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súčasný stav

analýza možného rozvoja

	 	 ↑	Komplexný	návrh	/	M	1:2000
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ↓	Detail	obytnej	štruktúry	/	M	1:500			

↓	Etapizácia	vývoja	sídliska	Luník	IX	a	jeho	integrácia

↑	1.Detail	sociálneho	podniku	 
na	výrobu	biopeliet	a	betónu

súčasný	stav <	10	rokov <	20	rokov >	50	rokov

↑	2.Detail	námestia

↑	3.Detail	obytnej	štruktúry

↑	4.Detail	nábrežia	potoka

↑	5.Detail	intervencií	v	existujúcej	obytnej	štruktúre

↑	6.Detail	obytnej	štruktúry

Rez	obytnou	štruktúrou	BB´	/	M	1:200	→
Vizualizácia	námestia	↓ 

←	Rez	obytnou	štruktúrou	AA´	/	M	1:200
Vizualizácia	obytnej	štruktúry	↓ 

↑

↑

multifunkčný	verejný	priestor

rekreačné	priestory 
a	vedenie	cyklotrasy

zdravotné	stredisko

revitalizované	multifunnkčné	
ihrisko

rozšírenie	školy

rozšírenie	školy

polyfunkcia

obchodný	dom 
s	parkovacím	domom

cyklodielňa

co-working

využitie	priestorov	
bývalej	kotolňe

nové	premostenie	a	pešie	prepojenie	na	
osi	námestie	-	autobusová	zastávka

odpadová	rúra	zo	schodiskového	
priestoru	do	kontajnera

Komunitné	verejné	
priestory	a	ihriská

hydroponické	
poľnohospodárstvo

les,	zóny	rekreácie 
a	enviro-vzdelávania 

nádrže	na	vodu, 
solárne	panely, 

kúrenie	biopeletami

nádrže	na	vodu, 
solárne	panely, 

kúrenie	biopeletami

Poloverejné	vnútrobloky 
(	co-housing	)

poloverejný	vnútroblok

nádrže	na	vodu,	solárne	panely,	
kúrenie	biopeletami

terasy/zelené	predzáhradky

funkčná	fluidita,	
podnikanie	v	partery

AA´

BB´

práca	s	komunitou,	
co-working

kultúra	a	kreatívny	priemysel prepájanie	s	mestom	Košice

IT	priemysel

disperzia	a	integrácia	
obyvateľov

svojpomocná	výstavba

edukácia,	participácia revitalizácia	nábrežiavýkup	recyklovateľných	surovín

likvidácia	čiernych	skládok
likvidácia	skládky	
nebezpečného	odpadu

revitalizácia	verejných	
priestorov

verejná	hygiena
hydroponické	poľnohospodárstvoznižovanie	nezamestnanosti	

tvorbou	sociálnych	podnikov

podpora	internetového	
podnikania

detské	ihriská

komunitná	cyklodielňa

aplikácia	obnoviteľných	zdrojov

1
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Téma	marginalizovaných	rómskych	komunít	je	vysoko	podceňovanou	témou	v	Slovenských	
podmienkach.	Avšak	fenomén	marginalizácie,	ktorý	sústavne	rozdeľuje	spoločnosť,		nie	
je	v	globálnej	mierke	novinkou	(Roy	2009)	.

Predkladaný	 návrh	 sa	 nesnaží	 ponúknuť	 len	 čistý	 architektonický	 produkt,	 ale	
pristupuje	k	tvorbe	územia	ako	k	procesu.	Do	popredia	dosadzuje	dizajn,	ktorý	stavia	
na	kvalitatívnych	a	kvantitatívnych	dátach.	Mapovanie,	ktoré	je	prvým	a	nevyhnutným	
krokom	k	dosiahnutiu	plnohodnotného	projektu	a	plánovanie,	ktoré	by	v	ideálnom	prípade	
malo	prebehnúť	s	prizvaním	dotknutej	verejnosti	a	práci	s	komunitou.

