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1. Proces zapojenia verejnosti 

 

 

 

• Zapojenie verejnosti iniciovala Kancelária participatívneho plánovania 
Metropolitného inštitútu Bratislavy a realizovala ho v spolupráci s Útvarom 
tvorby mestských priestorov a Útvarom súťaží. 
 

• Zapojených bolo temer 1400 účastníkov a účastníčok, oslovili sme expertnú i 
širšiu i verejnosť, vrátane miestnych obyvateľov a ľudí rôznych vekových kategórií.  
 

• Okrem 2 dotazníkov a 2 stretnutí so širšou a expertnou verejnosťou sme zrealizovali 
viacero rozhovorov s expertmi, miestnymi ľuďmi a ľuďmi, zapojenými do 

manažovania dočasného využitia námestia počas leta a jesene 2019. 
 

• Na základe viacerých výstupov bola potvrdená zhoda v hlavných témach (zelený, 
oddychový a pokojný charakter námestia so stromami, podpora podmienok pre 
peších a cyklistov, viacgeneračné  a viacfunkčné využitie, prítomnosť kultúry). Silno 
rezonovala aj potreba reagovať na klimatickú krízu - zmeniť na námestí mikroklímu 
a zabezpečiť rôznymi spôsobmi chládok a zatienenie. 

 
• V procese sme identifikovali aj témy, ktoré možno vnímať ako ambivalentné, až 

nežiadúce (parkovanie, väčšia prítomnosť stravovania, semi-privatizácia verejného 
priestoru, monofunkčnosť využitia, hlučné aktivity, iné).  
 

• Zistenia z dotazníkov a diskusií sme premietli do odporúčaní, ktoré budú 

súčasťou zadania pre súťaž, pripravovanú Útvarom súťaží MIBu. 
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2. Zhrnutie kľúčových výstupov 

 
Ľudia, ktorí sa zapojili do procesu prostredníctvom rôznych aktivít:  
 
• Vnímajú kvality a špecifiká námestia a jeho okolia (architektúra, pamiatky, komornosť, 

lokalita v centre). 
 

• Želajú si a podporujú jeho zmenu, ktorá jeho jedinečnosť vyzdvihne a nebude 
opakovaním funkcií z okolitých verejných priestorov, ale pomôže posilniť identitu 

priestoru a ponúkne jedinečné, lokalitou inšpirované využitie v spolupráci so susediacimi 
inštitúciami (Slovenské národné divadlo, Mestská knižnica Bratislava). 
 

• Vidia námestie ako zelený priestor s vyššími stromami a vodozádržnými opatreniami, bez 
áut, bez horúčavy a s príjemnou mikroklímou a s mobiliárom, ktorý podporuje funkciu 
oddychu, kultúry, dialógu medzi generáciami a rozvoja komunity.  
 

• Myslia si, že na námestí by sa mali uskutočňovať aktivity, ktoré podporia jeho využitie, 
ale nebudú dominovať (nie čisto športový charakter alebo detské ihrisko, nie hlučné 

prevádzky a akcie, nie komerčné a politické akcie či turistifikácia – obsadenie priestoru 
turistami).  
 

• Chcú bezbariérový prístup, lepšiu cyklistickú infraštruktúru a riešenie dopravy a 
parkovania (v zmysle regulácie) aj na priľahlých plochách a nadväzujúcich uliciach. 
 

• Zdôrazňujú potrebu vhodného osvetlenia, kvalitnej realizácie návrhov, vhodnosti 
použitých materiálov priamo na námestí (nie asfalt a betón) a potrebu údržby.    

 

3. Širšie zhrnutie hlavných tém  

V nasledujúcich riadkoch predkladáme kľúčové témy, ktoré sa objavili vo výstupoch 
z dotazníkov a zo stretnutí. 
 
Hodnoty námestia 

 
Respondenti z offline dotazníka vnímajú kvality a špecifiká námestia a jeho okolia 
(architektúra, pamiatky, komornosť). Želajú si a podporujú jeho zmenu, ktorá jeho 
jedinečnosť vyzdvihne  a nebude opakovaním funkcií z okolitých verejných 
priestorov. Pri odpovedi na otázku “Čo sa vám na námestí páči” ľudia z offline dotazníka 
oceňovali najmä polohu námestia (lokalitu), jeho dostupnosť, komornosť a 
útulnosť, okolitú architektúru, jeho komunitný charakter a to, že je otvorené pre 
ľudí.  
 
