
Budúcnosť 
Grösslingu 

© 2021 Metropolitný inštitút Bratislavy

Nová podoba a využitie 
historických kúpeľov Grössling. 



OBSA HK A N C E L Á R I A
PA RT I C I PAT Í V N E H O
P L Á N O VA N I A

Autorský a edičný tím:
Juraj Hurný, Zuzana Žurkinová 

Pomoc pri realizácii participatívneho procesu: 
Zuzana Miháliková, Rebeka Petrtýlová, Lenka Kudrnová, Lucia Ďurčová, 

Zuzana Žurkinová, Hannah Kleine, Kancelária participatívneho plánovania, MIB

Michaela Šedovič, oddelenie dátovej politiky a analýz, Magistrát hl. mesta SR Bratislavy 

Zuzana Palicová a kolektív oddelenia kultúry, Magistrát hl. mesta SR Bratislavy 

Tomáš Štefek, Juraj Šebesta, Michaela Kučová a ďalšie kolegyne a kolegovia 

z Mestskej knižnice v Bratislave

Gábor Bindics, Katarína Bergerová, Martina Vnenková, Sekcia tvorby mestských priestorov, MIB

Zuzana Weberová a Nina Galanská, Nadácia Milana Šimečku 

Michaela Mozolová, Gymnázium Jura Hronca 

Fotografie:
Metropolitný inštitút Bratislavy, Nora a Jakub

Grafické zalomenie:
Lenka Kudrnová

Materiál neprešiel jazykovou korektúrou.   →

1 ÚVOD 7
1.1 Kúpele Grössling a Mestská knižnica 9
1.2

Tézy kúpele

11

2 ČO SME ZISTILI? 13
2.1 Tézy knižnica 15
2.2

Harmonogram

19

3 KNIŽNICE 21.  STOROČIA 21

4 AKO BOLA DO PROJEKTU ZAPOJENÁ VEREJNOSŤ? 27

5 ANALYTICKÁ ČASŤ 33
5.1 Knižnica 35

5.1.1 A čitateľský preukaz,  máte? 35

5.1.2 V knižnici  (ne)rušiť ! 41

5.1.3 Veď máme dosť kníh doma 45

5.1.4 Aké je heslo na wi-f i? 47

5.1.5 Poďme sa kúpať do knižnice 48

5.1.6 Kto by dnes chodil  do knižnice?!  50

5.2 Kúpele 56

5.2.1 Kúpele minulé 57

5.2.2 Kúpele súčasné 58

5.2.3 Kúpele budúce 60

6 ZÁVER A ZHRNUTIE 66

7 ENGLISH SUMMARY 72

8 POUŽITÉ ZDROJE 76



© Metropolitný inštitút Bratislavy

“D o Grösslingu  m a zobral  otec,  aby mi  ukázal, 
kde h o  je ho ote c uči l  p o vojne plávať.  Veľmi sa mi 
tam páči lo,  h oci  n ajle p ši e  roky mali  za sebou a 
preto  s me  tam  p rak ti ck y  nechodievali.  Určite aj 
mo je deti  do k úp e ľov zoberiem a porozprávam im o 
rov n aký p rí be h .  Kúp e le  m ame trochu od ruky,  takže 
asi  n ebude m e  p ravi de lní  návštevníci,  ale možno 
o pak bude  p ravdou.  Som  nesmierne rada,  rovnako aj 
mo ji  ro di či a,  že  ste  sa p ustil i  do tohto projektu.” 

“Chodievali  sme tam ako 

deti  a  potom do Detskej 

cukrárne.  A mame odtiaľ 

nádherne svadobné fotky.” 

“D o  Grössli ngu sm e  ch odi evali  na základné pla-
vec ké tré n i n gy  zo ZŠ Je se nského, roky asi  1987-
1989.  To sa vch ádzalo od nábrežia,  vždy sme museli 
č akať vo ve sti bule ,  k ý m  n ás pustil i  do šatní.  Tu ma 
nau č il i  p ori adn e  p lávať ,  dokonca aj  diplom som do-
s tala,  za 2.m i e sto v  súť aži  v  rýchlosti.  A naj-väčšia 
zábava bola,  ke ď  n ás te locvikár (tuším Žilkay) 
hádzal  d o vody.  Je dna sp olužiačka mu aj  tričko na-
trhla,  keď  sa na p osle dn ú chvíľu rozhodla nehodiť.”

“V Grösslingu som sa naučila plávať. 
Doteraz si pamätám čarovný priestor 
s bazénom.”

“V zime, každý víkend v sobotu sme sa s  kamoška-
mi zbalil i  a  chodili  plávať do Grösslingu.  Bol  to náš 
rituál,  aj  keď sme boli  fakt malé dievčatá.  A vôbec 
nám nevadilo,  že presklená strecha zatekala.  Keď 
sa na streche topil  sneh,  ležali  sme v bazéne a na 
nás kvapkala studená voda.  Genius loci  toho miesta 
ospravedlňoval  všetky nedostatky -  pleseň,  zaned-
bané priestory a oprýskané steny.  Teším sa,  že sa 
mu navráti  čaro a lesk dôb dávno minulých,  aby to 
zažil i  aj  moje deti.” 

“Vždy som si  predstavovala,  že priestor 
nad bazénom bude ako skleník v  botanickej 
záhrade.  Keď tam s dedom pôjdeme a ja  sa 
vynorím, nad nami budú palmy (to sa takmer 
splnilo,  keď už kúpele nefungovali) .” 

“A  ešte s om  zbožňovala tú blízkosť k múzeu a dni, 
keď s me  i šli  aj  do m úze a aj  plávať.”

“Chodila som s mamou plávať 
sem pravidelne ako dieťa,  je  to 
pekná nostalgická spomienka. 
Mama má 72 rokov tak hádam sa 
dožije ich obnovy,  a  tentoraz ju 
tam vezmem ja.”

“H o diny  p lávani a v  rám ci   TV na vysokej  škole.  V 
n esko rých  ve če rných h odinách.  Návraty na internát 
v  zime s m ok rý m i  vlasm i .  Len čo sme doplávali,  v 
Grö ss lingu i h n e ď  zhasí n ali  svetla.”

“Budem sa neskutočne tešiť,  ak budem môcť 
Grössling opäť zažiť  tak ako si  ho pamätám a dúfam 
že aj  lepšie.  Sú to hádam moje najkrajšie spomienky 
čo sa aktivít  v  meste týka.”

Bola to pre mňa najkrajšia a  najlepšia plaváreň 
v Bratislave,  s  kamarátkou sme ju veľmi radi 
navštevovali,  bol  to pre nás nielen športový,  ale aj 
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Projekt revitalizácie historických kúpeľov Grössling v centre mesta 
bol jedným z najvýznamnejších projektov, ktoré Hlavné mesto 
Bratislava a Metropolitný inštitút Bratislavy v roku 2020 realizovali. 
So silným medzinárodným aj domácim ohlasom bola zrealizovaná 
architektonická súťaž, ktorej víťaza sme medzičasom spoznali.

Samotnej architektonickej súťaží predchádzal participatívny 
proces, ktorý viedla Kancelária participatívneho plánovania na 
Metropolitnom inštitúte Bratislavy (MIB) v spolupráci s Útvarom 
tvorby mestských priestorov (MIB) a  ďalšími subjektami Hlavného 
mesta Bratislavy (Oddelenie kultúry) a Mestskou knižnicou 
v Bratislave. Participatívny proces bol do veľkej miery ovplyvnený 
protipandemickými opatreniami, ktoré  nedovolovali hromadné 
akcie a osobné stretnutia.

Prostredníctvom zapojenia verejnosti sme získali cenné informá-
cie o postojoch a názoroch, vďaka ktorým bolo možné lepšie 
nastavenie finálnych súťažných podmienok pre architektonickú 
súťaž a zároveň lepšie nastavenie budúceho využitia. V tejto fáze 
sme mohli výstupmi spresňovať zadanie druhého kola súťaže, 
rovnako tak následnú komunikáciu s autorským tímom víťazného 
architektonického návrhu.
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• problematický až kritický technický stav objektov, 

• nedostatočnú bezbariérovosť priestorov,

• nedostatočnú priestorovú kapacita Úseku krásnej
   a cudzo jazyčnej literatúry na Laurinskej ulici,

• zastaralý knižničný mobiliár a interiéry,

• zastaralé technické vybavenie knižnice,

• zastaralú a nedostatočnú návštevnícku infraštruktúru
  (chýbajúce doplnkové služby, oddychové zóny, variabilné 
  študijné priestory, atď.).