Celkový	 návrh	 sa	 zameriava	 okrem	 tvorby	 hmotovo-priestorovej	 štruktúry	 aj	 na	
vytvorenie	celkovej	vízie	dlhodobého	rozvoja	mestskej	časti.	Tá	sa	snaží	reagovať	
na	 základný	 problém	 sídliska	 Luník	 IX	 –	 hmotovo-priestorovú	 a	 socio-ekonomickú	
separáciu	 obyvateľov	 od	 zvyšku	 Košíc.	 Etapizácia	 návrhu,	 ktorá	 spája	 hmotovo-

priestorový	rozvoj	so	socio-ekonomickou	víziou	je	rozdelená		na	inkrementálne	kroky.	 
Základným	 prvkom	 vízie	 dlhodobej	 integrácie	 sa	 stáva	 kultúra.	 Argument	 stavia	 na	
marketingu	mesta	Košice	–	(hlavné)	mesto	kultúry,	ako	aj	na	priekopníckom	správaní	
kreatívnych	obyvateľov	(Florida	2014)	vzhľadom	k	zanedbaným	a	znehodnoteným	urbánnym	
celkom	 (Tabačka,	 Kasárne).	 Je	 to	 práve	 kreatívne	 zmýšľanie	 obyvateľov	 (umelcov,	
mladých	Košičanov,	atď.),	ktorí	svojou	činnosťou	dvíhajú	záujem	širšej	verejnosti	o	
nimi	obývané	územie,	čím	zvyšujú	jeho	symbolickú	hodnotu	(Zukin	1995).

Samotný	 návrh	 hmotovo-preistorovej	 štruktúry	 reflektuje	 štyri	 základné	 piliere	
tvoriace	funkčnú	spoločnosť:	bývanie,	voľnočasové	aktivity	a	vzdelávanie,	pracovné	
príležitosti,	spojenie	s	okolím.	Všetky	tieto	prvky	sa	navzájom	prelínajú,	a	nie	je	
možné	sa	na	ne	z	hľadiska	návrhu,	ale	aj	správy	pozerať	oddelene.

Bývanie	 v	 návrhu	 reflektuje	 niekoľko	 typologických	 prístupov.	 V	 návrhu	 namiesto	
individuálnych	rodinných	domov	preferujeme	hustejšie	hybridné	formy	zástavby,	a	to	

z	 dôvodu	 nerentability	 a	 nevhodnosti	 umiestenia	 IBV	 k	 okolitej	 zástavbe,	 hustote	
a	počtu	chýbajúcich	bytových	jednotiek	(500+).	Navrhujeme	vyhradiť	na	tieto	formy	
bývania	radšej	iné,	okrajovejšie	územía,	ktoré	majú	potenciál	stať	sa	oblasťou	s	IBV	
zástavbou	(smer	Mašličkovo	a	Pereš).

Riešenie	 voľnočasových	 aktivít	 a	 vzdelávania	 je	 založené	 na	 systéme	 flexibilných	
preplávajúcich	verejných	priestorov	zameraných	najmä	na	aktivity	pre	deti	a	mládež	
(komunikácie,	ktoré	sa	dajú	v	minúte	zmeniť	na	detské	ihriská/športoviská).	Kľúčovým	
determinantom	 pri	 návrhu	 budov	 verejných	 služieb	 je	 prepojenie	 medzi	 interiérom	
a	 exteriérom.	 Umiestňovanie	 vzdelávacích	 inštitúcií	 reflektuje	 snahu	 priblížiť	
mládeži	 praktické	 zručnosti	 a	 pracovné	 návyky	 formou	 disperzie	 učebných	 pavilónov	
(environmentálna	 škôlka	 pri	 vodnom	 toku/lese,	 remeselná	 škôlka	 pri	 navrhovaných	
dielňach,	inovatívna	škôlka	pri	kreatívnom	hube/IT	inkubátore).	Pri	návrhu	spevnených	
povrchov	sa	ráta	s	aplikáciou	priepustných	materiálov	(dlažba,	trávnice,	mlat).