Podobne reagovali aj respondenti v online dotazníku. Najpozitívnejšie hodnotenou 

vrstvou námestia bola jeho poloha a priestorový kontext. Opýtaní vo veľkej miere 
odkazovali na dobrú polohu v centre mesta v blízkosti dopravného spojenia, pozitívne 
hodnotili lokalitu aj v zmysle zasadenia medzi okolité budovy atraktívneho vzhľadu, ako aj 
genius loci a charakter tichého bodu blízko rušného centra. Úrovne bezpečnosti 
a atraktivity prostredia (podľa odkazov pravdepodobne na základe architektúry, 
prítomnej v okolí) rezonovali v prípade oboch dotazníkov ako najviac oceňované vrstvy 
priestoru aj s podobnými percentuálnymi podielmi.  
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Čo sa týka respondentov z verejného stretnutia (primárne sa ho zúčastnili obyvatelia 

a obyvateľky okolitých ulíc), celý priestor vnímajú omnoho komornejšie, ako susediace 

Hviezdoslavovo námestie a tento ráz by chceli zachovať; vyjadrili obavu z toho, aby sa 

charakter mikroštvrte nepremenil po vzore iných častí centra mesta – ako negatívny 

príklad uviedli Michalskú a Obchodnú ulicu, turisticky najexponovanejšie miesta v Bratislave. 

Viackrát zaznel naratív, že by malo ísť o priestor pre domácich – nie pre turistov.  

 
Charakter  a funkčné využitie námestia 

 
Medzi odpoveďami respondentov z offline dotazníka dominoval oddychový (relaxačný), 
spoločenský a komunitný charakter, objavilo sa aj organizovanie podujatí, ale nie veľmi 
hlučných, so zachovaním komorného charakteru priestoru. Ľudia tiež zdôrazňovali živý, 
aktívny  a zelený charakter priestoru, časť ich podporovala možnosť občerstvenia (skôr 
komornejšieho, ako dominujúceho); program pre deti či opätovne pripomínala námestie bez 
áut. 
 
Na otázku “Čo by ste privítali na námestí v budúcnosti” si najviac ľudí vybralo priestor na 
oddych, posedenie (83,3 %) a pre kultúrne aktivity pokojnejšieho charakteru 

(menšie koncerty, výstavy, čítanie) (82,3 %). Silno rezonovala téma vyššej zelene (74,7 
%) a rôznych typov záhonov (51.6 %). Ľudia však označili aj iné možnosti - priestor pre 
herné prvky pre rôzne generácie, možnosť občerstvenia, infraštruktúru pre bicykle, 
komunitné aktivity či bezbariérové úpravy. Myslia si, že na námestí by sa mali uskutočňovať 
aktivity, ktoré podporia jeho využitie, ale nebudú dominovať (nie čisto športový charakter 
alebo detské ihrisko, nie hlučné prevádzky a akcie, nie komerčné a politické akcie či 
turistifikácia). Respondenti si všímali a oceňovali samotnú zmenu vo využití námestia, 
možnosť uskutočňovať na ňom rôzne aktivity (šport, divadlo), možnosť posedenia 
i občerstvenia v obmedzenom rozsahu. 

 
V online dotazníku bol tiež jednou z najviac vyzdvihovaných kvalít priestoru jeho pokojný 
charakter, ľudia tiež zdôrazňovali možnosť relaxačného a oddychového charakteru, 
spojeného s možnosťou kultúrneho programu. Zároveň v odpovediach figuroval 
mimoriadne silný apel aj na dostatok zelene v priestore. Otázky na kvalitu sedenia, 
občerstvenia aj kultúrneho programu (teda na aktivity, ktoré mohli ľudia využiť počas leta 
a jesene 2019) ukázali vysokú mieru spokojnosti s jednotlivými aktivitami, na úrovni 50 až 
65%.  
 

Zeleň, klíma a životné prostredie 
 
V rámci offline dotazníka ľudia najhoršie vnímajú zeleň a podmienky pre cyklistov, 
najlepšie hodnotia bezpečnosť a atraktivitu prostredia. Pri odpovedi na otázku “Čo 
sa vám na námestí nepáči” zdôrazňovali najmä fyzické črty priestoru - prítomnosť asfaltu 
a betónu, nedostatok zelene a tieňa, ktoré znásobujú horúčavu. V budúcnosti vidia 
námestie ako zelený priestor s vyššími stromami bez áut, bez horúčavy a s príjemnou 
mikroklímou a s mobiliárom, ktorý podporuje funkciu oddychu, kultúry, dialógu medzi 
generáciami a rozvoja komunity.  