1.1 Kúpele Grössling a Mestská knižnica
        v Bratislave

Budova, v ktorej sa kúpele nachádzali je významná stavba 
Bratislavy, postavená v roku 1895 s rozšírením z roku 1914. 
Naposledy objekt slúžil svojmu pôvodnému účelu v roku 1994, 
do roku 2007 bola používaná časť budovy na administratívne 
účely, posledné roky však budova chátrala. Mesto Bratislava a 
Metropolitný inštitút Bratislavy v roku 2019 prišli so zámerom 
obnoviť pôvodnú funkciu kúpeľov Grössling a pridať k nim nové 
formy kultúrno-komunitných aktivít. Tieto aktivity budú mať 
priestor vďaka zriadeniu pobočky Mestskej knižnice v oddelenej 
časti objektu. Cieľom je budove prinavrátiť verejnú funkciu, aby bol 
mestský majetok prístupný a otvorený všetkým. 

Mestská knižnica v Bratislave (MKB) má viacero pracovísk (Lau-
rinská, Kapucínska, Klariská a Letná čitáreň U červeného Raka) 
a zaznamenáva viacero prevádzkových problémov. Práve presun 
pobočky z Laurinskej ulice do nových priestorov by mal riešiť: 
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Spojenie Mestskej knižnice a kúpeľov Grössling obnoví kúpeľnú 
tradíciu v Bratislave a dá príležitosť nastaviť nový význam 
knižnice.  Spojenie rôznych aktivít a typov verejných inštitúcií 
a priestorov môže prispievať k ich udržateľnosti, prípadne 
k adaptácii nových foriem aktivít a spôsobov trávenia voľného 
času. Rôzne funkcie sa navzájom podporujú. Grössling je 
miestom, kde sa budú spájať kúpele a knižnica, miesta 
spoločenského fyzického a mentálneho odpočinku a spomalenia.

Súčasťou projektu obnovy objektu kúpeľov je aj obnova 
verejných priestorov a okolia budovy a vytvorenie parku na 
Medenej ulici. 

01 Fotografia zobrazujúca 

ikonický bazén v Kúpeľoch 

Grössling.  Zdroj: 

Metropolitný inštitút 

Bratislavy.
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O P A L E S C E N C I A

G r ö s s l i n g   e x p e r i e n c e

The opportunity to bring the entire 

Grössling City complex back to life 

has made it possible not only to 

enhance its architectural importance, 

but also to re-emerge the ancient 

social and cultural value that it has 

within the city of Bratislava. The vision 

that provides for the aggregation 

of functions relating to the Baths, 

the Municipal Library and the ‘’ 

House for Literature ‘’ allows for the 

implementation of a contemporary 

model of a complex building that 

benefits from the multiplicity of 

functions. The proposal echoes the 

suggestion of Konštantín Bauer’s 

1927 painting which sees green lungs 

emerging within the urban fabric.

Added to this is the idea of   making 

spaces interact through different 

levels of focus, capable of suggesting 

users by recovering the ethereal 

sensation of spas and the suspended 

atmosphere of a place of meditation.

1. atrium | CITY BATH_ 2. entrance hall, 3. public toilet, 4. employees facilities, 5. service passage to the pools, 6. therapeutic procedures changing room, 7. therapeutic room, 8. reduced mobility changing rooms, 9. hygienic filter, 10. buffer zone, 

11. first-AID station | INTERACTIVE ZONE_ 12. Arches Greenhouse, A recreational pool 13. sanitary facilities, 14. refreshment area,15. sitting relaxation pools, B. hot pool, C. warm pool, D.whirpoo 16. steam bath, F.plunge pool, 17. cooling area, 

18.Convivial Greenhouse (outdoor portion) 19. swimming pool,  E. swimming pool, 20. finnish sauna, 21. cooler showers, 22. Whispers Greenhouse (outdoor),G.outdoor pool | RESTING ZONE_ 23. boiler room, H. Kneipp path, J. cold pool, I. hot 

pool, 24. steam bath , 25. cooling area, 26. resting space, 27.sanitary facilities | CITY LIBRARY | RESIDENCY ZONE_28. lobby | CAFÈ_29. restaurant area, 30. sanitary facilities, 31. employees facilities, 32. facilities for the preparation of meals, 33. 

storage, 34. open space area, 35.storage, 36.Convivial Greenhouse (indoor events area) | LIBRARY_37.central counter, 38. self check and selfservice machine, 39.sanitary facilities | PARK_ 40. outdoor public space, 41. green area, 42. stretch of water.

the Greenhouses_episodes of vegetation integrate with the 

rhythm of the building thanks to three winter gardens that 

allow natural light to reach the center of the complex.

contamination_both the rooms of the library and those of 

the Baths find views on the internal and external green epi-

sodes of the building, thus underlining and strengthening 

their catalyzing function.

visual permeability_the restoration of the original arches 

guarantees visual and physical permeability between the 

new and existing pools, enhancing the identity and fluidity 

of the spaces.

porosity_two levels of visual permeability characterize the 

new graft according to the environment of being: opal glass 

to filter the eyes and transparent glass to expand the spaces.

Grössling | view from the exterior spaces of the Café

Grössling | view from the main entrance

            Ground floor | scale 1:300 | q.+0.00m |      

Grössling - simple statement of the planar and spatial balances of the design
concept diagrams

general axonometry | external configuration

sharpness variation, 2018.

Konštantín Bauer ,1927.

rough floor area 

(including structures)
built-up volume without 

foundation structures

m2 m3

5.485 20.283

basement - reconstruction
1.880 5.076

basement - new building
0 0

above ground part - reconstruction
3.380 13.564

above ground part - new building
225 1.643

City Bath:
2.794 12.369

City Bath - interactive zone:
2.019 10.117

pool area (water area)
482 -

entrance hall
86 301

changing rooms and sanitary facilities
426 1.278

part with pools
954 6.777

refreshment area
30 117

massages and other therapeutic procedures
161 511

administrative premises and facilities
212 609

City Bath - resting zone
775 2251,4

changing rooms and sanitary facilities

part with saunas
716 2074,4

2.050 8.099

basement - reconstruction
240 624

basement - new building
0 0

above ground part - reconstruction
1.715 6.781

above ground part - new building
95 694

library:
1.506 5.798

library:
962 3.498

entrance
60 240

open access shelves
567 2.271

study facilities - workshop room
45 149

administrative premises and facilities
190 538

café:
544 2.301

premises of the café
135 351

open space
409 1.950

474 1.422

apartments - reconstruction
474 1.422

apartments - new building
0 0

1.150 3.105

basement - reconstruction
1.150 3.105

basement - new building
0 0

above ground part - reconstruction
0 0

above ground part - new building
0 0

other:
city bath buffer zone (common atrium between interactive 

zone, resting zone and outside pool).
116 587

1.165

paved surfaces
465

entrance ramps, stairs, terraces
45

greenery, waterbound pathways, gravel sidewalks 655

806

paved areas - terraces, residential roof, courtyard 456

on the ground - greenery, waterbound pathways, gravel 

sidewalks

310

outdoor pool (water surface area)
40

classic sloping roof
existing situation

green roof
0

OVEERALL SUMMARY - OBJECT
rough floor area 

(including structures)
built-up volume without 

foundation structures

m2 m3

reconstruction
8.955 31.159

new building (extension)
320 2.336

Grössling - simple statement of the planar and spatial balances of the design

library:

courtyards and roofs:

City Bath:

apartments:

technological background:

park:

 grouped together with interactive zone

Interfacing with the city

The pedestrian area redesigned as 

a park on Medená Street is a public 

space between the inhabitants of 

the city and the users of Grössling, 

constituting the premise for the 

continuous contamination that will 

take place inside.

The majestic existing trees and 

the mainly permeable vocation 

of this space are maintained. The 

intervention focuses on an expansion 

of the paved area close to the 

buildings. The nearby presence of 

the café makes the outdoor space the 

natural extension of the sitting area 

towards the city during the summer 

season. Inside the park there is an 

informal area between the grass and a 

long stretch of water that exhibits the 

soul of the building on the outside.

Attention is paid to the ramp (with 

an 8% gradient) that leads visitors 

to the entrance to the café and the 

library. In addition to breaking down 

architectural barriers also for the 

users of the City Bath, this device 

becomes a long outdoor seat with 

which the project wants to interact 

further with the city.

The shape of this metal element 

recovers the existing facade of the 

building, with the intention of tracing 

its section. This cast is moved from 

the position of the original facade to 

accommodate the ramp.

The treatment of the elevations 

reflects the design choice aimed 

at preserving the urban layout and 

its original value, with the only 

exception of the entrance portals and 

the redesigned portion in Kúpeľňa 

Street. This part of the prospectus 

externally denounces the essence of 

contemporary intervention that takes 

shape inside: the winter gardens.

