Trhovisko
Miletičova
Nová éra trhoviska.

© 2020 Metropolitný inštitút Bratislavy
© Fotografia Matej Kmeť

www.mib.sk

Metropolitným inštitútom Bratislavy v spolupráci s Mestskou
časťou Bratialava - Ružinov pracujú na tom, aby jedno z najväčších
a najpopulárnejších trhovísk Bratislavy na Miletičovej ulici
dostalo novú podobu. Našim cieľom je nájsť novú podobu trhoviska
a definovať jeho program so zapojením zástupcov samosprávy,
odborníkov a širokej verejnosti. Finálna podoba zlepšení sa bude
hľadať cez architektonicko-urbanistická súťaž.

Participatívny proces
Trhovisko Miletičova
Trhovisko na Miletičovej ulici patrí medzi najvýznamnejšie trhoviská, rovnako tak verejný
priestor v Bratislave. Je aktívnym centrom
mestskej časti na dennej báze. Zároveň však
jeho dlhodobá neúdržba a nekoncepčné riešenie znižuje jeho funkčnosť, bezpečnosť i atraktivitu.
Participatívny proces budeme realizovať so
zapojením kľúčových aktérov (predajcov/
kýň, návštevníkov/čok, obyvateľov/ liek,
odborníkov/čiek, zástupcov MČ Ružinov),
infografika jednotlivých metód participácie,
ktoré sa uskutočnia v rámci procesu je uvedená vpravo.

Infografika
participatívneho procesu
02/2021
Interná participácia
(nastavenie participatívneho
procesu a dohodnutie jednotlivých
krokov v spolupráci s MČ Ružinov)
05-07/2021
Mapovanie, analýzy územia a rešerš
(vypracuje Sekcia mestských štúdií a
participácie, MIB)
06-07/2021
Dotazníkový prieskum
(pre širokú verejnosť)

Celý proces bude transparentne komunikovaný
v spolupráci s komunikačným oddelením Metropolitného inštitútu Bratislavy a rovnako tak MČ
Ružinov.

06-07/2021
Anketa medzi predajcami/kyňami a
návštevníkmi/čkami
(pre zainteresovaných aktérov)

→ Cieľom participatívneho procesu je:
→ rámcovo popísať stav trhoviska na Miletičovej ulici,
→ zachytiť smerovanie trhoviska a trendy trhovísk v ich mestotvornej roli v Európe,
→ definovať kľúčové tézy a trendy relevantné
pre revitalizáciu trhoviska tak, aby bolo stále
inkluzívnym priestorom pre rôzne skupiny
Bratislavčanov/Bratislavčaniek a návštevníkov/návštevníčok mesta,
→ spresniť zadanie architektonicko-urbanistickej súťaže revitalizácie areálu.

07/2021
Pološtrukturované rozhovory
s odborníkmi a odborníčkami
na problematiku trhovísk
(pre zainteresovaných aktérov)

→ Participatívny proces bude realizovaný v druhom polroku 2021. Všetky informácie budeme postupne zverejňovať na www.mib.sk.
→ V prípade otázok sa na nás neváhajte obrátiť
na lenka.kudrnova@mib.sk.

08-09/2021
Workshop internej pracovnej skupiny
(so zástupcami MČ Ružinov + odborníkmi/odborníčkami na problematiku
trhovísk)
09/2021
Záverečná správa
(spracuje Kancelária participatívneho
plánovania)
+ pokračovanie procesu v spolupráci
so Sekciou súťaží, MIB
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