulo-
vať verejné služby a komunitné aktivity. Ďalej sme-
rom do budovy odporúčame umiestniť zónu rezi-
dentov (škola, byty), ktorá by mala byť oddelená od 

verejnej časti. Rovnaké princípy môžu byť uplatnené 
i na organizáciu exteriérov. Počas workshopu sme 
zaznamenali i ochotu obnoviť záhradu či prevádz-
kovať komunitnú záhradu. 

Udržateľnosť projektu

V ďalšej fáze projektu bude veľmi dôležité, aby sa 
vytvoril vyvážený model financovania budovy. Je 
nutné nájsť najvýznamnejších hráčov a myslieť i na 
to, že v budove by mali byť i priestory pre nízkonákla-
dové aktivity. Niektorí zo záujemcov nemali výraznú 
skúsenosť s prevádzkovaním a organizovaním, bude 
nutné preveriť aj uskutočniteľnosť ich myšlienok 
a hľadať vhodné riešenie – napríklad i zdieľaným 
priestorom či spájaním projektov.

Časový plán

V otázke časového plánu väčšina záujemcov bola 
ochotná čakať do roku 2020, teda do avizovaného 
ukončenia rekonštrukcie. V tomto bode je dôležité 
preveriť realistické možnosti ďalších fáz projektu, 
keďže tieto závisia od množstva externých faktorov 
(politického rozhodnutia, úspešnosti fundraisingu, 
vytvorenia funkčného modelu správcovstva). Trans-
parentná komunikácia týchto krokov zo strany BBSK 
musí byť zabezpečená.

Limity obnovy 
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Nezvyšovať dlh – budovu strážiť

Budova je momentálne opustená a hoci je jej časť 
– telocvičňa – opravená, nie je permanentne strá-
žená. Počas niekoľkých rokov bez stráženia bola 
a ostáva pravidelne vandalizovaná. V budove došlo 
k poškodeniu okien, dverí, sietí. Nábytok bol roz-
kradnutý. Investičný dlh sa opustenosťou zvyšuje. 
Samosprávny kraj a mesto by mali bezodkladne 
zabezpečiť jej stráženie a zamedziť vstupu. Čím dlh-
šie bude budova nestrážená, tým menšia je šanca 
na úspešné nájdenie investorov, ktorí budú schopní 
budovu revitalizovať.

Kto sa na sídlisku udrží?

Výrazným limitom revitalizácie je životaschopnosť 
a kompatibilita potenciálnych investorov do budovy. 
V súčasnosti kraj týchto jedincov a organizácie hľadá. 
Bez investorov bude ťažké naplniť scenár viacerých 
subjektov pôsobiacich v subjekte vlastnenom samo-
správou. 

Z doterajších poznatkov môžeme konštatovať, že 
na sídlisku je vysoká fluktuácia služieb a predajní. 
Okrem veľkých predajní sa väčšina malých a stred-
ných podnikov na mieste neudržala. Príčiny odchodu 
sú rôzne – od zlého zamerania klientely cez nízku 
kúpyschopnosť obyvateľov po nízku investičnú 
schopnosť podnikateľov vytvoriť pekné a príjemné 
miesto, ktoré by prilákalo klientov. Odpovede by pri-
blížila ďalšia analýza trhu. Takmer 11 000 obyvate-
ľov sídliska ale predstavuje dobrú potenciálnu klien-

telu. S ohľadom na predchádzajúci vývoj by však 
bolo vhodné vytvoriť v budove takú silnú funkciu, 
ktorá nebude úplne závislá od lokálnej klientely. 
Vtedy treba rozmýšľať o prepojení zvyšku mesta, 
prípadne regiónu so sídliskom. Takú predstavuje 
napríklad založenie školy, výskumného či iného pra-
coviska, organizácie regionálneho, nadregionálneho 
či európskeho významu. 