Návrh	pre	zlepšenie	ekonomického	postavenia	obyvateľov	zahŕňa	v	prvých	krokoch	systém	
sociálnych	podnikov	(výroba	peliet	>	lacné	palivo,	výroba	betónu		>	dlažba	na	úpravu	
povrchov,	prvky	na	stavbu	budov,	recyklácia	plastových	a	hliníkových	materiálov	>	
zber	a	výkup	plastového	a	hliníkového	odpadu),	ktoré	sú	prvotne	zamerané	na	vytvorenie	
pracovných	príležitostí	a	ich	udržateľnosť.	Sekundárne	sa	počíta	s	vytváraním	podmienok	
pre	 kreatívny	 priemysel,	 ako	 aj	 edukácia	 smerom	 k	 možným	 internetovým	 zárobkovým	
činnostiam	(AirBnB,	Uber).

Spojenie	s	okolitou	štruktúrou	je	založené	na	postupnom	vytváraní	priečnych	dopravných	
ťahov,	pričom	dôraz	je	kladený	na	pešie	a	cyklotrasy.	V	rámci	územia	ako	takého	sa	
nedá	celkom	uvažovať	s	konceptom	‚mesta	bez	áut’,	nakoľko	auto	je	v	súčasnosti	(nie	
len)	 pre	 rómsku	 komunitu	 vyjadrením	 sociálneho	 statusu,	 navrhujeme	 však	 striktnú	
reguláciu	 statickej	 dopravy.	 Taktiež	 sa	 počíta	 s	 vytvorením	 prepojenia	 v	 smere	
rekreačnej	oblasti	Bukovec,	Pereš,	či	US	Steal.
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< 10 rokov

analýza možného rozvoja

	 	 ↑	Komplexný	návrh	/	M	1:2000
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ↓	Detail	obytnej	štruktúry	/	M	1:500			

↓	Etapizácia	vývoja	sídliska	Luník	IX	a	jeho	integrácia

↑	1.Detail	sociálneho	podniku	 
na	výrobu	biopeliet	a	betónu

súčasný	stav <	10	rokov <	20	rokov >	50	rokov

↑	2.Detail	námestia

↑	3.Detail	obytnej	štruktúry

↑	4.Detail	nábrežia	potoka

↑	5.Detail	intervencií	v	existujúcej	obytnej	štruktúre

↑	6.Detail	obytnej	štruktúry

Rez	obytnou	štruktúrou	BB´	/	M	1:200	→
Vizualizácia	námestia	↓ 

←	Rez	obytnou	štruktúrou	AA´	/	M	1:200
Vizualizácia	obytnej	štruktúry	↓ 

↑

↑

multifunkčný	verejný	priestor

rekreačné	priestory 
a	vedenie	cyklotrasy

zdravotné	stredisko

revitalizované	multifunnkčné	
ihrisko

rozšírenie	školy

rozšírenie	školy

polyfunkcia

obchodný	dom 
s	parkovacím	domom

cyklodielňa

co-working

využitie	priestorov	
bývalej	kotolňe

nové	premostenie	a	pešie	prepojenie	na	
osi	námestie	-	autobusová	zastávka

odpadová	rúra	zo	schodiskového	
priestoru	do	kontajnera

Komunitné	verejné	
priestory	a	ihriská

hydroponické	
poľnohospodárstvo

les,	zóny	rekreácie 
a	enviro-vzdelávania 

nádrže	na	vodu, 
solárne	panely, 

kúrenie	biopeletami

nádrže	na	vodu, 
solárne	panely, 

kúrenie	biopeletami

Poloverejné	vnútrobloky 
(	co-housing	)

