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Príhovor 

  Počas prípravy podkladov pre súťaž, som v mojom meste našiel niekoľko podnetov 

k daným  témam. Pri niektorých  témach  tých podnetov bolo viac, avšak uviedol som vždy 

len jednu aby som splnil zadanie súťaže. 

  Pevne  verím,  že  sa  Vám  moja  práca  bude  páčiť  a že  splní  účel,  pre  ktorý  bola 

pripravovaná. 

 

 

S pozdravom 

                    Ivan Slušniak 
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1. 
nepokosené verejné priestranstvo, 

zanedbaná zeleň v meste/obci ‐ burina, 

vyschnuté kvety a tráva; 

Opis problému:  Napriek  veľkej  snahe  sa mi  v tomto  jesennom období nepodarilo už 

nájsť pre tému číslo 1 relevantný problém, preto sa do súťaže s témou 

číslo 1 nezapájam. 
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2. 
znečistené verejné priestranstvo: 

porozhadzované odpadky, 

cigaretové ohorky; 

Opis problému:  Neďaleko  dvoch  výškových  budov,  je  niekoľko  odpadkových  košov, 

ale  zdá  sa  že  niektorí  občania  (alebo  okoloidúci)  ignorujú  ich  účel 

a vytvárajú si smetisko hneď za svojim príbytkom. 

Miesto problému:  Ulica M. R. Štefánika (vedľa národného vodnopólového centra) 

Mapa: https://maps.google.com/maps?q=48.709987,18.53621  

Fotografia:   
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3. 
poškodený mestský inventár: 

lavičky, odpadkové koše, 

fontána, detské ihrisko; 

Opis problému:  Kedysi  dobre  fungujúca mestská  krytá  plaváreň,  dnes  smetisko,  či 

vo vnútri budovy, alebo  vonku. Poškodené dvere, okná,  rozbité  sklá 

a opadnutá omietka s kachličkami. 

Miesto problému:  Ulica M. R. Štefánika (stará krytá plaváreň) 

Mapa: https://maps.google.com/maps?q=48.710086,18.536811  

Fotografia:   
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4. 
výrub stromov: 

kde by bol potrebný a naopak, kde bol urobený zbytočne, 

prípadne bez povolenia; 

Opis problému:  Niekedy  prekrásne  do  fialova  kvitnúce  agátové  kríky,  dnes  už  iba 

spomienky. Odstrániť strom je  ľahké a možné v priebehu pár sekúnd, 

zasadiť nový  a nehať ho  rásť do  výšky  je  veľká  investícia do  ďalekej 

budúcnosti. 

Miesto problému:  Ulica Rastislavova (oproti domu 325) 

Mapa: https://maps.google.com/maps?q=48.716503,18.542497  

Fotografia:   
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5. 
grafity na stavbách, 

zastávkach MHD, 

mestskom inventári; 

Opis problému:  Pri potulkách po  svojom  rodnom meste a pri myšlienke,  že odfotím 

len  jednu  stavbu,  som našiel aj  ďalšie ktoré  sú  „ozdobené“ grafitmi. 

Okrem  mojej  vlastnej  školy,  som  našiel  grafity  na  jedálni  pri 

gymnáziu, na telocvični základnej školy ale na sídle mestskej polície. 

Pekné grafity na správnom mieste mi nevadia, je to umenie a niektoré 

sú  skutočným  skvostom,  ale  to  čo  som  videl ma  ďaleko  od  umenia 

a pripomína skôr vandalstvo a ich autori by si svoje diela mali najskôr 

vyskúšať na papieri. 

Miesto problému:  Ulica Jozefa Cígera Hronského (areál Strednej odbornej školy) 

Mapa: https://maps.google.com/maps?q=48.71681,18.543262  

Fotografia:   
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6. 
vrak auta, alebo dlhodobo nepojazdné vozidlo zaberajúce parkovacie 

miesta, autá parkujúce mimo zóny na to vyhradenej, 

chýbajúce parkovacie miesta; 

Opis problému:  Pri plnení  inej  témy,  som hneď narazil na príspevok pre  ďalšiu  tému 

a to je táto. Rovno pred vchodom do budovy Matričného a Mestského 

úradu,  zaparkované  auto,  ktoré  museli  všetci  poctivo  obchádzať. 

Najskôr  som  si myslel,  že  ide  o vyhradené miesto  pre  občanov  so 

zdravotným postihnutím, ale na zemi som nenašiel žiadny znak, ktorý 

by to naznačoval a ani čiary, ktoré by miesto určovali za parkovacie. 

Miesto problému:  Námestie Slovenského národného povstania (budova MsÚ) 

Mapa: https://maps.google.com/maps?q=48.717816,18.541033  

Fotografia:   
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7. 
poškodené zastávky MHD, 

frekventované zastávky MHD bez prístrešku, 

chýbajúce zastávky MHD; 

Opis problému:  Čakanie na autobus do školy alebo na prax je mojou dennou aktivitou. 

Autobusy niekedy meškajú a v zime  to meškanie bude narastať ešte 

viac. Pri tomto únavnom čakaní by som si rád sadol na lavičku niekde 

do závetria aby  som  sa  schoval pred zimou, no na  tejto zastávke  to 

bude komplikované. 

Miesto problému:  Ulica Šimonovská (vedľa spoločnosti Bydos) 

Mapa: https://maps.google.com/maps?q=48.723437,18.548892  

Fotografia:   
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8. 
chýbajúce alebo poškodené kanalizačné poklopy, 

nepriechodná kanalizácia; 

 

Opis problému:  Základnú školu som opustil nedávno a pri hľadaní podnetov pre túto 

prácu,  som  našiel  niekoľko  poškodených,  alebo  zle  zabezpečených 

kanalizačných  poklopov  práve  tam,  kde  by  nemali  byť  a to  v areáli 

Základnej školy a pre istotu schovaných v kríkoch a vysokej tráve. 