Typy investorov

V súčasnosti môžeme konštatovať, že ak budova 
bude mieriť na väčšie množstvo menších alebo 
stredných investorov, alebo poskytovateľov aktivít 
a služieb, bude nutné vytvoriť model financovania 
a zabezpečiť zdroje tak, aby si to títo záujemcovia 
mohli dovoliť. I v tomto vidíme možnú úlohu (garan-
ciu) kraja. Malé a stredné podniky môžu ísť cestou 
komerčného alebo investičného nájmu (hoci druhé 
je v území viac pravdepodobné). Väčšina expertov 
v rozhovoroch indikovala možné problémy finančnej 
stability týchto typov organizácií (centrum voľného 
času, klubová atď.), ktoré pravdepodobne budú pre-
ferovať symbolický nájom. Predchádzajúci záujem-
covia o budovu spomenuli, že by radi budovu nere-
konštruovali na vlastné náklady – v stave, v akom je 
teraz, je to pre nich príliš veľká investícia.

V súčasnosti sa zdá, že najlepšie riešenie bude kom-
binácia nízkeho počtu investorov, ktorí by boli kom-
patibilní svojimi funkciami a zabezpečili by funkčné 
jadro budovy. Drobní a neziskoví prevádzkovatelia by 
mohli týchto investorov dopĺňať v efektívnej miere.
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V otvorenej výzve sme zisťovali aj potenciálny záu-
jem o správcovstvo budovy. Záujemcov sa prihlásilo 
niekoľko. Pretože ide o veľmi zodpovednú pozíciu, 
bližšie sme sa venovali vlastnostiam osoby správcu. 
Debatu o správe môžeme rozdeliť do štyroch úrovní 
činností, ktoré musia byť podľa účastníkov profe-
sijne zastúpené.

Technický správca (školník) by mal byť zamest-
naný na 100-percentný úväzok. Stará sa o technickú 
stránku budovy a areálu. Tento človek je i podľa 
expertov z ostatných projektov „najdrahší“, ale bez 
neho správa vôbec nebude fungovať. V prípade zvo-
lenského komunitného centra si ho „požičiavajú“ 
z neďalekej školy. Bolo by vhodné, ak by žil priamo 
v areáli v správcovskom byte. 

Správca (koordinátor) má na starosti administra-
tívu, manažment nájomníkov a koordináciu aktivít. 
Podľa expertov z iných projektov je najlepšie, keď je 
prítomný už pri rekonštrukcii a je nositeľom konti-
nuity projektu v jeho správcovskej časti.

Programový/á riaditeľ(ka), programová rada by 
podľa účastníkov debaty mali byť ľudia z komu-
nity, zároveň blízko spojení s budovou či s oblas-
ťou, ktorú zastupujú (napr. komunitný rozvoj, eko-
lógia). Úlohou programovej rady je garancia toho, 

že sa budova nezmení len na „miesto akýchkoľvek 
bezobsažných nájmov“. Programová rada udržuje 
myšlienku projektu a pridanej hodnoty budovy pre 
komunitu prostredníctvom pravidiel fungovania 
budovy a dramaturgie jej obsahu. Programová rada 
sa snaží o spoluprácu všetkých subjektov, organi-
zuje spoločné podujatia (napr. deň otvorených dverí, 
slávnosti). Programová rada je nezávislá od vlast-
níka budovy (BBSK), má vlastnú dramaturgiu. Spo-
lupráca nie je vylúčená.

Dozorná rada by mala mať v sebe zástupcov z kraja, 
mesta, lokálnych politikov, užívateľov a osobnosti, 
ktoré dozerajú na aktivity správcu, aby bolo zabezpe-
čené transparentné hosporádenie s budovou, koor-
dinovanie aktivít so samosprávou, kvôli finančnej 
a mediálnej podpore. Pri modeli košického priestoru 
Tabačka vznikli tzv. Tabačka partners. Tabačka plní 
niektoré funkcie Košického samosprávneho kraja 
(prácu s mládežou, so seniormi) a zároveň slúži ako 
PR aktivita župy.

Dôležité je robiť veci za účasti miestnej komunity, 
nakloniť si ju, komunikovať s ňou. Pre projekt by bolo 
vhodné zamestnať lokálnych ľudí, ktorí už v tomto 
momente vidia vysokú pridanú hodnotu projektu 
pre sídlisko.

Spolupráca mesta a kraja

Identitu budovy bývalého gymnázia tvoria hlavne 
spomienky obyvateľov na dobu, keď fungovala ako 
škola. Tento sentiment a skúsenosť sú pomerne 
intenzívne. Väčšina obyvateľov očakáva, že samo-
správa budovu opraví na verejný účel. Krajnou mož-
nosťou sú aj iné funkcie (okrem hazardu či barov), 
definitívne by však budova mala byť opravená.