poloverejný	vnútroblok

nádrže	na	vodu,	solárne	panely,	
kúrenie	biopeletami

terasy/zelené	predzáhradky

funkčná	fluidita,	
podnikanie	v	partery

AA´

BB´

práca	s	komunitou,	
co-working

kultúra	a	kreatívny	priemysel prepájanie	s	mestom	Košice

IT	priemysel

disperzia	a	integrácia	
obyvateľov

svojpomocná	výstavba

edukácia,	participácia revitalizácia	nábrežiavýkup	recyklovateľných	surovín

likvidácia	čiernych	skládok
likvidácia	skládky	
nebezpečného	odpadu

revitalizácia	verejných	
priestorov

verejná	hygiena
hydroponické	poľnohospodárstvoznižovanie	nezamestnanosti	

tvorbou	sociálnych	podnikov

podpora	internetového	
podnikania

detské	ihriská

komunitná	cyklodielňa

aplikácia	obnoviteľných	zdrojov

1
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Téma	marginalizovaných	rómskych	komunít	je	vysoko	podceňovanou	témou	v	Slovenských	
podmienkach.	Avšak	fenomén	marginalizácie,	ktorý	sústavne	rozdeľuje	spoločnosť,		nie	
je	v	globálnej	mierke	novinkou	(Roy	2009)	.

Predkladaný	 návrh	 sa	 nesnaží	 ponúknuť	 len	 čistý	 architektonický	 produkt,	 ale	
pristupuje	k	tvorbe	územia	ako	k	procesu.	Do	popredia	dosadzuje	dizajn,	ktorý	stavia	
na	kvalitatívnych	a	kvantitatívnych	dátach.	Mapovanie,	ktoré	je	prvým	a	nevyhnutným	
krokom	k	dosiahnutiu	plnohodnotného	projektu	a	plánovanie,	ktoré	by	v	ideálnom	prípade	
malo	prebehnúť	s	prizvaním	dotknutej	verejnosti	a	práci	s	komunitou.

Celkový	 návrh	 sa	 zameriava	 okrem	 tvorby	 hmotovo-priestorovej	 štruktúry	 aj	 na	
vytvorenie	celkovej	vízie	dlhodobého	rozvoja	mestskej	časti.	Tá	sa	snaží	reagovať	
na	 základný	 problém	 sídliska	 Luník	 IX	 –	 hmotovo-priestorovú	 a	 socio-ekonomickú	
separáciu	 obyvateľov	 od	 zvyšku	 Košíc.	 Etapizácia	 návrhu,	 ktorá	 spája	 hmotovo-

priestorový	rozvoj	so	socio-ekonomickou	víziou	je	rozdelená		na	inkrementálne	kroky.	 
Základným	 prvkom	 vízie	 dlhodobej	 integrácie	 sa	 stáva	 kultúra.	 Argument	 stavia	 na	
marketingu	mesta	Košice	–	(hlavné)	mesto	kultúry,	ako	aj	na	priekopníckom	správaní	
kreatívnych	obyvateľov	(Florida	2014)	vzhľadom	k	zanedbaným	a	znehodnoteným	urbánnym	
celkom	 (Tabačka,	 Kasárne).	 Je	 to	 práve	 kreatívne	 zmýšľanie	 obyvateľov	 (umelcov,	
mladých	Košičanov,	atď.),	ktorí	svojou	činnosťou	dvíhajú	záujem	širšej	verejnosti	o	
nimi	obývané	územie,	čím	zvyšujú	jeho	symbolickú	hodnotu	(Zukin	1995).

Samotný	 návrh	 hmotovo-preistorovej	 štruktúry	 reflektuje	 štyri	 základné	 piliere	
tvoriace	funkčnú	spoločnosť:	bývanie,	voľnočasové	aktivity	a	vzdelávanie,	pracovné	
príležitosti,	spojenie	s	okolím.	Všetky	tieto	prvky	sa	navzájom	prelínajú,	a	nie	je	
možné	sa	na	ne	z	hľadiska	návrhu,	ale	aj	správy	pozerať	oddelene.