The façade, however, has a variation 

with respect to the internal dynamics: 

the steel and glass facade rests on a 

base that follows the existing profile 

with the same principle described 

above for the ramp, making old and 

new dialogue.

The entrance on Kúpeľná ulica street 

acts as a service flow from which there 

is also direct access to the basement. 

The one in Vajanského Nábrežie is for 

the exclusive use of the residences.
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1.2  Harmonogram
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Táto kapitola načrtáva najkľúčovejšie tézy, 
s ktorými pracuje zvyšok tejto publikácie. 
Hovorí o základných princípoch, ktoré 
vychádzajú z potenciálu knižníc 21. 
storočia aj nového oddychového 
priestoru pre obyvateľov a obyvateľky 
a návštevníkov či návštevníčky Bratislavy. 
Rozšírená vysvetľujúca forma týchto téz je 
podrobnejšie vysvetlená v kapitole 5. 
Tieto podporné tézy ale prierezovo 
prechádzajú všetkými ďalšími kapitolami 
tejto záverečnej správy.  

Nižšie uvedené tézy vychádzajú 
z obecnejších princípoch, ktoré sledujú 
všeobecné trendy transformácie knižníc 
v 21.storočí. Pri časti venovanej kúpeľom 
a wellnessovým možnostiam odzrkadľu-
jú súčasné preferencie návštevníkov na 
moderný oddychový priestor. 1 

 1McDonald A. The Ten Commandments revisited: the Qualities of 
Good Library Space. In LIBER Quarterly. 2006.
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2.1 Tézy knižnica

A čitateľský preukaz, máte? 

Sú dnes knižnice otvorené všetkým bez rozdielu?  A čo vlastne 
znamená otvorenosť? Takýmto znením úvodnej tézy rozhodne 
nechceme povedať, že nie je dôležité vlastniť čitateľský               
preukaz. Ide o parafrázu na miesto, ktoré je všeobecne prístupné 
pre všetkých bez rozdielu. Na výpožičku samozrejme je nutné 
byť registrovaným čitateľom, potrebujem ju ale aj v prípade, keď 
chcem len v slušnom prostredí prečkať čas alebo raz za čas 
idem so spolužiakmi pracovať v skupine na spoločnom zadaní?                
Neodmysliteľnou súčasťou takéhoto zamýšľania sa nad priestorom 
je aj aspekt všeobecnej prístupnosti pre všetkých bez rozdielu 
telesných možností, etnicity, pohlavia či veku.

1. 

Otvorenosť, prístupnosť a dostupnosť1
V knižnici (ne)rušiť! 

Knižnica nie je už len miesto pre požičiavanie kníh, ale aj miestom, 
ktoré prináša iné formy voľnočasového využitia. Nie vo všetkých 
častiach knižnice sa predsa musí dodržiavať prísny režim neruše-
nia ostatných. Multifunkčnosť tak môže slúžiť k možnostiam 
rôzneho využitia priestoru od tichého miesta na nerušené učenie 
až po priestory kde sa cvičí na hudobné nástroje alebo pracuje v 
skupine. 

2. 

Atraktívny, multifunkčný priestor2

Veď máme dosť kníh doma

Argument, že každá domácnosť má dostatok kníh a ešte sú aj 
dostupné na internete má určite niečo do seba. Knižnice ale 
dnes už nie sú len miestom na požičiavanie klasiky na povinné 
čítanie. Snažia sa investovať prostriedky do udržania aktuálne-
ho knižničného fondu, to ale nie je všetko. Knižnice sú miestom 
vzdelávania a kultúry (ako spomíname aj nižšie) v možných spo-
luprácach s inými inštitúciami. Aj sami ale dokážu vyprodukovať 
množstvo programu, ktorý môže lákať návštevníkov, či ide o kurzy, 
vzdelávacie prednášky, diskusie alebo kultúrny program.  

3. 

Podpora vzdelávania a kultúry3
Aké je heslo na wi-fi? 

Technologický pokrok je nezastaviteľný a preto aj verejné inštitú-
cie musia sledovať trend ich rozmachu. Knižnica tak už nie je len 
o štandardnej forme kníh, môže poskytovať technologické novinky 
či médiá v elektronickej forme, o ktorých sa pred rokmi ani neve-
delo. To, že knižnice poskytujú stabilné pripojenie na internet je 
základ, o ktorom sa už ani netreba zmieňovať. V kontexte širšej 
palety trávenia času v ich priestoroch sa stáva nevyhnutnosťou. 

4. 

Udržanie kroku s technologickým vývojom4
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Poďme sa kúpať do knižnice

Aktuálne knižnice sa v rámci rozširovania poskytovaných služieb 
stávajú miestami fúzie rôznych aktivít. Knižnice sa spájajú so 
vzdelávacími a voľnočasovými centrami, divadlami či inými 
kultúrnymi inštitúciami, ktoré poskytujú rozšírenie programu. 
Grössling ponúkne možnosť fúzie mestských kúpeľov a knižnice 
v rámci jedného objektu. 

5. 

Spájanie s inými inštitúciami5
Kto by dnes chodil do knižnice?!

Kto sú ľudia, ktorí dnes do knižnice chodia a ktoré skupiny ľudí 
nie? Je pravda že knižnice nezaujímajú mladých? Vďaka viacerým 
vrstvám dotazníka a fokusovým skupinám vieme viac o tom, kto 
sú bežní používatelia knižníc, ale aj to, v ktorých skupinách ľudí sa 
schováva potenciál pre budúce návštevy. 

6. 

Potenciál do budúcna - súčasný stav a návštevníci knižníc 6
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2.1 Tézy knižnica

© Vizualizácia víťazný návrh - OPPS Architettura - Florencia
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2.2 Tézy kúpele

Mestské kúpele v slovenskom prostredí sú pomerne neznáma vec 
v momente, ak nepatríte medzi pamätníkov a pamätníčky, ktorí 
ich zažili ešte v dávnych časoch. Obnovenie historických kúpeľov 
v centre Bratislavy prinesie na miesto so zásadnou historickou 
hodnotou späť vznešenú možnosť odpočinku a oddychu. 

V rozdelení téz na tri časti sa obzeráme za tým, či respondenti 
a respondentky majú skúsenosti s takýmto typom zariadení, aké 
sú známe napríklad z maďarskej Budapešti ale aj iných krajín 
a nakoľko ich takýto koncept oslovuje. V ďalšej časti sa pozeráme 
na to, akým spôsobom v súčasnosti ľudia nahrádzajú absenciu 
mestských kúpeľov a kam, kedy, či ako často chodievajú za 
relaxačnými aktivitami. V kontexte preferencií na budúce využitie 
sledujeme v poslednej téze preferencie na konkrétne aktivity, 
ktoré budú pre návštevníkov a návštevníčky dostupné po skončení 
revitalizácie. 

 Kúpele minulé 

 Kúpele súčasné 

 Kúpele budúce 
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© Fotografia MIB
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© Fotografia MIB

V tejto časti ponúkame prehľad viacerých 
lokálnych ale predovšetkým zahraničných 
knižníc, ktoré reprezentujú trendy 
vo vývoji knižníc v 21. storočí, ktorými sa 
môže inšpirovať aj Mestská knižnica 
v Bratislave. Ide v princípe o príklady 
z rešerše inšpiratívnych miest z rôznych 
častí sveta, v ktorých sa aspekty z vyššie 
prezentovaných téz dostávajú do reálne-
ho prevedenia podoby knižníc. Prinášajú 
širokú škálu využitia priestorov, vysokú 
pobytovú kvalitu a v niektorých prípadoch 
aj mimoriadnu architektonickú hodnotu 
stavieb. 

03 Knižnice 
21. storočia

© Fotografia FB Kabinet pomalosti
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Inštitúcie knižníc sú neodmysliteľnou súčasťou spoločnosti 
a dôležitým nástrojom na podporu vzdelávania a kultúry. Okrem 
toho, že sú zdrojom informácií, poskytujú možnosť nerušeného 
študovania a priestor na aktívny oddych. Technologický vývoj v 20. 
storočí spôsobil, že knižnice sa v očiach širokej verejnosti dostali 
do úzadia napríklad z hľadiska poklesu návštevnosti. Napríklad 
britské prieskumy ukazujú, že medzi rokmi 2005 a 2015 sa podiel 
dospelých čitateľov a čitateliek v knižniciach znížil o 30 %2. Táto 
klesajúca tendencia návštevnosti je zaznamenaná aj v realite 
slovenských knižníc, keď aj v slovenských dátach sledujeme 
medzi-ročné poklesy návštevnosti či realizovaných výpožičiek3. 
V tomto kontexte ale treba zmieniť aj realitu, v ktorej sa pohybu-
jeme na úrovni priestorových, finančných a iných možností rôznych 
druhov knižníc na Slovensku. Obraz o tom, v akých priestoroch 
knižnice sídlia a aké sú ich možnosti rozvoja prináša napríklad zhr-
nutie prieskumu, ktorý sa uskutočnil v roku 2012 v celoslovenskom 
meradle4.