 
Pri otázke hodnotenia kvalít verejného priestoru Komenského námestia v rámci online 
dotazníka dopadlo najhoršie hodnotenie úrovne zelene, keď až 63 % opýtaných 
hodnotilo úroveň zelene negatívne (spojenie hodnôt 4 a 5 na 5-stupňovej škále). Ďalších 24 
% respondentov sa v k tejto otázke postavilo neutrálne. Najčastejšie negatívne odpovede sa 
niesli v duchu nedostatku zelene a zlej mikroklímy, spôsobenej betónovým či 
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asfaltovým podkladom a jeho prehrievaním. Povrch námestia bol jednou z najviac 

rezonujúcich tém nielen kvôli samotnému betónu, ale aj kvôli spôsobu, ako nekvalitne bol 
zrealizovaný. 
 
Obyvatelia na verejnom stretnutí sa kladne vyjadrovali k vízii parku, pretože na 

exponovanej betónovej ploche námestia vnímajú absenciu zelene, vody a vodných 

prvkov. Počas celého stretnutia panovala zhoda na tom, že zeleň môže prostrediu celého 

námestia zásadne pomôcť. Obyvatelia podporujú návrhy na výsadbu zelene v miestach, kde 

je to možné, prípadne s doplnením iných foriem zelene v tých častiach námestia, kde nie je 

možná štandardná výsadba. Zásadná výčitka smerovala aj k údržbe zelene, ktorá nebola 

podľa ich slov v letnom období dostatočná a rastliny vysychali. Niekoľkokrát odznel aj apel 

na chýbajúce vodné prvky,  napríklad picie aj okrasné fontánky, zvlhčujúce miestnu klímu. 

Zo strany expertov sa objavila aj potreba riešenia vodozádržných opatrení na námestí.  
 

Doprava 
 
V kontexte tejto témy ľudia v rámci offline dotazníka najhoršie vnímajú podmienky pre 
cyklistov, pri odpovedi na otázku “Čo sa vám na námestí nepáči” zdôrazňovali prítomnosť 
parkovania či dopravu všade naokolo.  Pri otázke, aké funkcie by ľudia na námestí nechceli, 
dominovali názory proti doprave a parkovaniu, predaju alkoholu, politickým  či 
komerčným akciám na námestí, obavy z hluku, ktorý by sa na námestí znásoboval i 
proti príliš jednostrannému využitiu námestia ako športoviska či ihriska. Chcú bezbariérový 
prístup, lepšiu cyklistickú infraštruktúru a riešenie dopravy a parkovania aj na priľahlých 

plochách (v zmysle regulácie parkovacích miest). 
 
Ľudia v rámci online dotazníka pozitívne hodnotili zrušenie parkoviska  a jeho premenu na 
priestor slúžiaci kultúre či oddychu. Pri funkciách, ktoré ľudia vnímali ako neželané, zásadne 
rezonovala téma parkovania a sčasti aj veľká streetfood zóna, podobná tej pred Starou 
tržnicou. V oboch prípadoch boli najkritickejšie hodnotené podmienky pre peší pohyb a pre 
pohyb cyklistov (v oboch verziách dotazníkov). Rovnako ako pri ostatných otázkach, aj 
v tomto prípade bola miera kritickosti odpovedajúcich v online dotazníku omnoho vyššia. 
Pozitívne sa o podmienkach pre peší pohyb vyjadrilo len 34 % osôb a pri hodnotení 

podmienok pre cyklistov len 22 % (v offline dotazníku 65 % a 50 %). 
 
Na verejnom stretnutí sa obyvatelia blízkeho okolia sťažovali na nedostatok parkovacích 

miest v okolí, ale zrušenie parkoviska v strede Komenského námestia nevnímajú 

problematicky. Negatívne nebolo dokonca vnímané ani možné zrušenie parkovacích miest 

na jednosmernej komunikácii, spájajúcej Gorkého a Jesenského ulicu, čo by umožnilo 

rozšírenie parkovej časti práve s možnosťou výsadby vyššej zelene. Ako problém obyvatelia 

vnímali skôr statickú dopravu na Gorkého ulici, kde existuje veľké množstvo parkovacích 

miest, zabrané pre súkromné účely jednotlivcov alebo v okolí pôsobiacich inštitúcií. Návrhy 

nesmerovali ani tak k rozširovaniu plochy parkovania v okolí, ako k možnosti prehodnotenia 

systému zaberania parkovacích miest v priestore.  

