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Metropolitný inštitút Bratislavy (MIB) za dva 
roky potvrdil svoj význam. Má zastabilizovanú 
pozíciu v rámci mestských organizácií, 
kompetencií a úloh.  

Ako koncepčný inštitút v oblasti architektúry, 
územného plánovania, participácie  
a strategického plánovania tvorí a podporuje 
kvalitnú architektúru a funkčné riešenia vo 
verejnom priestore.  

Dôležitým koncepčným výstupom MIBu za 
minulý rok je Manuál verejných priestorov, 
vďaka ktorému Bratislava po prvýkrát dostala 
jasné, zmysluplné a koncepčné pravidlá, ako 
obnovovať a tvoriť verejné priestory. Okrem 
východiskového hodnotového dokumentu 
Manifestu verejných priestorov sa postupne 
tvoria špecifické a technické Princípy 
a štandardy pre jednotlivé kľúčové témy  

pre umiestňovanie vonkajšej reklamy, pre 
umiestňovanie exteriérových terás, osádzanie 
stĺpikov a ďalších druhov mobiliáru. Všetky 
vytvorené štandardy sú voľne dostupné a šírené 
mestským organizáciám, mestským častiam  
aj súkromným developerom. 

MIB v strategickej oblasti tvorby územného 
plánu pracuje na krokoch pre nový územný 
plán – zbierajú sa podklady, napríklad pre 
územnú prognózu či generely pre rôzne témy, 
súčasne sa pracuje na zmenách a doplnkoch 
k starému územnému plánu v oblastiach, ktoré 
najurgentnejšie potrebujú aktualizáciu. MIB 
v role spracovateľa tvorí podklady pre rozvoj 
mesta, ako napríklad štúdiu Brownfieldy, 
spolutvorí koncepciu nájomného bývania.  

Zásadným prínosom bola zmena vo forme 
verejného prerokovania zmien a doplnkov 07, 

Zastabilizovanie  
a rýchly rozbeh
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vďaka, ktorej prerokovanie online formou 
umožnilo široké zapojenie odbornej verejnosti.  

Ďalším z participatívnych výstupov je práca 
na manuáli participácie mesta. MIB tiež 
vykonával participáciu pri realizácii súťaží či 
zadaní v oblasti verejného priestoru a objektov 
a participáciu vybraných mestských politík, 
podľa potrieb MIBu, mesta a jeho organizácií. 
Okrem zisťovania názorov a potrieb zbiera 
analytická časť MIB-u dáta a mapuje lokality.  
Súčasťou činnosti MIBu je príprava plánu 
Bratislava 2030, plánu hospodárskeho  
a sociálneho rozvoja mesta na najbližších  
desať rokov. 

Podarilo sa rozbehnúť projekty vo verejnom 
priestore, ktoré v jednotlivých mestských 
častiach Bratislavy menšími alebo väčšími 
zásahmi zlepšujú kvalitu verejných priestorov, 
chodníkov, vnútroblokov a parkov, ktoré slúžia 
všetkým Bratislavčanom a Bratislavčankám. 

V rámci obnovy verejných priestorov  
“Živé miesta” aktuálne MIB pracuje na  
25 rekonštrukciách verejných priestorov  
a paralelne v mestských častiach pripravujeme 
ďalší balík 23 projektov obnovy verejných 
priestorov. Príkladom týchto projektov je viacero 
zásahov v bratislavských mestských lesoch, 
ktoré sú dnes využívanejšie ako kedykoľvek 
predtým. Začína sa s obnovou Areálu Malý 
Slavín, obnoví sa horáreň v areáli muničných 
skladov na Peknej ceste, ďalšie projekty sú 
rozbehnuté v najvyhľadávanejších lokalitách 
Karpát ako je Železná studnička či Kamzík. 
V rámci projektov vznikne nový park pri  
jazere Rohlík, obnoví sa verejný priestor  
v okolí dúbravského Domu služieb, priestor 
na Odborárskom námestí, verejný priestor na 
Kazanskej ulici vo Vrakuni, verejné priestory  
v okolí obchodného domu Račan a Miestneho 
úradu v Rači, medzi projekty vo verejnom 
priestore patrí oddychové plató Staromestská  
a hradby, zóna Zochova či promenáda Devín. 