Knižnice v snahe udržať si svoju pozíciu musia identifikovať smery, 
ktorými by ich služby mohli ísť a osloviť tak rôznorodé skupiny ľudí. 
Dobré technické vybavenie, digitalizácia knižničných fondov, 
prístup k počítačom a internetu sú dnes samozrejmosťou pre 
dobre vybavené knižnice. Rovnako tak ponúkajú rôznorodý 
program a služby nad rámec svojich základných funkcií - teda 
požičiavania a archivácie knižných titulov. Základom je rozdele-
nie priestoru a programovania do funkčných zón - verejnej, 
spoločenskej a tichej. V zahraničí knižnice disponujú rôznymi 
miestnosťami - hracími miestnosťami, nahrávacími štúdiami, či 
dielňami, ktoré si členovia môžu rezervovať a využívať podľa 
potreby. Niektoré knižnice sprostredkovávajú rezidenčné 
programy, cez ktoré umelci tvoria v danom priestore a následne sú 
ich diela prezentované. Z knižníc sa takto stávajú inkubátory, ktoré 
podporujú kreativitu.
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Zaujímavým trendom je spájanie knižníc s inými organizáciami, 
napríklad s divadlom či kultúrnym centrom. Celkovo sa kladie 
dôraz na dizajn priestoru, bežnou súčasťou sa už stáva konverzia 
priemyselných budov či nefunkčných škôl. Samozrejmou súčasťou 
knižníc sa už stali kaviarne, tak ako to býva v prípade kníhkupec-
tiev. Výsledkom spojenia rôznorodých inštitúcií je to, že priestor 
žije pestrými aktivitami a to nielen počas dňa, ale aj večer. Multi-
funkčnosť priestorov vedie k možnostiam na organizáciu udalostí 
rôzneho druhu, výstav, vernisáží a ďalších. 

03 Referencie knižníc 21. 

storočia: Knižnica v 

Austine, Knižnica a 

kultúrny dom v 

Haaksbergen.   Zdroj: Arch 

Daily.

02 Referencie knižníc 21. 

storočia: Národná knižnica 

v Qatare, Verejná knižnica v 

Calgary.   Zdroj: Arch Daily.

Tento rozmer prirodzene nahráva ďalšiemu poslaniu knižnice ako 
inštitúcie, a to tak, že je to miesto, ktoré je otvorené pre všetkých 
bez rozdielu. Vítaní sú všetci bez ohľadu na pohlavie, vek, vie- 
rovyznanie, etnickú či štátnu príslušnosť, sociálny status, sexuálnu 
orientáciu. Princíp otvorenosti sa premieta do fyzického priestoru, 
ktorý je bezbariérový a prispôsobený ľuďom so špecifickými prie-
storovými potrebami. Taktiež, napríklad inkluzívnosť pre rodičov 
s deťmi je možné dosiahnuť vybudovaním detského kútika či 
poskytnutím stráženia. Jednou zo zásadných tém je inkluzívnosť 
menšín cez jazyk a program.

Knižnice v posledných rokoch začali využívať svoj potenciál byť 
silným hráčom v rozvoji komunity a verejného priestoru. Nielen 
svojimi službami, ale aj dizajnom sa stali prirodzenou voľbou 
trávenia času.

2Flood, A. Library use falling sharply, study shows. In The Guardian. 2016.
3 Národné osvetové centrum. Oddelenie vzdelávania, výskumu a štatistiky. Správa o štátnom štatistickom 
zisťovaní v oblasti kultúry. 2018.
4 Stasselová, S. V akých budovách a priestoroch sídlia slovenské knižnice v 21. storočí?: Výsledky prieskumu 
priestorového vybavenia knižníc na Slovensku v roku 2012. In Knižnica. 2012.
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Základné tézy vyplývajúce z prehľadu trendov nám pomohli 
formulovať pracovné tézy, ktoré sme následne overovali prostred-
níctvom participatívnych metód. 

Týmito tézami boli: 
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05 Referencie knižníc 21. 

storočia: Knižnica 

Kressbronn.   Zdroj: Arch 

Daily.

•   podpora vzdelávania a kultúry;
•   udržanie kroku s technologickým vývojom;
•   spájanie s inými inštitúciami;
•   multifunkčný a príjemný priestor;
•   miesto pre všetkých bez rozdielu;
•   rozvoj komunity. 

04 Referencie knižníc 21. 

storočia: Národná 

technická knižnica v Prahe.   

Zdroj: Arch Daily.

03
 K

ni
žn

ic
e 

21
. s

to
ro

či
a

06 Referencie knižníc 21. 

storočia: Kengo Kuma 

Designs Sweeping Timber 

Knižnica, Nórsko.   Zdroj: 

Arch Daily.
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04 Ako bola 
do projektu 
zapojená 
verejnosť?

© Fotografia MIB

Táto kapitola ponúka krátke a prehľad-
né  informácie o náležitostiach partici-
patívneho procesu. Popisuje kontext,
v ktorom projekt vznikal aj detaily
konkrétnych participatívnych metód. 
Čitateľom a čitateľkám slúži 
pre ilustráciu, ako vzniká proces 
od jeho dizajnovania až po realizáciu 
aktivít, ktoré nakoniec slúžia ako pod-
porný materiál pre zadanie architekto-
nickej súťaže. 
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Pod vplyvom pandémie sme museli prehodnotiť celý plán zapoje-
nia verejnosti. V čase pred vypuknutím pandémie sme pracovali 
na formátoch susedských stretnutí a ďalších aktivít, no z tohto 
zámeru sme nakoniec museli upustiť. Zapojenie rôznych skupín 
verejnosti sme postavili na dotazníku a fokusových skupinách, 
ktoré sledovali kritériá a požiadavky kvalitnejšieho zadania pre 
druhé kolo architektonickej súťaže. Dotazník bol koncipovaný pre 
obe témy - teda ako prieskum o kúpeľoch Grössling a o knižnici. 

Pri otázkach o knižnici sme nadviazali na menší prieskum medzi 
prihlásenými čitateľmi a čitateľkami knižnice realizovaný minulý 
rok Mestskou knižnicou. Zároveň sme v prvotnej fáze získavali 
poznatky z prehľadu zahraničnej praxe, viď. vyššie v kapitole 3.

Zlepšená pandemická situácia v letných mesiacoch dovolila 
realizáciu menšej časti aktivít aj v offline forme, prevažná časť 
aktivity ale bola realizovaná v online prostredí. Detailnejší popis 
použitých metód a ich špecifikácie prinášame nižšie. 
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© Vizualizácia víťazný návrh - OPPS Architettura - Florencia
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Účel Cieľová skupina verejnosti

Dotazník

Mapovanie

a prieskum

Návštevníci a návštevníčky Mestskej

knižnice 

Návštevníci a návštevníčky iných 

knižníc v Bratislave 

Ľudia, ktorí knižnice nenavštevujú 

(široká verejnosť)

Metóda Popis použitej metódy

Online dotazník pre širšiu 

verejnosť́ zameraný na zber 

názorov a postojov 

verejnosti k plánovanej 

revitalizácii, ale aj získanie 

vstupov pre plánovanú 

prestavbu vo forme 

preferovaných možností 

na budúce využitie.

Špecifikácia

Online, 20 dní , jún - júl 2020

Počet respondentov je 2157

Cielene šírený cez určité kanály, napr. facebookové 

skupiny určené pre zahraničných ľudí žijúcich 

v Bratislave, aby sme zachytili čo najväčší počet

zahraničných respondentov, anglickú verziu využili 

4 % respondentov.

Vzhľadom k pandémii knižnica bojovala s nižším 

počtom návštevníkov a tak forma priameho oslovo-

vania ľudí v knižnici nebola príliš efektívna. Takýmto

 spôsobom sa nám podarilo získať približne 5 % 

odpovedí.