Rizikovým pre pohyb chodcov je podľa účastníkov verejného stretnutia aj zásobovanie 

okolitých prevádzok v Starom Meste (menovite na Gorkého ulici, v časti pri SND 

a Hviezdoslavovom námestí).  

V expertnej diskusii zaznelo, že v súťaži sa vzhľadom na priestorové obmedzenia neráta s 
riešením priestoru od fasády k fasáde, ani s riešením nadväzujúcich ulíc, čo nevylučuje 
neskoršie riešenie. V rámci súťaže je však možné definovať charakter priľahlých ulíc. 
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Aby sa rozšírila riešená plocha, bolo by možné uvažovať o posune alebo zrušení ulice, 
spájajúcej Gorkého s Jesenského, v súčasnosti by však bol problém so zobojsmernením 
Gorkého kvôli rezidenčnému parkovaniu (ktoré by bolo pri takomto kroku potrebné) – ani 
táto možnosť sa však do budúcna nevylučuje. 
 
Cyklokoordinátor Tomáš Peciar pripomenul možnosť vytvorenia tzv. Fahrrad 
Strasse (ulice s prioritou cyklistov pred autami) na Gorkého; existuje možnosť, že sa to 
v budúcnosti upraví legislatívne.   
 
Kultúra 

Viacero zúčastnených občanov na verejnom stretnutí podporilo prítomnosť umenia, ktoré 

môže priestor ešte viac skultivovať a objavili sa podnety k posilneniu pamäte miesta či 

identity priestoru (aj v súvislosti s názvom námestia). 

Obyvatelia okolia nereagovali na program v priestore počas letných mesiacov vyslovene 

negatívne, problematická by však pre nich bola (tak, ako to vyplýva aj z dotazníkového 

prieskumu) prítomnosť hlučnejších aktivít hlavne vo večerných hodinách či 

rozšírenie gastroprevádzok.  

Podľa expertov by sa priestor nemal privatizovať ani semiprivatizovať pre komerčné účely. Je 
mimoriadne žiadúce riešiť tému zelene a klimatickej krízy, keďže tie sa v omnoho väčšej 
miere dotýkajú ľudí s nižším socio-ekonomickým statusom a dôležitá bude aj otázka 
samoty hlavne pre starších ľudí, ktorým by mohol byť v rámci priestoru prispôsobený 
program.  

 
Priestor by mal ponúkať možnosti dočasného využitia do doby, než dôjde k realizácii 
výsledkov súťaže. V náväznosti na to, čo zaznelo v prieskume a aké inštitúcie sídlia 
v blízkosti by sa tu mohli uskutočniť výstavy a iné aktivity, zamerané na klimatickú krízu 
(v spolupráci s združeniami a organizáciami, ktoré sa téme venujú), aktivity v spolupráci s 
Mestskou knižnicou i so Slovenským národným divadlom, ktorého budovy s plochou susedia.  
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4. Koncept zadania pre súťaž (dopracuje útvar súťaží ako garant, najmä s ohľadom na 

doplnenie technických rámcov súťaže a iné formálne náležitosti.) 

Riešené územie: 
Komenského námestie (Útvar súťaží doplní presné priestorové vymedzenie) 
  

Zámer: 

Získať čo najkvalifikovanejšieho spracovateľa / spracovateľku projektovej dokumentácie pre 

revitalizáciu Komenského námestia. 

Ciele revitalizácie: 
Vytvoriť zelený park so vzrastlou zeleňou a s vlastnou identitou a náplňou, ktorý bude 
obohacujúcim doplnením siete okolitých verejných priestorov. Park ponúkne pestrý mix 
funkcií so zachovaním pokojnejšieho, komorného charakteru tak, aby sa stal zelenou oázou  
a miestom stretávania pre rôzne generácie a sociálne skupiny z okolia a aby tvoril atraktívne 
predpolie pre budovu Slovenského národného divadla či iné blízke kultúrne inštitúcie 
(Mestská knižnica Bratislava). Priestor by mal umožniť kultúrne programovanie pokojnejšieho 
charakteru. 
 