Doteraz sme indikovali zámer spolupráce mesta 
Zvolen, ktoré vlastní pozemky v okolí, a samospráv-
neho kraja, ktorý je vlastníkom budovy. Z pohľadu 
mesta by bolo najľahšie, ak by sa našiel jeden silný 
investor, ktorý by budovu opravil na vlastné náklady 
(za nájom). Pri inom scenári investorov bude dôle-
žitá koordinácia, čiže nutnosť nájsť správcu a zod-
povednú komunitu užívateľov. V súčasnosti kraj 
uvažuje o prenájme budovy, jej predaj je krajným 
riešením. V otázke spolupráce v nasledujúcej fáze 
– architektonickej súťaži, si mesto vie predstaviť, 
že by iniciovalo úpravu pozemkov v okolí budovy 
(námestie, záhradu, športové areály). V budúcnosti 
očakávame, že tento projekt bude predpokladať 
pomerne veľkú spoluprácu oboch zložiek samo-
správy.

Správa budovy
Banskobystrický samosprávny kraj má ako jeden zo 
svojich cieľov obnovu budov v správe majetku kraja. 
Nové využitie budov sa župa rozhodla hľadať v spo-
lupráci s odborníkmi a najmä spolu s občanmi. Župa 
zdedila budovy vo svojom majetku v nelichotivom 
stave, no búranie ani predaj neprichádza do úvahy. 
Naopak, zámerom je ponechať budovy dostupné 
pre verejnosť. Budova po bývalom gymnáziu na 
jedenásťtisícovom zvolenskom sídlisku Sekier je 
jednou z prvých objektov, do ktorého sa kraj pustil 
v spolupráci s mestom Zvolen a občianskym zdru-
žením PUNKT, ktoré v oblasti uskutočnilo participa-
tívny prieskum pozostávajúci z terénneho výskumu, 
expertných rozhovorov, dotazníkového prieskumu, 
verejných podujatí a odborného workshopu. 

Zo štúdie občianskeho združenia PUNKT vyplynulo, 
že sídlisko Sekier je izolovanou oblasťou v rámci 
mesta Zvolen. Väčšia vzdialenosť od centra kompli-
kuje presun pešo alebo na bicykli do centra mesta 
a spôsobuje nespokojnosť obyvateľov. Obyvatelia 
na presun využívajú vlastné automobily alebo auto-
busy. Odkázanosť na tento spôsob mobility nie je 
vnímaná pozitívne a obyvatelia si želajú vytvorenie 
bezpečnej pešej a cyklistickej trasy do mesta. 

Záver
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Ceny bytov sú v tejto mestskej časti nižšie v prie-
mere o 10 % v porovnaní s inými mestskými časťami. 
Na sídlisku ľudia podľa dotazníka nenachádzajú 
služby a aktivity pre plnohodnotný každodenný život. 
Chýbajú im služby v oblasti vzdelávania, zdravotnej 
a sociálnej starostlivosti, finančných služieb, kultúry, 
voľnočasových aktivít a športu. 

Budovu bývalého gymnázia vnímajú ľudia ako ide-
álnu príležitosť pre vytvorenie spoločenského centra 
na sídlisku. Na základe výsledkov dotazníka sídlisku 
chýba spoločenská a kultúrna vybavenosť, preto je 
cieľom projektu naplniť budovu najmä službami 
pre obyvateľov pre všetky generácie.

Po vyhodnotení dotazníkového prieskumu medzi 
obyvateľmi bývajúcimi v okolí, koncom roka 2018 
župa vyhlásila otvorenú výzvu pre záujemcov o pre-
nájom priestorov alebo investíciu v tejto budove so 
4 400 m2 úžitkovej plochy. Do otvorenej výzvy sa pri-
hlásilo skoro tridsať serióznych záujemcov, ktorých 
župa pozvala na prvé pracovné stretnutie. Záujem-
covia mali možnosť sa prvý raz pozrieť na súčasný 
stav budovy. Po prehliadke nasledovalo celodenné 
stretnutie vo Zvolene, ktorého sa okrem záujemcov 
zúčastnili aj prizvaní experti.

