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V Bratislave, 5. októbra 2021 
Vec: Stanovisko k prezentovanému zámeru revitalizácie Parku pod lipami 
 
Vážený pán starosta, 
dovoľ mi zopár postrehov vo vzťahu k pripravovanému zámeru revitalizácie Parku pod 
lipami. Návrh predstavený 20. septembra priamo v Parku pod lipami ako taký sa mi veľmi 
páči. Myslelo sa v ňom na kultúru, oddych a revitalizáciou sa vytvorí aj lepší priestor pre deti. 
Škoda že to takto nebolo navrhnuté už v minulosti v rámci vtedajšieho europrojektu, 
v dôsledku čoho teraz budeme prerábať niečo, čo stálo v minulosti nemalé financie. Na 
druhej strane ale chápem, že prvky, ktoré v parku nenašli  uplatnenie budú v zmysle nového 
návrhu premiestnené na iné miesto a pribudnú v ňom také, ktoré odrážajú reálne potreby 
ľudí, ktorí park využívajú.  
 
Na návrhu ma upútalo zaujímavé riešenie fontány priamo v teréne, ktoré by malo nahradiť 
existujúcu nebezpečnú fontánu. Tento druh sa aj vo svete stáva stále viac populárnejším 
a teším sa, že takúto fontánu budeme mať aj my vo Vajnoroch. Odstránenie existujúcej 
fontány celý priestor opticky zväčší. Rada by som však v tejto súvislosti upriamila pozornosť 
na to, že tento druh fontány bude treba denne čistiť a zabezpečovať jej údržbu, nakoľko 
v dôsledku umiestnenia v úrovni terénu budú trysky neustále zanášané nečistotami. Svoje 
tvrdenie opieram o reálne skúsenosti pracovníkov zabezpečujúcich údržbu obdobnej fontány 
v parku Charkovská.  
 
Takisto ma teší, že v projekte sa venuje veľká pozornosť aj zachovaniu kultúrnej funkcie 
priestoru a zaujímavý bol aj predstavený návrh rozšírenia detského ihriska s doplnením 
nových prvkov, čo určite vytvorí úsmev našich najmenších užívateľov. Tu však dávam do 
pozornosti fakt, že vzhľadom na to, že umiestnenie detských prvkov je situované 
v bezprostrednej blízkosti cestnej komunikácie, navrhujem priestor ihriska z dôvodu 
bezpečnosti oplotiť od cesty nízkym plôtikom.  
 
Vo vzťahu k zvyšnému mobiliáru navrhujem doplniť iba lavičky s operadlami po vzore 
existujúcich a odstrániť sedenie so stolíkom, nakoľko park nie je miestom pre kempovanie, 
ale pre oddych. Priznám sa, že mi uniká význam ohraničovania priestoru vyvýšenými 
kochlíkmi so sedením, ktoré z môjho pohľadu priestor skôr rozčleňuje ako zjednocuje. A za 



zváženie stojí aj materiál, ktorý je v tomto novo vytvorenom priestore navrhovaný, nakoľko 
zbytočne na úkor zelene rozširuje betónové plochy.  
 
Na verejnom predstavení návrhu padlo aj viacero zaujímavých návrhov, ako napríklad 
doplnenie lipovej aleje, ktorá v minulosti tvorila koridor od Roľníckej až po kostol. Preto by 
bolo vhodné, ak by sme vedeli zapracovať do projektu aj obnovenie pôvodného lipového 
koridoru z lipového stromoradia, čo korešponduje aj s pomenovaním parku.  
 
V nadväznosti na vyššie uvedené si Ťa touto cestou dovoľujem požiadať o zapracovanie 
mojich pripomienok do návrhu.  
Ďakujem 
 
S pozdravom 
Monika Debnárová  
 
 
 
 