Fokusové skupiny

Doplňujúce 

mapovanie 

a prieskum

Stredoškoláci a stredoškoláčky

Cudzinci a cudzinky

Seniori a seniorky

Zástupcovia ľudí so špeciálnymi potrebami

Fokusové skupiny sme 

realizovali pre hlbšie pocho-

penie postojov, skúseností 

a preferencií s knižnicami a 

ich využívaním najmä skupín 

obyvateľstva, ktoré boli slabo 

zastúpené v dotazníkovom

 prieskume.Realizovali sme 

fokusové skupiny so 4 roz-

ličnými skupinami.

Štruktúra všetkých štyroch fokusových skupín 

bola rovnaká, otázky sa líšili medzi skupinami 

minimálne. Tieto malé zmeny reflektovali špeciálne

potreby, ktoré facilitátori identifikovali. 

Otázka jazykovej prístupnosti sa napr. objavila 

iba vo fokusovej skupine s cudzincami

 a cudzinkami.

Pološtrukturované
 rozhovory 
so zamestnancami 
a zamestnankyňami 
MKBA

Mapovanie 

a prieskum

Pracovníci a pracovníčky knižnice 

Mestskej knižnice v Bratislave

Rozhovory predchádzali vyššie

uvedeným aktivitám. 

Ich cieľom bolo získať dôležité

informácie, ktoré mohli 

dopomôcť k lepšiemu 

nastaveniu otázok do dotaz-

níkového prieskumu.

Respondentky pre pološtrukturované rozhovory

boli cielene vybrané vzhľadom na profesijnú

oblasť, ktorej sa venujú. Informácie získané 

z rozhovorov boli ešte v menšej miere doplnené 

o informácie z niekoľkých spoločných stretnutí 

za účasti celého vedenia a zamestnancov/kýň 

knižnice. Tieto stretnutia však mali skôr 

informačný charakter. 07 Tabuľka zobrazujúca 

detailný popis použitých 

metód a ich špecifikácie.   

Zdroj: Vlastné spracovanie
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05 Analytická
časť

© Fotografia MIB

Cieľom analytickej časti záverečnej práce 
je detailnejšie poukázanie na výsled-
ky participatívneho procesu*. Zhrnuté 
výsledky z jednotlivých participatívnych 
metód boli na základe významu rozdelené 
do časti zameranej na knižnicu a kúpeľnú 
časť. Prezentované výsledky nie sú 
kompletným zoznamom všetkých na-
dobudnutých poznatkov ale snahou o čo 
najjednoduchšie a najzrozumiteľnejšie 
prezentovanie najvýznamnejších častí, 
ktoré môžu pomôcť všetkým dotknutým 
aktérom a aktérkam pri tvorbe novej 
podoby kúpeľov a knižnice.
Naformulovaných bolo dovedna 6 pra-
covných téz pre časť knižnice a 3 pre časť 
kúpeľov. Ich finálne znenie (hlavne v čas-
ti knižnica) má za cieľ čo najadresnejšie 
popísať apel na možné zmeny, ktoré by 
mohli vylepšiť súčasný stav a nastavenie 
knižníc pre potreby ľudí v 21.storočí. 
Pri kúpeľnej časti sa na výsledky par-
ticipatívneho procesu pozeráme skôr v 
zmysle časovej osi sústredenej na minulé 
zážitky, aktuálne prežívanie a budúce 
preferencie respondentov a responden-
tiek na voľnočasové aktivity v Bratislave. 

*Participatívny prieskum bol realizovaný v dobe po prvej vlne pandémie. 
Pri všetkých aktivitách sme sa respondentov a respondentiek pýtali na ich
bežný život mimo protipandemické opatrenia. Preto aj prezentované výsledky 
opisujú ich bežný život v čase pred protipandemickými opatreniami.
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5.1 Knižnica
5.1.1 A čitateľský preukaz, máte?

Otvorenosť, prístupnosť a dostupnosť

Otváracie hodiny

Najviac respondentov navštevuje MKB v poobedných hodinách, 
najčastejšie od 17.00 do súčasnej záverečnej doby, a to 19.00. 
Z ďalších otázok vyplynula aj silná požiadavka na predĺženie             
otváracích hodín.
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17:00 – 19:00 12:00 – 17:00 Rôzne 8:00 – 12:00

38 % 31 % 19 % 12 %

45 % návštevníkov a návštevníčok MKB by privítalo, aby sa 
knižnica zatvárala neskôr, a 11 %, aby sa otvárala skôr. Pri 
návštevníkoch môžeme konštatovať, že je požiadavka rovnako 
silná naprieč všetkými vekovými kategóriami (47 % v priemere).

31 % respondentov, ktorí nechodia do MKB uviedli, že by ich 
motivovalo navštíviť pobočku Mestskej knižnice, ak by boli 
otváracie hodiny predlžené do neskorších hodín oproti 
aktuálnemu nastaveniu, 6 % respondentov by privítalo ak by sa 
knižnica otvárala skôr. 

Z fokusovej skupiny s mládežou vyplynulo, že by privítali otváracie 
hodiny od 06:00 do 22:00.

08 Graf zobrazuje 

percentuálny podiel 

návštev MKBA.  Zdroj: 

Vlastný dotazníkový 

prieskum, Metropolitný 

inštitút  Bratislavy , 2020.

Nepretržitá otváracia doba študovne  

44,4 % respondentov a respondentiek by ocenilo možnosť 
využívať študovňu časovo neobmedzene.

V prípade možností nepretržitej otváracej doby študovní, ako 
možno časť respondentov a respondentiek pozná z iných miest, 
kde takto fungujú predovšetkým univerzitné knižnice, je rovnako 
badať zásadný preferenčný rozdiel v ponímaní jednotlivých 
vekových kategórií. 

Preferencia po tejto službe je v tomto prípade jednoznačne 
spojená so študentmi stredných a vysokých škôl. 65 % respon-
dentov vo veku do 18 rokov a 66 % respondentov a respondentiek 
vo vysokoškolskom veku 19-25 uviedlo, že by takúto službu veľmi 
ocenili. Rastúcim vekom klesá preferencia tejto služby, pričom vo 
vekových kategóriách nad 51 a nad 66 rokov deklaruje jasný 
nezáujem až polovica z nich. 

09 Graf zobrazuje služby 

knižnice.  Zdroj: Vlastný 

dotazníkový prieskum, 

Metropolitný inštitút  

Bratislavy , 2020.

úplny súhlas

skôr súhlas

ani súhlas/ani nesúhlas

skôr nesúhlas

úplný nesúhlas

neviem/netýka sa ma

Služby knižnice - nonstop študovňa a rozšírené možnosti vrátenia kníh

Ocenil/a by som možnosti nepretržitej 
otváracej doby študovne

Ocenil/a by som rozšírené možnosti 
požičiavania a vrátenia kníh aj mimo 

otváracie hodiny

60%27%

7%

4%
2%

1%

23%

16%

9%

4%

21%27%
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Self-check a návratový automat

Takmer 87 % respondentov a respondentiek by ocenilo 
rozšírené možnosti požičiavania a vracania kníh mimo otváracie 
hodiny. Túto možnosť poskytuje samoobslužný knižničný systém 
(tzv. self – check), cez ktorý si vedia čitatelia a čitateľky požičať 
knihy či predĺžiť výpožičnú dobu. Na vrátenie kníh mimo otváracie 
hodiny knižnice sú už bežne rozšírené návratové automaty, či 
biblioboxy. Má ich aj Mestská knižnica v Bratislave. 

Na využitie takejto služby existuje silný apel naprieč všetkými 
vekovými kategóriami, pričom najsilnejší dopyt je u mladšej 
generácie. Dopyt po tejto službe zvyšujúcim sa vekom klesá, pri 
vekovej kategórií 51-65 je výrazne nižší, ešte viac pri kategórii 
respondentov a respondentiek v seniorskom veku nad 66 rokov. To 
vyplýva z predpokladanej vyššej miery technologických znalostí 
a skutočnosti, že ľudia v seniorskom veku sa dokážu jednoduchšie 
prispôsobiť otváracím hodinám knižnice na to, aby využili jej 
služby. 

0
5 

A
na

ly
ti

ck
á 

ča
sť

Bezbariérovosť by sa mala premietnuť aj do programu a šírenia 
informácií o knižnici. V rámci fokusovej skupiny bolo zdôrazňo-
vané, že je potrebné zaviesť dobré technické vybavenie na vyko-
návanie aktivít v online priestore, či zaoberať sa viac tým, aby boli 
informácie prístupné v rôznych formách a pre všetkých. Takisto by 
privítali, aby knižnica poskytovala multisenzorické vnímanie.  