Miesto problému:  Ulica Jozefa Cígera Hronského (areál Základnej školy) 

Mapa: https://maps.google.com/maps?q=48.7181,18.543707  

Fotografia:   
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9. 
poškodený chodník, 

pešia zóna, schodisko, 

chýbajúci chodník; 

Opis problému:  Zaujalo ma riešenie chodníka na ulici Jesenského, kde chodník nie  je 

a teda  chýba.  Riešením  je  zúženie  cesty  v neprehľadnej  zákrute 

a chodník od cesty oddelený umelou zábranou. Nielen že chodník  je 

nebezpečný, ale po chvíľke strávenej v tomto priestore som mal pocit, 

že niektoré autá, ktoré sa stretávajú v zákrute sa na seba nalepia a už 

sa nerozdelia. 

Miesto problému:  Ulica Jesenského 

Mapa: https://maps.google.com/maps?q=48.721667,18.537315    

Fotografia:   
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10. 
zle umiestnené dopravné značenie zabraňujúce výhľadu 

alebo zhoršujúce plynulosť dopravy; 

 

Opis problému:  Ešte síce nemám vodičský preukaz, ale stačilo niekoľko jázd s rodičmi 

alebo  kamarátmi  aby  som  zistil,  že  túto  križovatku  je  najlepšie  za 

volantom neabsolvovať. Most cez rieku Nitra je opatrený plotom, cez 

ktorý nie  je možné vidieť autá prichádzajúce z ľavej strany. Je tu síce 

umiestnené  zrkadlo,  ktoré  v niektorých  hodinách  býva  zarosené, 

hlavne ráno a v niektorých obdobiach zahalené korunou stromov. 

Miesto problému:  Križovatka ulíc Jesenského a Trenčianska 

Mapa: https://maps.google.com/maps?q=48.722538,18.537176  

Fotografia:   
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11. 
zle vyspádované cesty, 

zničené cesty s jamami, výmoľmi, 

chýbajúce cesty; 

Opis problému:  Problémy  nie  len  v meste  ale  aj  priamo  doma,  alebo  teda  pred 

domom. Zámerom nového  chodníka bol  zrejme plynulý prechod na 

cestu, čiže chodník pred vchodom bol znížený a teda nemá obrubník. 

Bol však na toľko znížený, že v čase dažďa je na chodníku voda, ktorá 

naň priteká z cesty a v tomto období sa chodník nedá použiť. 

Miesto problému:  Ulica Baníkov (môj dom) 

Mapa: https://maps.google.com/maps?q=48.713217,18.532643  

Fotografia:   
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12. 
ilegálne skládky odpadu 

„čierne skládky odpadu“; 

 

Opis problému:  Trochu  ďalej  od  centra  mesta  a takmer  na  každom  odľahlejšom 

mieste  sa  dá  nájsť  ilegálne  smetisko.  Na  tomto  som  našiel  okrem 

odpadu  zo  stavebného  materiálu  aj  použitý  nábytok, ojazdené 

pneumatiky a mnoho ďalšieho. 

Miesto problému:  Ulica Nábrežná 

Mapa: https://maps.google.com/maps?q=48.713927,18.52326  

Fotografia:   
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13. 
stavba bez stavebného povolenia = „čierna stavba“, 

torzo rozostavanej budovy; 

 

Opis problému:  Stavba, alebo teda „novostavba“, ktorá ešte nebola ani dokončená už 

chátra.  Táto  budova  sa  za  posledné  roky  postupne mení,  pribudne 

nejaký múr,  alebo okno, poprípade nejaké poschodie. Budova  je  vo 

výstavbe od vtedy ako si ja pamätám a to už je veľmi dlho. 

Miesto problému:  Ulica Trenčianska (pri jazere) 

Mapa: https://maps.google.com/maps?q=48.721455,18.533775  

Fotografia:   
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14. 
chýbajúce bezbariérové vstupy na chodníkoch, 

v mestských/obecných zariadeniach, 

zábrany na komunikáciách; 

Opis problému:  Som  jeden z tých šťastnejších, ktorí sa môžu radovať z toho že vidia, 

počujú, vedia hovoriť a môžu sa hýbať a presúvať kde sa  im  len  ráči. 

V mojom  veku  ešte  nemám  potrebu  navštevovať  úrady  a ani  tie 

mestské,  ale  nezávidím  tým,  ktorí  sa  potrebujú  dostať  na  druhé 

poschodie Mestského  úradu  v Novákoch.  Samozrejme  viem  že  nie 

všade  sa  dá  zabezpečiť  bezbariérový  prístup  a aj  to  že  je  to  otázka 

financií a viem aj to že pracovníci mestského úradu by určite človeku 

s obmedzeným pohybom vyhoveli po každej stránke. 

Miesto problému:  Námestie Slovenského národného povstania (budova MsÚ) 

Mapa: https://maps.google.com/maps?q=48.717816,18.541033 

Fotografia:   
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15. 
dlhodobá prítomnosť asociálov na námestiach, 

v parkoch, pred obchodnými domami; 

 

Opis problému:  Viem  o skupinke  asociálov,  ktorí  sa  zdržiavali  na  lavičkách  v okolí 

autobusovej  a vlakovej  stanice  v mojom  meste.  V posledných 

týždňoch sa na spomínanom mieste už nezdržiavajú,  čo znemožnilo 

vyhotovenie  fotografie  a  preto  sa  do  súťaže  s témou  číslo  15 

nezapájam. 
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