Najväčšie mestské projekty sa vďaka  
MIBu obnovujú cez architektonické súťaže. 
Podarilo sa zrealizovať medzinárodné 
súťaže na vlajkové projekty mesta – obnovu 
ikonických kúpeľov Grössling a na obnovu 
Živého námestia – zjednotený verejný  
priestor Námestia SNP, Námestia Nežnej 
revolúcie a Kamenného námestia. Ďalšie  
4 architektonické súťaže sa venovali  
nájomným bytovým súborom, predĺženiu 
promenády na Železnej studničke v Mestských 
lesoch a obnova Komenského námestia.  
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MIB pri svojich projektoch pracuje komplexne: 
Pri väčších projektoch začíname od 
participácie, ktorá zbiera názory a potreby 
obyvateľov, cez zapojenie odborníkov, zber 
dát a ich analýzu, z ktorých sa vytvorí zadanie 
či už pre architektonickú súťaž alebo pre 
spolupracujúcich architektov, ktorí vzišli 
z verejnej súťaže.  

Komplexné riešenia  
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Krížna ulica ako vzorová ulica



Komenského námestie meníme na parčík 8
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MIB ako koncepčný inštitút tvorí materiály, 
vďaka ktorým existujú pravidlá a princípy,  
ktoré sú transparentné a navonok je jasné,  
aké prístupy mesto uplatňuje. Vďaka Manifestu 
verejných priestorov má Bratislava prvýkrát  
v novodobej histórii  jasné pravidlá pre jednotný 
a kompaktný vizuál verejných priestorov. 
Na manifest verejných priestorov nadväzujú 
konkrétnejšie tzv. Princípy a štandardy (PaŠ), 
ako takýto kvalitný verejný priestor dosiahnuť.  

Štandardizácia práce s verejnými priestormi 
pomáha dosiahnuť jednotný pocit naprieč 
všetkými verejnými priestormi v meste, pričom 
každá časť si dokáže udržať svoju jedinečnosť.  

Štandardizácia postupov vo verejnom priestore 
pomáha zjednotiť spôsob osádzania stĺpikov, 
terasové sedenie, osádzania rozvodných 

inštalačných skríň, umiestňovania lavičiek, 
smetných košov a cyklostojanov. Najbližšie 
zverejníme PaŠ pre prístrešky MHD, výsadbu, 
údržbu a starostlivosť o zeleň, vonkajšiu  
reklamu či výber a použitie typov povrchov.

Spolutvoríme tiež pravidlá pre umiestňovanie 
reklamy, aby sme vyčistili verejný priestor pre 
Bratislavčanky a Bratislavčanov. Verejným 
prerokovaním prešla reguláciu reklamných 
stavieb v územnom pláne, čím mesto prvýkrát 
v novodobej histórii pristúpilo k systematickým 
pravidlám a regulácii
 

Koncepčný prístup
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Bratislavská lavička a jasné pravidlá  
pre mobiliár či terasy



Štúdiu o Brownfieldoch využívame pri Koncepcii  
bytovej politiky aj téme nájomného bývania



Regulácia reklamných stavieb v územnom pláne
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Nastavujeme pravidlá prenájmu 
mestských priestorov
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Aby boli zadania kvalitné, rozhodnutia či 
plánovanie spravodlivé, staviame ich na 
získaných dátach. Okrem dostupných dát, 
v rámci participácie zbierame názory a potreby 
od veľkého množstva obyvateľov v dotknutých 
územiach, ktoré spolu s ďalšími vrstvami slúžia 
ako podklad pre ďalšie zadania a rozhodnutia. 

Do participácie pre obnovu Krížnej ulice či 
tvorby verejných priestorov pri Rohlíku sa 
zapojilo viac ako 2000 respondentov. Pri Rohlíku 
sa podarilo zapojiť až 80% z respondentov 
priamo spomedzi ľudí, ktorí v okolí žijú. Dáta 
z participácie kombinujeme s výsledkami 
mapovania a podkladmi štúdií. 

Participujeme  
a staviame na dátach



Krížna:
Susedské stretnutie
~ 200 zúčastnených
+ 200 podnetov

Participácia od Rače po Karlovu Ves



Pri Muchovom námestí sme zámer predstavili na výstave



Verejné prerokovanie prebehlo online 18



Už 
čoskoro!