32 % respondentov, ktorí navštevujú MKB by sa cítilo v knižnici 
príjemnejšie, ak by sa zlepšila miera bezbariérovosti. Apel za 
zlepšenie situácie s bariérovosťou priestorov bol zaznamenaný 
naprieč všetkými vekovými kategóriami a rovnako aj pri 
porovnávaní výsledkov medzi mužmi a ženami (rovnako 32 %).  

Veľa bezbariérových riešení je už ošetrených vyhláškou5, avšak
v rámci fokusovej skupiny zaznelo, že sa často nedodržiava. 

Prístupné služby pre cudzincov a cudzinky

V rámci fokusovej skupiny s cudzincami a cudzinkami sme sa pýtali 
na to čo by ich motivovalo navštevovať Mestskú knižnicu. 
Respondenti/tky, by privítali, ak by sa tam mohli cítiť vítaní. To 
sa dá dosiahnuť tým, že personál by vedel komunikovať v iných 
jazykoch než v slovenskom a v iných jazykoch by takisto boli aj 
informácie v priestore knižnice. 

Knižnica by mala byť miestom. kde prebieha kultúrna výmena 
prostredníctvom programu, knižnej ponuky v rôznych jazykoch 
a ponúkaných služieb. Respondenti a respondentky vo fokusovej 
skupine by si vedeli predstaviť spoluprácu knižnice s ambasádami 
v súvislosti so zabezpečením cudzojazyčných kníh či programu. 
Takisto by privítali, ak by existovalo miesto, kde cudzinci 
a cudzinky vedia dostať dôveryhodné informácie ohľadom života 
v Bratislave ako napr. o poistení, daniach, opatreniach v súvislosti 
s pandémiou a iné. 

Bezbariérovosť pre ľudí s obmedzenou schopnosťou pohybu 
a orientácie 

Keď sa priestor nadizajnuje tak, aby bol dostupný pre 
najzraniteľnejších ľudí, zvyšuje sa komfort všetkých ostatných. 
Zásadným krokom ako sprístupniť knižnicu všetkým ľuďom je 
bezbariérový prístup pre ľudí s obmedzenou schopnosťou pohybu 
a orientácie. Bezbariérovo by mali byť riešené: parkovacie mies-
ta, chodník a vchod, výťah s dostatočnými rozmermi, toalety či 
informačný pult. Vybavenie musí byť flexibilné a prispôsobiteľné 
podľa špecifických potrieb užívateľov a užívateliek, napríklad nas-
taviteľné stoly, ľahké stoličky a iné. Myslieť treba aj na jednoduchú 
orientáciu v priestore. 

Vo fokusovej skupine so zástupcami a zástupkyňami ľudí s ob-
medzeniami pohybu zazneli konkrétne priestorové nároky ľudí so 
zrakovým postihnutím, a to napríklad na dostatočne presvetlené 
priestory či viditeľne označené sklenené plochy a schody. Takisto 
podstatné sú voľné steny, podľa ktorých sa môžu orientovať.

5Vyhláška č. 532/2002 Z. z.



38 - 39

0
5 

A
na

ly
ti

ck
á 

ča
sť

Informovanie

Dostupnosť a prístupnosť sa odzrkadľuje aj na miere informovano-
sti. 36 % respondentov a respondentiek ktorí MKB navštevujú a 39 
%  respondentov a respondentiek, ktorí MKB nenavštevujú uviedli, 
že by prijali, aby dostávali viac informácií o dianí v knižnici.
 

Otázka informovanosti o aktivitách knižnice rezonovala na nie-
koľkých miestach. Okrem toho, že sme sa s ňou stretli aj v rámci 
fokusových skupín so seniormi, aj dotazník ukázal, že ľudia 
v starších vekových kategóriách hodnotili úroveň informovania 
o udalostiach negatívnejšie. Seniori a seniorky nepoužívajúci 
internet spomínali, že existuje veľké množstvo rôznych zdrojov, 
pričom je náročné sa v nich orientovať. Jednalo sa napríklad 
o mestské informačné kanály ako napríklad In:BA ale aj veľa 
ďalších. 

Seniori používajúci internet na druhú stranu mimoriadne chválili 
pravidelnú mailovú komunikáciu zo strany knižnice, vďaka čomu 
hodnotili úroveň informovania pozitívne. 

Respondenti a respondentky, ktorí využívajú služby MKB deklarov-
ali, že v rovnakej miere majú a nemajú dostatok informácií 
o kultúrnych a vzdelávacích podujatiach knižnice, pričom 
neexistoval zásadnejší rozdiel v ponímaní kultúrnych 
a vzdelávacích podujatí zvlášť. Respondenti tak podľa tohto hod-
notenia boli rozdelení do dvoch rovnako veľkých skupín, pričom 
jedna z nich deklarovala všeobecnú spokojnosť s úrovňou infor-
movania, zatiaľ čo druhá deklarovala nedostatky, ktoré sa nepo-
darilo dostatočne identifikovať.  
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10 Graf zobrazuje 

informáciu či respondenti 

a respondentky majú 

dostatok informácií o 

kultúrnych a vzdelávacích 

aktivitách knižnice.  Zdroj: 

Vlastný dotazníkový 

prieskum, Metropolitný 

inštitút  Bratislavy , 2020.

Z fokusovej skupiny so seniormi a seniorkami vzišlo, že by 
navštevovali viac programu v knižniciach, keby mali väčší výber a 
ak by informácie o týchto možnostiach boli pre nich prístupnejšie, 
napríklad v médiách, ktoré im prichádzajú do schránok.

úplny súhlas

skôr súhlas

ani súhlas/ani nesúhlas

skôr nesúhlas

úplný nesúhlas

neviem/netýka sa ma

Mám dostatok informácií o kultúrnych a vzdelávacích aktivitách knižnice

10% 7%

28%

26%

17%

12%
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5.1.2 V knižnici (ne)rušiť! 

Atraktívny, multifunkčný priestor 

Atraktívny, moderný priestor 

Vizuálne atraktívny, moderný a príjemný priestor je kľúčom k tomu, 
aby ho ľudia navštevovali. I keď každý máme iný vkus, na základ-
ných veciach sa vieme zhodnúť.  

V dotazníku sme sa pýtali, či návštevníci a návštevníčky MKB 
považujú súčasný priestor knižnice za atraktívny, kde prevažovalo 
pozitívne vnímanie.  

Zároveň, až 56 % z nich v otázke, aké zmeny by privítali, označilo 
možnosť “atraktívnejšie priestory”. 33 % respondentov a respon-
dentiek, ktorí MKB nenavštevujú, by motivovalo MKB navštíviť ak 
by sa zvýšila atraktivita priestorov.  

Aktuálne pozitívne vnímanie návštevníkov a návštevníčok môže 
byť spojené aj s tým, že majú ku knižnici a k jej priestorom už 
vytvorený vzťah, na základe ktorého sa prikláňajú k pozitívnejším 
hodnoteniam. Ďalším faktorom môže byť aj fakt, že sú na priesto-
ry, ich vizuál a používanie zvyknutí, prípadne sa doposiaľ nestretli 
s trendami, ktoré dnešnú podobu moderných knižníc vylepšujú po 
dizajnovej aj funkčnej stránke. Z hľadiska vekovej štruktúry, 
respondenti a respondentky vo vekovej kategórii 51-65 a 66+ 
hodnotili priestory knižnice pozitívnejšie než tí a tie z mladších 
vekových kategórií. Z hľadiska pohlavia respondentov a respon-
dentiek, nezaznamenávame zásadné rozdiely, ženy boli len o málo 
kritickejšie v hodnotení aktuálneho priestoru než muži.  

Hlavne vo fokusovej skupine s mládežou sa respondenti veľa 
venovali práve tomu ako by mal priestor vyzerať. Respondenti 
navrhujú presvetlenú časť s prírodným svetlom a temnejšiu časť. 
Potom navrhujú, aby sa inšpirovali v dizajnovaní rôznymi 
modernými kníhkupectvami spojenými s kaviarňami.  

Dôležitý je pre nich aj pocit bezpečia v okolí, pocit súkromia, 
pohodlné sedenie ako gauče a tulivaky. 

Poskytuje knižnica dostatok priestoru na konkrétny typ činnosti?

37%

27%

20%

11%5%

11 Graf zobrazuje 

informáciuo tom či 

knižnica poskytuje 

dostatok priestoru na 

konkrétny typ činnosti.  

Zdroj: Vlastný dotazníkový 

prieskum, Metropolitný 

inštitút  Bratislavy , 2020.