Na základe prvotnej komunikácie so záujemcami 
vytvorilo občianske združenie PUNKT možné sce-
náre revitalizácie budovy. Pre čo najväčšiu udržateľ-
nosť a pre vykrytie funkcií, ktoré na sídlisku chýbajú, 
by bolo najvhodnejšie budovu obsadiť viacerými 
nájomníkmi, ktorí obyvateľom ponúknu rôzne 
služby. Na základe požiadaviek záujemcov a priesto-
rových daností budovy vypracovali predbežnú štúdiu 
aj architekti z Ateliéru 2021. Podľa ideálneho scenára 
by v časti budovy, ktorá smeruje k malému námes-
tíčku, mali byť umiestnené najmä služby pre verej-
nosť. Ďalej by sa v budove mali nachádzať priestory 
pre komunitné aktivity a smerom k zelenému are-
álu skôr pokojnejšie prevádzky poloverejného cha-
rakteru.
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Alica Hrašková
riaditeľka Filmového klubu Zvolen

Ing. Lenka Balkovičová
primátorka Zvolena

Miroslav Baláž
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Sanja Nikolov
komunitná organizátorka

Mgr. Kamila Strapková
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lene, zdroj: Ako sa nám žije vo Zvolene, 2015

Obr. 6: Štruktúra ekonomicky aktívnych 

obyvateľov mesta Zvolen podľa najvyššieho 

dosiahnutého vzdelania v roku 2011

Obr. 7: Výrobné územia vo Zvolene, zdroj: 

digitálna mapa mesta Zvolen

Obr. 8: Spôsob dopravy do územia bývalé-

ho gymnázia (N = 247), zdroj: dotazníkový 

prieskum, PUNKT, 2018

Obr. 9: Počet automobilov na domácnosť 

obyvateliek a obyvateľov (N = 247), zdroj: 

dotazníkový prieskum, PUNKT, 2018

Obr. 10: Preferencie zlepšenia mobility na 

sídlisko Sekier (N = 247), zdroj: dotazníkový 

prieskum, PUNKT, 2018

Obr. 11: Zjednodušená mapa s vyznačením 

jestvujúcich lokalít na bývanie v zmysle 

ÚPN mesta Zvolen, zdroj: ÚP mesta Zvolen

Obr. 12: Lokalizácia mapovaných slu-

žieb a obchodov na sídlisku Sekier, zdroj: 

PUNKT, 2019

Obr. 13: Profil mapovaných obchodov 

a služieb v území sídliska Sekier ohraniče-

nom Okružnou ulicou (N = 65), zdroj: terén-

ny prieskum, PUNKT, 2018

Obr. 14: Charakter mapovaných obchodov 

a služieb v území sídliska Sekier ohraniče-

nom Okružnou ulicou (N = 65), zdroj: terén-

ny prieskum, PUNKT, 2018

Obr. 15: Čo Vám na sídlisku Sekier chýba, 

zdroj: dotazníkový prieskum, PUNKT, 2018

Obr. 16: Za akými službami dochádzate 

do iných častí Zvolena, inej obce či mesta, 

zdroj: dotazníkový prieskum, PUNKT, 2018

Obr. 17: Aktívny šport ako voľnočasová 

aktivita vo zvolenských mestských častiach 

(N = 503), zdroj: Ako sa nám žije vo Zvolene, 

Združenie Slatinka, 2016

Obr. 18: Návšteva múzea, galérie, kina a di-

vadla ako voľnočasová aktivita vo zvolen-

ských mestských častiach (N = 503), zdroj: 