Užívatelia a užívateľky námestia (areálu): 

 
Zoznam ľudí sa zameriava najmä na hlavné cieľové skupiny, ktoré by mali priestor užívať. 
Dôležité je, aby bol priestor otvorený miestnym ľuďom a umožňoval prítomnosť všetkých 
generácií. 
 

• Obyvatelia a obyvateľky zo susediacich ulíc a blízkeho okolia 
• Rodičia s deťmi, seniori, deti z blízkych škôl 

• Okoloidúci, alebo ľudia pracujúci v blízkom okolí 
• Návštevníci a návštevníčky kultúrnych inštitúcií – knižnice a divadla 
• Návštevníci a návštevníčky kultúrnych podujatí na námestí 

 
 
Širšie vzťahy, napojenie na okolie: 
 
Priestor by mal umožniť ľahké, funkčné a bezbariérové prepojenie so susednými verejnými 
priestormi, ulicami a pasážami. Návrhy by mali v širšom pohľade definovať, ako bude riešené 
dotknuté územie - nadväzujúce ulice a priľahlé verejné priestory, ale aj ako bude riešené 

funkčné prepojenie s najbližšími dôležitými destináciami (napr. SND). 
 

 
Funkčné využitie 
 
Návrhy by mali: 
 

• Umožniť príjemný mix doplnkových funkcií – zelený parkový priestor, peší 

a cyklistický pohyb, oddych a relax, kultúrne a spoločenské účely, stretávanie 
a sociálnu interakciu.  

 
• Riešiť infraštruktúru pre peších a cyklistov – priamo v priestore námestia 

umožniť bezbariérový pohyb pre skupiny s rôznymi potrebami pohybu a orientácie; 
v okrajových častiach námestia zabezpečiť napr. stojany na bicykle a servisný 
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cyklostojan. Riešiť logické a funkčné napojenia na okolité priestory tak, aby 

nevytvárali strategické bariéry pohybu (chýbajúce napojenia, ostré zlomy a pod).  
 

• Navrhnúť funkčné  a variantné vybavenie, umožňujúce oddych a sedenie 
jednotlivo alebo v skupinkách (lavičky, stoličky) v kombinácii s využitím na kultúrne  
a spoločenské účely (pódium či priestor na divadelné predstavenia, prezentácie 
kníh, koncerty, premietanie filmov, tanečné aktivity). Sedenie a usporiadanie 
priestoru riešiť tak, aby reagovalo na potreby rôznych generácií (viacúrovňové 
sedenie, pevné sedenie v zatienenej oblasti, mobilné sedenie, iné) a posilňovalo 

vzájomnú interakciu rôznych skupín na námestí (sociálna inklúzia, rozvoj 
komunity).  
 

• Umožniť inštaláciu výstav – navrhnúť panelový alebo iný systém na prezentáciu 
fotografií, obrazov či postrov, s možnosťou využitia na zatienenie (pergoly alebo iné, 
citlivo navrhnuté konštrukcie) 
 

• Cieľavedome pracovať so zeleňou (vyššia vzrastlá zeleň, divé trvalky a menšími 
nárokmi na údržbu, popínavé rastliny, umožňujúce zatienenie) tak, aby spolu so 
zmenou povrchu a ďalšími adaptačnými opatreniami vytvorili podmienky na príjemné 
zatienenie a zmenu miestnej klímy. V prípade možností vytvoriť priestor na kvetináče, 
využívané a adoptované miestnou komunitou. 

 
Infraštruktúra 

• Osvetlenie (bezpečnosť, architektúra vs. intimita) 
• Koše na separovaný odpad, vrátane košov pre psov 
• Vodozádržné a iné adaptačné opatrenia, systém zavlažovania 

• Pitné fontánky a iné zdroje vody 
• Použitie materiálov, ktoré nebudú spôsobovať prehrievanie (nie asfalt, betón, ale 

priepustné a polopriepustné povrchy) 
• Pódium s možnosťou skladovania mobilného sedenia 

• Lavičky a pergoly / altánky, umožňujúce zazelenenie popínavými rastlinami, ale so 
zachovaním bezpečných priehľadov 

• Informačný a interpretačný systém (informačné tabule a prvky, sprítomňujúce 
historický odkaz – historické fotografie, iné). Pracovať s pohľadmi a priehľadmi 

• Riešenia nenáročné na údržbu a odolné voči vandalom 

 
 


