
Príklad aktivity s pracovným listom 
 

- Názov: Podnet na zmenu územného plánu (cvičenie) 
- Cieľová skupina: žiaci vyšších ročníkov základných/študenti stredných škôl  
- Veľkosť skupiny: neobmedzená  
- Celková časová dotácia: 15 + 45 min  
- Materiálne vybavenie pre realizáciu programu: vytlačené pracovné listy do skupín, počítače s 

pripojením na Internet (príp. smartphone s mobilným či iným pripojením) 
- Popis aktivity: 

Na prvej hodine (po predchádzajúcich aktivitách z kapitoly Územné plánovanie, minimálne po úvode 
do témy s využitím PPT Na čo je (dobrý) územný plán a videa s Martinou Paulíkovou) pedagóg rozdá 
žiakom (alebo sprístupní v elektronickej forme) do skupín Príklad – podanie podnetu na zmenu 
územného plánu (viď súbor v prílohe) so zadaním, aby si žiaci tento materiál preštudovali. 

Následne zadá žiakom (jednotlivo či do skupín) domácu úlohu:  

- vytipovať v svojej obci (kľudne aj za pomoci rodičov, prarodičov, priateľov, známych...) verejne 
známy príklad miesta, verejného priestoru, kde má význam podať podnet na zmenu územného plánu. 
Môže ísť napríklad o park, detské ihrisko, verejnú zeleň..., kde je v aktuálne platnom územnom pláne 
naplánovaná výstavba možno parkoviska, možno výstavby bytových či polyfunkčných domov. Alebo 
môže ísť napríklad o málo využívané parkovisko, či brownfield, kde by bolo vhodné naplánovať 
športovisko, park, detské ihrisko či inú funkciu vo verejnom záujme. Alebo môže ísť o naplánovanie 
cyklotrasy na trase, na ktorej je veľká frekvencia cyklistov... 

Na nasledujúcej hodine žiaci predstavia svoje námety na podnety, prípady, ktoré vytipovali. 

Pedagóg následne zadá úlohy na samostatnú (skupinovú) prácu: 

1. Zistiť o vytipovanom prípade všetky potrebné informácie (katastrálne územie, číslo parcely, 
vlastník parcely, funkcia predmetného územia v platnom územnom pláne); 

2. Navrhnúť inú funkciu predmetného územia a vyplniť podnet na zmenu územného plánu 
podľa vzoru; 

3. Zistiť adresu, kam treba podnet podať. 

Na záver hodiny žiaci navzájom prezentujú výsledky svojej práce. Pedagóg komentuje, hodnotí a 
prípadne (ak je to vhodné) nechá hlasovať celú triedu o tom, ktoré z podnetov sú natoľko dobre 
spracované, dôležité a podporyhodné, aby boli aj naozaj odoslané na kompetentný (obecný/mestský) 
úrad. 

  



 

 

Pracovný list: Príklad – podanie podnetu na zmenu územného plánu 
 

Ako spoločenstvo farníkov z kaplnky Sv. Anny na nám. Sv. Anny v Trenčíne chcete zväčšiť 
plochu zelene v bezprostrednej blízkosti kaplnky; v súčasnosti je na ploche pri kostole 
parkovisko, ako farníci by ste radi aspoň na časti tejto plochy zriadili zeleň s parkovou 
úpravou. 
č. parcely: 1050/1, k. ú. Trenčín 
 
Rozhodli ste sa preto vypracovať 
 
PODNET za zmenu Územného plánu 
 
Podávame podnet na zmenu územného plánu 
obec: Trenčín 
mestská časť/časť obce: mestská časť Stred, nám. Sv. Anny 
popis územia: bezprostredné okolie pred kaplnkou Sv. Anny, aktuálne využívané ako 
parkovisko 
parcela/y č.: 1050/1, katastrálne územie Trenčín 
vlastník pozemku: mesto Trenčín 
doterajšia funkcia: UB/O - polyfunkčná zóna bývania a občianskeho vybavenia 
navrhovaná funkcia: UZ 01 B - verejné parky a parkové úpravy 
zdôvodnenie: daná lokalita je bez verejnej zelene, pre spoločenstvo farníkov je neprípustná 
myšlienka, aby v bezprostrednej blízkosti kaplnky vyrástla polyfunkčná budova – vznik 
parkovej zóny v tejto lokalite podporujú aj obyvatelia okolitých bytových domov aj 
návštevníci/klienti inštitúcií na Nám. Sv. Anny 
 
 
 
 
návrh podal: 
meno + priezvisko, adresa, e-mail 
 
 
potvrdenie o prevzatí: 
 
 