Ako sa nám žije vo Zvolene, Združenie Sla-

tinka, 2016

Obr. 19: Pozeranie televízie ako voľnoča-

sová aktivita vo zvolenských mestských 

častiach (N = 503), zdroj: Ako sa nám žije vo 

Zvolene, Združenie Slatinka, 2016

Obr. 20: Návšteva reštaurácie, kaviarne ako 

voľnočasová aktivita vo zvolenských mest-

ských častiach (N = 503), zdroj: Ako sa nám 

žije vo Zvolene, Združenie Slatinka, 2016

Obr. 21: Stretávanie sa s priateľmi ako 

voľnočasová aktivita vo zvolenských mest-

ských častiach (N = 503), zdroj: Ako sa nám 

žije vo Zvolene, Združenie Slatinka, 2016

Obr. 22: Turistika ako voľnočasová akti-

vita vo zvolenských mestských častiach 

(N = 503), zdroj: Ako sa nám žije vo Zvolene, 

Združenie Slatinka, 2016

Obr. 23: Práca v záhrade ako voľnočasová 

aktivita vo zvolenských mestských častiach 

(N = 503), zdroj: Ako sa nám žije vo Zvolene, 

Združenie Slatinka, 2016

Obr. 24: Dobrovoľníctvo ako voľnočasová 

aktivita vo zvolenských mestských častiach 

(N = 503), zdroj: Ako sa nám žije vo Zvolene, 

Združenie Slatinka, 2016

Obr. 25: Vo svojom okolí poznám ľudí. 

Porovnanie zvolenských mestských častí 

(N = 503), zdroj: Ako sa nám žije vo Zvolene, 

Združenie Slatinka, 2016

Obr. 26: Vo svojom okolí dôverujem. 

Prieskum vo zvolenskej mestskej časti 1 

(N = 98), zdroj: Ako sa nám žije vo Zvolene, 

Združenie Slatinka, 2016

Obr. 27: Výška daru za posledných 12 me-

siacov v mestskej časti 1 (N = 98), zdroj: Ako 

sa nám žije vo Zvolene, Združenie Slatinka, 

2016

Obr. 28: Vnímané pozitívne asociácie 

územia bývalého Gymnázia Mateja Bela 

(N=149), zdroj: dotazníkový prieskum, 

PUNKT, 2018

Obr. 29: Vnímané negatívne asociácie 

územia bývalého Gymnázia Mateja Bela 

(N = 149) zdroj: dotazníkový prieskum, 

PUNKT, 2018

Obr. 30: Vnímané potenciály územia býva-

lého Gymnázia Mateja Bela (N = 149) zdroj: 

dotazníkový prieskum, PUNKT, 2018

Obr. 31: Vnímané hodnoty územia bývalé-

ho Gymnázia Mateja Bela (N = 247), zdroj: 

dotazníkový prieskum, PUNKT, 2018

Obr. 32: Mestská časť ako dobré miesto 

pre život (N = 503), zdroj: Ako sa nám žije vo 

Zvolene, Združenie Slatinka, 2016

Obr. 33: Mestská časť ako dobré miesto 

pre život (N = 503), zdroj: Ako sa nám žije vo 

Zvolene, Združenie Slatinka, 2016

Obr. 34: Vekové zastúpenie užívateľov 

a užívateliek v území, zdroj: terénne pozoro-

vanie, 2 dni, PUNKT, 2018

Obr. 35: Genderové zastúpenie užívateľov 

a užívateliek v území, zdroj: terénne pozoro-

vanie, 2 dni, PUNKT, 2018

Obr. 36: Najčastejšie aktivity ľudí, pohybu-

júcich sa v okolí troch pozorovaných bodov 

pri budove bývalého gymnázia (N = 232) 

zdroj: terénne pozorovanie, 2 dni, PUNKT, 

2018

Obr. 37: Aké činnosti by ste v budove býva-

lého gymnázia a jeho blízkom okolí radi vi-

deli (N = 503), zdroj: dotazníkový prieskum, 

PUNKT, 2018

Obr. 38: Na základe architektonických da-

ností budovy vypracovali architekti z Atelié-

ru 2021 modelový scenár náplne.

Obr. 39, 40, 41, 42: Na základe archi-

tektonických daností budovy vypracovali 

architekti z Ateliéru 2021 modelový scenár 

náplne.

O občianskom združení PUNKT
Občianske združenie PUNKT vzniklo v roku 2007 s cieľom propagácie a podpory 
výskumu v oblasti dizajnu, výtvarného umenia, architektúry a urbanizmu. Postupne 
sme rozšírili svoj zámer na komplexnú podporu rozvoja mesta na rôznych úrovniach. 
Táto sa týka predovšetkým podpory komunitného života a miestnej ekonomiky, prepo-
jenia potrieb obyvateľov s urbánnym rozvojom, ako i zodpovedného nakladania s odpa-
dom a jeho redukcie v praxi. Naším celkovým zámerom je podporovať väčšiu rozmani-
tosť v slovenskom umení a kultúre, podporovať komunitný rozvoj a stimulovať aktívne 
občianstvo. 
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