
Občianske pripomienky z verejného prerokovania krajinno –architektonického návrhu
„Multigeneračné športovisko Pionierska“  ateliéru Labak + 2021:

V prerokovávanom architektonickom návrhu sú zanesené takmer všetky vstupné požiadavky obyvateľov a je
evidentné, že celkové náklady na rekonštrukciu by boli vysoké. Na základe videného obyvatelia niektoré svoje
návrhy revidovali,  zhodli sa na prioritách rekonštrukcie a k návrhu vzniesli niekoľko konkrétnych pripomienok,
ktoré by mali byť v ďalšej etape projektovej prípravy zapracované.

Jednoznačnou prioritou rekonštrukcie sú športoviská, atletický okruh a osvetlenie. Pri prerokovaní sa
diskutovalo o vhodnom prístupe k úprave povrchov ihrísk, zvažovala sa správna technológia s ohľadom na
ekologické aj ekonomické aspekty projektu. Obyvatelia diskutovali možnosti aplikácie športového povrchu
priamo na jestvujúce plochy, respektíve vytvorenie nového vodopriepustného súvrstvia. Občania by v ďalšej
etape od projektanta radi počuli možnosti rekonštrukcie povrchov a podielali sa na rozhodovaní o vhodnej
variante riešenia.

- Projekt by mal počítať s možnosťou etapizácie
- Prioritou je úprava povrchov športovísk a okruhu pre cyklistov a bežcov, osvetlenie a oplotenie

minimálne jedného športoviska a osvetlenie areálu
- Predložiť návrh na riešenie povrchov športovísk. Diskutoval sa variant kde basketbalové ihrisko (B1) je

vytvorené aplikáciou športového povrchu na upravený jestvujúci asfalt a futbalové ihrisko (B2) je
opatrené umelou trávou na vodopriepustnom povrchu.

- Ihrisko plážového volejbalu vyvoláva obavy ohľadom údržby a hygieny prostredia v kontexte hier
malých detí. Účastníci ho navrhujú nahradiť malým ihriskom s betónovým povrchom a mantinelmi.

- Z návrhu odstrániť stromy a živý plot  pri vnútornom obvode atletickej dráhy – prehľadnosť priestoru je
jeho dôležitou kvalitou

- K výberu herných prvkov do zón detských ihrísk (E) prizvať zástupcov občanov
- Odstrániť z návrhu zóny „pumtrack“ (F) a boccia (J), ideálne ponechať voľnú trávnatú plochu
- Pokiaľ sa ukáže, že navrhovaný (mlatový) chodník popri bežeckej trati nie je možné realizovať,

navrhujeme napojiť prechod cez areál priamo na betónovú časť oválu
- Doplniť vo vhodnej polohe malú lezeckú (boulder) stenu, stačí výška max 4m, zároveň môže z druhej

strany slúžiť ako odrazová stena pre loptové hry
- Na tribúnu pridať kochlíkovú zeleň
- V návrhu chýba picia fontána, voda by mala byť dostupná pre všetkých užívateľov priestoru. Obyvatelia

navrhujú zriadiť aj samostatnú vodomernú šachtu s prípojkou a vodomerom tak, aby mohli v prípade
priaznivých podmienok vytvoriť na malom betónovom ihrisku klzisko

- Doplniť stolíky na „písanie úloh“, resp. iné spoločenské aktivity.
- Doplniť viac pingpongových stolov

Stretnutia sa zúčastnili aktívni obyvatelia a obyvateľky štvrte, iniciátori petície a pravidelní užívatelia ihriska.
Opakovane vyzdvihovali potenciál pre „miesto stretnutia generácií“.  Všetci účastníci vyjadrili vôľu
spolupracovať pri rozpracovaní projektovej dokumentácie s vybraným projektantom. Do budúcna si vedia
predstaviť možnosť, že sa občiansky zástupca stane „správcom areálu“ zodpovedným za dodržiavanie poriadku
a otváracích hodín ihriska.
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