úplny súhlas

skôr súhlas

ani súhlas/ani nesúhlas

skôr nesúhlas

úplný nesúhlas

neviem/netýka sa ma
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Tento vysoký podiel môže vyplývať z toho, že respondenti a 
respondentky si vzhľadom na absenciu takéhoto priestoru nevedia 
predstaviť, čo by tam robili a momentálne takúto potrebu 
nepociťujú. Avšak, téma delenia priestorov podľa konkrétnej formy 
využitia, ostávala silná napríklad pri fokusových skupinách 
a takisto vyplynula ako silný apel aj zo strany zamestnancov 
a zamestnankýň knižnice v pološtrukturovaných rozhovoroch. 

Silnejšia potreba samostatného priestoru, kde možno realizovať 
prácu v skupine vyplynula u mladších skupín, prevažne u skupiny 
definovanej ako stredoškolskí a vysokoškolskí študenti a študent-
ky. Nesúhlas s tým, že aktuálne knižnica ponúka dostatok takýchto 
priestorov vyjadrilo 35 % respondentov vo veku 16 – 18 rokov, 37 
% bolo v kategórií 19 až 25 rokov. S rastúcim vekom sa následne 
táto potreba znižovala, pričom až polovica respondentov a respon-
dentiek nad 50 rokov reagovala na túto požiadavku s tým, že sa ich 
takáto voľba netýka.

Najsilnejšie vyvstávala táto požiadavka u študentov a študen-
tiek a u ľudí, ktorí pracujú a uviedli, že nemajú stabilné miesto 
na prácu. Takto existuje predpoklad, že práve tieto dve skupiny 
budúcich používateľov budú tieto priestory využívať v najväčšej 
miere. 

Tomu, že existuje predpoklad budúceho využitia samostatných 
priestorov pre skupinovú prácu, napovedá aj prieskum spokojnosti 
čitateľov knižnice, ktorý Mestská knižnica realizovala v roku 2019. 
V otázke zameranej na kľudné prostredie knižnice sa vyskytovali 
odpovede, poukazujúce na to, že sa čitatelia a čitateľky pri pobyte 
v knižnici cítili byť rušení rozhovormi či prácou okolosediacich.

Práca z domu, tzv. homeoffice je čoraz bežnejší trend. Ľudia pracu-
júci z domu využívajú coworking alebo pracujú z kaviarní. Knižnica 
by mohla poskytovať takúto službu. Jednou z odpovedí na otáz-
ku, aké zmeny v knižnici by respondenti privítali bolo “miesto na 
prácu”. 46 % respondentov, ktorí využívajú MKB by privítali takýto 
priestor. 47 % respondentov, ktorí do MKB nechodia, označili, že 
by ich táto možnosť motivovala knižnicu navštíviť. V súčasnosti 
pobočky MKB túto možnosť návštevníkom a návštevníčkam posky-
tujú len vo veľmi limitovanej miere. Bolo by potrebné doplnenie 

Organizácia priestoru

Cesta ako urobiť knižnicu príjemnejším miestom pre všetkých 
návštevníkov a návštevníčky je rozdelenie priestorov podľa toho 
aké majú daní návštevníci a návštevníčky práve potreby. 

Rozdelenie podľa funkcií by mohlo byť napríklad nasledovné: 
•   verejná časť:  kaviarenská časť, priestor na verejné
    podujatia,;
•   spoločenská časť:  priestor na skupinovú prácu,
    prenajímateľný priestor,; 
•   tichá časť: vyhradený priestor pre nerušenú prácu.

Toto rozdelenie vychádza tak z vyššie opísaných trendov pre 
aktuálne potreby knižníc (viac v 3. kapitole) a potvrdila sa v rôznom 
spektre aj v rámci realizovaného  dotazníka a fokusových skupín. 

V dotazníku sme sa respondentov pýtali, či im súčasný priestor 
knižnice ponúka dostatok priestoru na tichú nerušenú prácu. 
Vyše 50 % z nich sa vyjadrilo súhlasne.

Na druhej strane sme sa dopytovali na dostatok priestoru na 
prácu v skupine. Tu neboli odpovede také jednoznačné, najviac 
respondentov a respondentiek označilo odpovede “Neviem/
netýka sa ma” a “Ani súhlas/ani nesúhlas”. 

12 Graf zobrazuje 

informáciuo tom či 

knižnica poskytuje 

dostatok priestoru na tichú 

nerušenú práci a prácu v 

skupine.  Zdroj: Vlastný 

dotazníkový prieskum, 

Metropolitný inštitút  

Bratislavy , 2020.

úplny súhlas

skôr súhlas

ani súhlas/ani nesúhlas

skôr nesúhlas

úplný nesúhlas

neviem/netýka sa ma

Poskytuje knižnica dostatok priestoru na konkrétny typ činnosti?

dostatok priestoru
pre tichú nerušenú prácu

dostatok priestoru
pre prácu v skupine

18%
3%

12%

14%

41%

13%

34%

8%

19%

20%

15%
4%
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sedenia, zástrčiek, vyhradenej miestnosti na telefonáty alebo 
stretnutia. Rozdelenie priestoru na tichú či hlučnú zónu či zónu 
na skupinovú prácu by mohlo zvýšiť komfort pre všetkých 
užívateľov a prilákať väčšie množstvo ľudí, ktorí majú motiváciu 
a potrebu takýto priestor pravidelne využívať. 

Vo fokusovej skupine s mládežou odznelo, že by privítali 
priestor, kde by mohli tráviť čas a spoločne sa venovať 
školským povinnostiam, keďže školská knižnica a škola ako 
taká má limitované otváracie hodiny.

V kontexte zlepšenia a spríjemnenia knižničných priestorov sa 
objavil silný apel v podobe spojenia knižnice a kaviarne. Koncept, 
na ktorý si už aj slovenskí užívatelia a užívateľky začínajú zvykať 
sa teší mimoriadne silnej obľube napr. v podobe niekoľkých sietí 
kníhkupectiev, ktoré takúto možnosť ponúkajú. Respondenti 
a respondentky na tento fakt pravidelne poukazovali, 
mimoriadne silne odznelo aj to, že práve toto je pre nich 
alternatíva, kvôli ktorej si vyberajú radšej takýto priestor ako 
priestor ktorejkoľvek z bratislavských knižníc.

Idea spojenia knižnice s kaviarňou, resp. poskytnutie možnosti 
zakúpenia drobného občerstvenia v knižnici mala veľký úspech 
naprieč rôznymi otázkami. Takmer 70 % respondentov zo všet-
kých vekových kategórií, rovnako muži a ženy, ktorí navštevujú 
MKB by ocenili túto možnosť.

Ďalšie 3 novinky, ktoré vzišli z otvorených otázok v dotazníku sú 
prenajímateľné priestory, exteriérový priestor a detský kútik.

Respondenti by chceli mať možnosť prenajať si priestor, kde by 
mohli usporiadať rôzne typy aktivít, napríklad prednášky, work-
shopy, výstavy. Taktiež by ocenili exteriérový priestor - terasu či 
záhradu, kde by bola možnosť sedenia a vodný prvok. Detský kútik 
bol už spomenutý v otázke inkluzivity. Respondenti by chceli mať 
možnosť ísť do knižnice s deťmi a mať buď možnosť ich stráženia 
v detskom kútiku alebo “odloženia” ich na programe pre deti.

5.1.3  Veď máme dosť kníh doma

Podpora vzdelávania a kultúry

Knižnice sú prirodzene miestom vzdelávania a kultúry, no ak 
chcú prilákať návštevníkov a návštevníčky je potrebné, aby 
rozšírili ponuku programu a služieb. V dotazníku a vo fokusových 
skupinách sme zisťovali, čo by respondenti, bez ohľadu na to, či 
navštevujú MKB alebo nie, privítali v rámci ponuky programu a 
funkcií. 

Najviac respondentov a respondentiek v dotazníku by privítalo 
neformálne vzdelávanie, či záujmové kurzy (59 %) a cenovo 
dostupné komunitné či kultúrne akcie (58 %) . Zásadný záujem 
bol zaznamenaný u všetkých vekových kategórií bez zásadných 
rozdielov, o niečo viac u žien ako u mužov.

Atraktívny priestor pre 
cenovo dostupné 

komunitné či kultúrne 
akcie

Program pre verejnosť

Neformálne vzdelávanie,
záujmové kurzy

Nerušené bezpečné 
miesto, kde sa dá 

bezplatne tráviť čas

Priestor pre prácu Požičovňa vecí Iné

59 % 58 % 55 %

52 % 41 % 22 % 4 %

13 Graf zobrazuje o aké 

funkcie by mohla knižnica 

v dnešnej dobe rozšíriť, 

aby bola príjemnejším 

miestom.  Zdroj: Vlastný 

dotazníkový prieskum, 

Metropolitný inštitút  

Bratislavy , 2020.