Bývanie	 v	 návrhu	 reflektuje	 niekoľko	 typologických	 prístupov.	 V	 návrhu	 namiesto	
individuálnych	rodinných	domov	preferujeme	hustejšie	hybridné	formy	zástavby,	a	to	

z	 dôvodu	 nerentability	 a	 nevhodnosti	 umiestenia	 IBV	 k	 okolitej	 zástavbe,	 hustote	
a	počtu	chýbajúcich	bytových	jednotiek	(500+).	Navrhujeme	vyhradiť	na	tieto	formy	
bývania	radšej	iné,	okrajovejšie	územía,	ktoré	majú	potenciál	stať	sa	oblasťou	s	IBV	
zástavbou	(smer	Mašličkovo	a	Pereš).

Riešenie	 voľnočasových	 aktivít	 a	 vzdelávania	 je	 založené	 na	 systéme	 flexibilných	
preplávajúcich	verejných	priestorov	zameraných	najmä	na	aktivity	pre	deti	a	mládež	
(komunikácie,	ktoré	sa	dajú	v	minúte	zmeniť	na	detské	ihriská/športoviská).	Kľúčovým	
determinantom	 pri	 návrhu	 budov	 verejných	 služieb	 je	 prepojenie	 medzi	 interiérom	
a	 exteriérom.	 Umiestňovanie	 vzdelávacích	 inštitúcií	 reflektuje	 snahu	 priblížiť	
mládeži	 praktické	 zručnosti	 a	 pracovné	 návyky	 formou	 disperzie	 učebných	 pavilónov	
(environmentálna	 škôlka	 pri	 vodnom	 toku/lese,	 remeselná	 škôlka	 pri	 navrhovaných	
dielňach,	inovatívna	škôlka	pri	kreatívnom	hube/IT	inkubátore).	Pri	návrhu	spevnených	
povrchov	sa	ráta	s	aplikáciou	priepustných	materiálov	(dlažba,	trávnice,	mlat).

Návrh	pre	zlepšenie	ekonomického	postavenia	obyvateľov	zahŕňa	v	prvých	krokoch	systém	
sociálnych	podnikov	(výroba	peliet	>	lacné	palivo,	výroba	betónu		>	dlažba	na	úpravu	
povrchov,	prvky	na	stavbu	budov,	recyklácia	plastových	a	hliníkových	materiálov	>	
zber	a	výkup	plastového	a	hliníkového	odpadu),	ktoré	sú	prvotne	zamerané	na	vytvorenie	
pracovných	príležitostí	a	ich	udržateľnosť.	Sekundárne	sa	počíta	s	vytváraním	podmienok	
pre	 kreatívny	 priemysel,	 ako	 aj	 edukácia	 smerom	 k	 možným	 internetovým	 zárobkovým	
činnostiam	(AirBnB,	Uber).

Spojenie	s	okolitou	štruktúrou	je	založené	na	postupnom	vytváraní	priečnych	dopravných	
ťahov,	pričom	dôraz	je	kladený	na	pešie	a	cyklotrasy.	V	rámci	územia	ako	takého	sa	
nedá	celkom	uvažovať	s	konceptom	‚mesta	bez	áut’,	nakoľko	auto	je	v	súčasnosti	(nie	
len)	 pre	 rómsku	 komunitu	 vyjadrením	 sociálneho	 statusu,	 navrhujeme	 však	 striktnú	
reguláciu	 statickej	 dopravy.	 Taktiež	 sa	 počíta	 s	 vytvorením	 prepojenia	 v	 smere	
rekreačnej	oblasti	Bukovec,	Pereš,	či	US	Steal.