Pripravujeme Manuál participácie



Električka popred divadlo
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MIB prierezovo spolupracuje s jednotlivými 
oddeleniami magistrátu na mnohých ďalších 
úlohách tým, že pridáva do mestských projektov 
svoje odborné kapacity. Oblasťami pôsobenia 
MIB sú témy architektúra, verejný priestor, 
územné plánovanie, rozvoj mesta, participácia 
či strategické plánovanie, MIB preto zodpovedá 
za koordináciu a prípravu celomestských 
koncepcií, rozvojových programov  
a strategických dokumentov a rovnako pri 
menších mestských projektoch v realizáciách. 

Koordinácia  
rôznych partnerov  
v rámci mesta 



Bazová – reuse centrum
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V roku 2020 MIB realizoval 6 súťaží s výbornými 
výsledkami - ohlasy verejnosti (laickej aj 
odbornej) sú veľmi pozitívne. Vždy sa prihlasuje 
dostatok návrhov a ateliérov, čo hovorí tiež 
o dopyte aj zo strany tvorcov. Napríklad pre 
súťaže na bytový súbor sme dostali vždy 
desiatky návrhov. Mnoho architektov vníma 
tému nájomného bývania ako niečo dôležité 
teraz na Slovensku a chcú byť v nej týmto  
svojim spôsobom zapojení. 

Na tento aj budúce roky plánujeme ďalšie 
súťaže, primárne samozrejme ide o zámery 
hlavného mesta, ale keďže MIB chce pomôcť 
kvalitne nastavenými súťažami aj celkovo 
kultivovať architektúru mimo mestských 
zámerov,  najnovšie sme v spolupráci  
s viacerými mestskými časťami a pomáhame 
nastaviť dobrú súťaž pre ich zámery. 

Podstatnou časťou našej práce  je aj šírenie 
povedomia o architektonických súťažiach. 
Vidíme, že aj iné mestá v posledných 
rokoch stále intenzívnejšie využívajú formu 
architektonickej súťaže – a tým prinášajú tému 
kvality verejných priestorov medzi ľudí. Široká 
verejnosť si tému osvojuje, čo pomáha tlačiť na 
skvalitňovanie práve verejných priestorov. Za 
posledný rok bolo najviac architektonických 
súťaží od verejnej sféry odkedy SKA sleduje 
počty súťaží.

Kvalitná architektúra  
vďaka súťažiam



Spolupráca s kvalitnými architektmi



Terchovská zaujala architektov, ktorí sa chcú  
zapojiť do témy nájomného bývania



Komunitné nájomné bývanie pre seniorov 



Lávky cez Chorvátske rameno



Jurigovo námestie



Súťaž obnoví najstarší verejný park v strednej Európe 
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Vlani v marci po vypuknutí pandémie sme 
začali pracovať na podkladoch a inšpiráciách 
zo zahraničia, ako je možné v situácii 
s obmedzenými možnosťami cestovania 
a v istých fázach aj pohybovania sa v rámci 
svojho bydliska pomôcť obyvateľom Bratislavy.  

Od marca do konca apríla prebieha 
v spolupráci s Nadáciou mesta Bratislavy 
grantová výzva Funkčnejšie verejné priestory, 
kde z rozpočtu MIB 100 000 eur rozdelíme 
rovnomerne do jednotlivých okresov mesta 
pre aktívnych obyvateľov alebo občianske 
združenia, ktoré sa so svojim projektom  
snažia zlepšiť svoje okolie.  

Dôležitosť kvalitných verejných priestoroch 
vidíme v čase pandémie na preplnených 
obľúbených lokalitách v Mestských lesoch 

Bratislavy, preto sa snažíme zlepšiť alebo  
rozšíriť možnosti trávenia v Mestských lesoch, 
ktoré využívajú Bratislavčania zo všetkých 
mestských častí.  

Reagujeme na  
pandémiu



Funkčnejšie Verejné priestory s Nadáciou mesta Bratislava



Mestské lesy sú dnes najvyužívanejšou mestskou časťou 



Železná studnička s bezbariérovou lávkou  
a predĺženou promenádou



Drobný nenápadný objekt spríjemní pozorovanie zvierat a vyhliadka na KamzíkuVyhliadka na Kamzíku



Pozorovňa zvierat Vydrica



Malý Slavín zväčší svoju kapacitu



Areál horárne Pekná cesta otvára pôvodné klenbové priestory



Sadni si!



Bratislavský Dunajský parkBratislavský Dunajský park



Včelia lúka
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Tvoriť kvalitné verejné priestory je potrebné 
vo všetkých mestských častiach, preto 
sme priestory na obnovu vyberali spolu s 
mestskými časťami. Boli zvolené priestory, 
pre ktoré je spoločnou obnova zelených plôch, 
rekonštrukcia chodníkov, zníženie bariérovosti 
a prispôsobenie funkcie lokálnym potrebám. 