Ideová	urbanisticko-architektonická	súťaž	-	Luník	IX
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< 20 rokov

analýza možného rozvoja

	 	 ↑	Komplexný	návrh	/	M	1:2000
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ↓	Detail	obytnej	štruktúry	/	M	1:500			

↓	Etapizácia	vývoja	sídliska	Luník	IX	a	jeho	integrácia

↑	1.Detail	sociálneho	podniku	 
na	výrobu	biopeliet	a	betónu

súčasný	stav <	10	rokov <	20	rokov >	50	rokov

↑	2.Detail	námestia

↑	3.Detail	obytnej	štruktúry

↑	4.Detail	nábrežia	potoka

↑	5.Detail	intervencií	v	existujúcej	obytnej	štruktúre

↑	6.Detail	obytnej	štruktúry

Rez	obytnou	štruktúrou	BB´	/	M	1:200	→
Vizualizácia	námestia	↓ 

←	Rez	obytnou	štruktúrou	AA´	/	M	1:200
Vizualizácia	obytnej	štruktúry	↓ 

↑

↑

multifunkčný	verejný	priestor

rekreačné	priestory 
a	vedenie	cyklotrasy

zdravotné	stredisko

revitalizované	multifunnkčné	
ihrisko

rozšírenie	školy

rozšírenie	školy

polyfunkcia

obchodný	dom 
s	parkovacím	domom

cyklodielňa

co-working

využitie	priestorov	
bývalej	kotolňe

nové	premostenie	a	pešie	prepojenie	na	
osi	námestie	-	autobusová	zastávka

odpadová	rúra	zo	schodiskového	
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Téma	marginalizovaných	rómskych	komunít	je	vysoko	podceňovanou	témou	v	Slovenských	
podmienkach.	Avšak	fenomén	marginalizácie,	ktorý	sústavne	rozdeľuje	spoločnosť,		nie	
je	v	globálnej	mierke	novinkou	(Roy	2009)	.

Predkladaný	 návrh	 sa	 nesnaží	 ponúknuť	 len	 čistý	 architektonický	 produkt,	 ale	
pristupuje	k	tvorbe	územia	ako	k	procesu.	Do	popredia	dosadzuje	dizajn,	ktorý	stavia	
na	kvalitatívnych	a	kvantitatívnych	dátach.	Mapovanie,	ktoré	je	prvým	a	nevyhnutným	
krokom	k	dosiahnutiu	plnohodnotného	projektu	a	plánovanie,	ktoré	by	v	ideálnom	prípade	
malo	prebehnúť	s	prizvaním	dotknutej	verejnosti	a	práci	s	komunitou.

Celkový	 návrh	 sa	 zameriava	 okrem	 tvorby	 hmotovo-priestorovej	 štruktúry	 aj	 na	
vytvorenie	celkovej	vízie	dlhodobého	rozvoja	mestskej	časti.	Tá	sa	snaží	reagovať	
na	 základný	 problém	 sídliska	 Luník	 IX	 –	 hmotovo-priestorovú	 a	 socio-ekonomickú	
separáciu	 obyvateľov	 od	 zvyšku	 Košíc.	 Etapizácia	 návrhu,	 ktorá	 spája	 hmotovo-

priestorový	rozvoj	so	socio-ekonomickou	víziou	je	rozdelená		na	inkrementálne	kroky.	 
Základným	 prvkom	 vízie	 dlhodobej	 integrácie	 sa	 stáva	 kultúra.	 Argument	 stavia	 na	
marketingu	mesta	Košice	–	(hlavné)	mesto	kultúry,	ako	aj	na	priekopníckom	správaní	
kreatívnych	obyvateľov	(Florida	2014)	vzhľadom	k	zanedbaným	a	znehodnoteným	urbánnym	
celkom	 (Tabačka,	 Kasárne).	 Je	 to	 práve	 kreatívne	 zmýšľanie	 obyvateľov	 (umelcov,	
mladých	Košičanov,	atď.),	ktorí	svojou	činnosťou	dvíhajú	záujem	širšej	verejnosti	o	
nimi	obývané	územie,	čím	zvyšujú	jeho	symbolickú	hodnotu	(Zukin	1995).

Samotný	 návrh	 hmotovo-preistorovej	 štruktúry	 reflektuje	 štyri	 základné	 piliere	
tvoriace	funkčnú	spoločnosť:	bývanie,	voľnočasové	aktivity	a	vzdelávanie,	pracovné	
príležitosti,	spojenie	s	okolím.	Všetky	tieto	prvky	sa	navzájom	prelínajú,	a	nie	je	
možné	sa	na	ne	z	hľadiska	návrhu,	ale	aj	správy	pozerať	oddelene.

Bývanie	 v	 návrhu	 reflektuje	 niekoľko	 typologických	 prístupov.	 V	 návrhu	 namiesto	
individuálnych	rodinných	domov	preferujeme	hustejšie	hybridné	formy	zástavby,	a	to	

z	 dôvodu	 nerentability	 a	 nevhodnosti	 umiestenia	 IBV	 k	 okolitej	 zástavbe,	 hustote	
a	počtu	chýbajúcich	bytových	jednotiek	(500+).	Navrhujeme	vyhradiť	na	tieto	formy	
bývania	radšej	iné,	okrajovejšie	územía,	ktoré	majú	potenciál	stať	sa	oblasťou	s	IBV	
zástavbou	(smer	Mašličkovo	a	Pereš).

Riešenie	 voľnočasových	 aktivít	 a	 vzdelávania	 je	 založené	 na	 systéme	 flexibilných	
preplávajúcich	verejných	priestorov	zameraných	najmä	na	aktivity	pre	deti	a	mládež	
(komunikácie,	ktoré	sa	dajú	v	minúte	zmeniť	na	detské	ihriská/športoviská).	Kľúčovým	
determinantom	 pri	 návrhu	 budov	 verejných	 služieb	 je	 prepojenie	 medzi	 interiérom	
a	 exteriérom.	 Umiestňovanie	 vzdelávacích	 inštitúcií	 reflektuje	 snahu	 priblížiť	
mládeži	 praktické	 zručnosti	 a	 pracovné	 návyky	 formou	 disperzie	 učebných	 pavilónov	
(environmentálna	 škôlka	 pri	 vodnom	 toku/lese,	 remeselná	 škôlka	 pri	 navrhovaných	
dielňach,	inovatívna	škôlka	pri	kreatívnom	hube/IT	inkubátore).	Pri	návrhu	spevnených	
povrchov	sa	ráta	s	aplikáciou	priepustných	materiálov	(dlažba,	trávnice,	mlat).

Návrh	pre	zlepšenie	ekonomického	postavenia	obyvateľov	zahŕňa	v	prvých	krokoch	systém	
sociálnych	podnikov	(výroba	peliet	>	lacné	palivo,	výroba	betónu		>	dlažba	na	úpravu	
povrchov,	prvky	na	stavbu	budov,	recyklácia	plastových	a	hliníkových	materiálov	>	
zber	a	výkup	plastového	a	hliníkového	odpadu),	ktoré	sú	prvotne	zamerané	na	vytvorenie	
pracovných	príležitostí	a	ich	udržateľnosť.	Sekundárne	sa	počíta	s	vytváraním	podmienok	
pre	 kreatívny	 priemysel,	 ako	 aj	 edukácia	 smerom	 k	 možným	 internetovým	 zárobkovým	
činnostiam	(AirBnB,	Uber).

Spojenie	s	okolitou	štruktúrou	je	založené	na	postupnom	vytváraní	priečnych	dopravných	
ťahov,	pričom	dôraz	je	kladený	na	pešie	a	cyklotrasy.	V	rámci	územia	ako	takého	sa	
nedá	celkom	uvažovať	s	konceptom	‚mesta	bez	áut’,	nakoľko	auto	je	v	súčasnosti	(nie	
len)	 pre	 rómsku	 komunitu	 vyjadrením	 sociálneho	 statusu,	 navrhujeme	 však	 striktnú	
reguláciu	 statickej	 dopravy.	 Taktiež	 sa	 počíta	 s	 vytvorením	 prepojenia	 v	 smere	
rekreačnej	oblasti	Bukovec,	Pereš,	či	US	Steal.
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