Rovnako v grantovej výzve Nadácie mesta 
Bratislavy pre oblasť Funkčnejšie verejné 
priestory chceme rozdeliť 100 000 eur 
rovnomerne do všetkých okresov.  

So sekciou súťaží spolupracujeme s Mestskou 
časťou Bratislava Rača na tvorbe zadania 
pre súťaž v ich lokalite a budeme pokračovať 
v ďalších mestských častiach. MIB chce 
kvalitne nastavenými súťažami pomôcť 
aj celkovo kultivovať architektúru mimo 
mestských zámerov. 

Pomáhame  
mestským častiam  
ku kvalitným  
verejným priestorom
 



Park na Mudrochovej v Rači 



V Karlovej Vsi sa pracuje na okolí cintorína



Upravíme okolie Vajnorského jazera



Úpravy okolia Pamätníka obetiam extrémizmu



Na Kazanskej vo Vrakuni zjednocujeme pevné a zelené plochy



Ružinovčanmi obľúbený Rohlík



Pred dúbravským Domom služieb vznikne príjemná plocha



Na Jurigovom námestí sme zabezpečili havarijné stavy



Kúpalisko Krasňany



S Račou spolupracujeme na zadaní  
pre súťaž na kultúrne stredisko



Obľúbené trhovisko na Miletičovej obnovia cez súťaž
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Výstup z doterajších aktivít spojených 
s tvorbou stratégie Bratislava 2030 bude vo 
forme publikácie ku koncu tohto roka. Tvoríme 
výstup, kde chceme popísať, aké ciele chceme 
o 10 rokov dosiahnuť, z akej východiskovej 
pozície vychádzame, a ako tie zmeny merať  
a ako ich budeme financovať. 

Strategické  
plánovanie
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Nový spôsob tvorby územnoplánovacích  
dokumentov

Strategické plánovanie
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Mesto má napríklad v téme verejného priestoru 
obrovský investičný dlh. Všetky projekty, ktoré 
sú prioritné pre daný rok majú svoje krytie 
v rozpočte, no jednou z bežných prístupov MIB 
je usilovať sa získať financie aj z externých 
zdrojov. Dôležité je tiež, že zlaďujeme vízie 
rozvoja mesta s jeho rozpočtom. Rozbiehajú 
sa nové výzvy na eurofondy, kde by sme mohli 
dostať viac financií ako v minulosti. Preto 
pripravujeme zásobník projektov, aby sme boli 
na to dobre pripravení.  

Financovanie  
navyše mimo  
rozpočtu mesta
 



Klimaticky odolná Bratislava



Revitalizácia parčíka Žilinská s podporou ČSOB Nadácie
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P

P

drop on / off
disabled parking

residents &
delivery only alternative area urban development

& underground car park

access
underground car park

Motorised personal & 
stationary traffic (stage 2)

After building the underground 
garage underneath Kamenné 
Square, temporary parking 
spaces can be removed from 
SNP Square and the street can 
be closed for cars.

Živé námestie a dopravná infraštruktúra



2 roky MIB - Komplexné a koncepčné riešenia pre obyvateľov všetkých mestských častíKnižnicu v Grösslingu spolufinancujeme so štátnym fondom
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Zeleň je dôležitá a neoddeliteľná súčasť  
mesta. Prepája urbanizované prostredie 
s prírodným. Zohráva výnimočnú rolu pri 
udržovaní kvality životného prostredia a 
ovzdušia. Pandémia všetkých ľudí upozornila 
na dôležitosť kvalitných verejných priestorov. 
Mať vo svojom okolí priestor so zeleňou či park 
je dnes výraznou pridanou hodnotou. Pri výbere 
projektov, ktoré obnovujeme sme ako jednu 
z priorít videli zlepšenie zelene vo verejných 
priestranstvách. Okrem aktuálnej pandémie  
je vízia zeleného mesta dôležitá aj v kontexte  
s nepriaznivými následkami klimatických zmien, 
preto jednou z dôležitých skupín projektov je 
obnova parkov a zelených priestranstiev. 

Zelenšie miesta 
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Revitalizácia parku na Dunajskej ulici



MIB podcast

Spotify Apple
podcasts

Vypočujte si náš podcast



Ďakujeme za
pozornosť!

www.mib.sk