V otvorenej otázke respondenti a respondentky uviedli ďalšie 
zaujímavé nápady, ako priestor oživiť a doplniť – napr. designovým 
obchodom, kníhkupectvom, možnosťou voľného hrania na klavír, 
využitím tmavej komory na vyvolávanie fotografií.
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Vo fokusovej skupine s cudzincami a cudzinkami odznelo, že by 
radi videli v programe stretnutia s mladými autormi, čítania pre 
deti i dospelých, podujatia venované rôznym kultúram. 

Mládež vo fokusovej skupine navrhla v súvislosti s dramaturgiou 
napríklad krsty kníh, prednášky na štýl TED talks, premietanie 
filmov, výstavy študentov z umeleckých škôl či možnosť zapojiť sa 
do rôznych súťaží ako Medziriadky. 

Fokusová skupina s ľuďmi v seniorskom veku priniesla tiež veľa 
nápadov: kurz znakovej reči, počítačový kurz, jazykové kurzy, 
pohybové cvičenia, prednášky na environmentálne témy, 
čitateľský klub, či podujatia tzv. kultúrnej výmeny - kde by sa 
mohli účastníci a účastníčky naučiť zaujímavosti zo života cudzin-
cov a cudziniek žijúcich v Bratislave. Musíme podotknúť, že časť 
týchto aktivít sa už dlhodobo v ponuke knižnice odohráva, ľudia 
v seniorskom veku si tento program mimoriadne pochvaľujú a je 
aj silne navštevovaný. Časť pripomienok smerovala k rozšíreniu 
ponúkaných služieb, ale primárne k prostrediu. 

Zaujímavosťou tejto otázky bola aj popularita možnosti “požičovňa 
vecí”. Požičovňa vecí6 možno ešte nie je úplne známy pojem, no 
túto službu ponúkajú viaceré miesta v Bratislave, napríklad 
v knižnici Goethe inštitútu, kde takáto služba funguje už od roku 
20167. 

5.1.4  Aké je heslo na wi-fi?

Udržanie kroku s technologickým vývojom

S technologickým vývojom prichádzajú aj zvýšené nároky na 
technické vybavenie a digitalizáciu vo všetkých sférach života 
a nie je tomu inak ani v knižniciach. V dotazníku sme sa pýtali, čo 
by respondenti a respondentky v knižnici radi videli nad rámec 
možností uvedených v uzavretých otázkach, viď. vyššie. Tam 
ohľadne technológií zazneli požiadavky na kvalitnú wifi, nabíjačky, 
zásuvky, čítačky e-kníh, skener, tlačiareň, 3D tlač, VR (virtuálna 
realita), herné konzoly.

Z fokusovej skupiny s mládežou a s cudzincami/cudzinkami 
vyplynulo, že by prijali celkovo jednoduchší vstup do knižnice, 
prípadne možnosť návštev časti knižnice aj bez nutnosti vlastniť 
čitateľský preukaz, nižšiu mieru byrokracie pri zriaďovaní 
preukazu či požičiavaní kníh. Vo fokusovej skupine s mládežou 
navrhli respondenti a respondentky aplikáciu, kde by mohli mať 
členský preukaz, mohli by si rezervovať knihy, knižnica by mohla 
informovať o prevádzke, novinkách, programe. 

Naše zistenia korešpondujú aj s tými v prieskume spokojnosti 
čitateľov, ktorý si spravila Mestská knižnica v roku 2019, kde sa 
respondentov pýtali “Čo z doplnkovej ponuky by ste v knižnici 
uvítali?”. Respondenti a respondentky najviac zmieňovali možnosti 
3D tlače, virtuálnej reality či herných konzol. 

6BratislavaDeň. Prvá knižnica vecí na Slovensku sa nachádza v Bratislave, AjnFach otvoria zajtra. In Bratisla-
vaDeň. 2016.
 7https://bratislavaden.sk/prva-kniznica-veci-ajnfach-na-slovensku-sa-nachadza-v-bratislave/
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5.1.5  Poďme sa kúpať do knižnice

Spájanie s inými inštitúciami

Spojenie rôznych aktivít a typov verejných inštitúcií a priestorov 
môže prispievať k ich udržateľnosti, prípadne k adaptácii nových 
foriem aktivít a spôsobov trávenia voľného času. Rôzne funkcie 
sa navzájom podporujú a multifunkčné priestory sú všeobecne 
v obľube. Spájanie knižníc s inými inštitúciami a organizáciami 
je prax aj v zahraničí, napríklad kombinovanie služieb divadla, 
školy, inými knižnicami, či ambasádami. Najčastejšie je knižnica 
súčasťou kultúrneho centra, ako napríklad v Kulturhus Haaksber-
gen, OBA CC Amstel či v bratislavskej Novej Cvernovke - Kabinet 
pomalosti.

Hlavnou myšlienkou 
Grösslingu je ponorenie sa 
– do bratislavskej kúpeľnej 
atmosféry, do relaxu, ale aj 
do kníh v pokojnom priestore 
knižnice.  

Väčšina respondentov v dotazníku súhlasí s výrokom “Myšlienka 
spojenia knižnice a mestských kúpeľov v objekte Grösslingu sa mi 
javí ako dobrý nápad.” Konkrétne takmer 80 % respondentov 
z návštevníkov MKB a 74 % z respondentov, ktorí nenavštevujú 
MKB. 

14 Graf zobrazuje postoj 

respondetov a 

respondentiek k spojeniu 

knižnice a kúpeľov.  Zdroj: 

Vlastný dotazníkový 

prieskum, Metropolitný 

inštitút  Bratislavy , 2020.

úplny súhlas

skôr súhlas

ani súhlas/ani nesúhlas

skôr nesúhlas

úplný nesúhlas

neviem/netýka sa ma

Myšlienka spojenia knižnice a kúpeľov sa mi javí ako dobrý nápad

návštevníci a návštevníčky MKB ostatní

38%

36%

12%

10%
3%

55%

24%

8%
6%

4%3%
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5.1.6  Kto by dnes chodil do knižnice?!

Potenciál do budúcna - súčasný stav a návštevníci knižníc 

Z nasledujúcich dát je vidieť, že knižnica má veľký potenciál na 
zvýšenie návštevnosti, frekvencie a intenzity návštev.

3%

Navštevuje MKB  – 22,5 % (487 respondentov a respondentiek)

ženy: 372 muži: 114

Navštevuje inú knižnicu – 26 % (441 respondentov a respondentiek)

ženy: 292 muži: 145

Nenavštevuje žiadnu knižnicu -  (57 % )  1229  respondentov a respondentiek
Ženy navštevujú knižnicu vo väčšej miere ako muži. Priemer za 
všetkých respondentov je 22 %, ženy vo väčšej miere (27 %), muži 
menej – len 15 %.  

Čo sa týka frekvencie návštev respondentov,  ktorí chodia do MKB, aj tu 
je vidieť potenciál na zatraktívnenie. Takmer polovica z respondentov 
navštevuje MKB len sporadicky/nepravidelne. 

29%

21%

46%
sporadicky, nepravidelne

raz mesačne

viackrát mesačne

týždenne

denne

46,2%

29%

21,1%

2,7% 1%

Z pobočiek MKB je najpopulárnejšia pobočka na Laurinskej ul. 
- Úsek krásnej a cudzojazyčnej literatúry. Veľkej obľube sa teší 
aj Letná čitáreň U červeného raka dostupná v letnom režime v 
exteriéri.

Najčastejším dôvodom, prečo si respondenti vyberajú pobočky 
Mestskej knižnice nie je primárne blízkosť k bydlisku/práci/
škole, najväčším lákadlom je ponuka kníh – tak beletrie ako aj 
odbornej literatúry – to boli najčastejšie dôvody. Lokácia bola až 
tretím najčastejším dôvodom (len 38 % ľudí), rovnako veľmi 
populárny dôvod je aj personál knižnice. 

Respondenti a respondentky, ktorí chodia do iných knižníc, 
najviac preferujú Univerzitnú knižnicu a potom rovnakým 
dielom pobočky knižníc naprieč všetkými mestskými časťami.

15 Grafy zobrazujú 

návštevnosť 

respondentova 

respondentiek MKB a iných 

knižníc.  Zdroj: Vlastný 

dotazníkový prieskum, 

Metropolitný inštitút  

Bratislavy , 2020.

16 Graf zobrazuje 

frekvenciu návštev 

respondentov a 

respondentiek do MKB.  

Zdroj: Vlastný dotazníkový 

prieskum, Metropolitný 

inštitút  Bratislavy , 2020.

17 Graf zobrazuje 

percentuálny podiel 

návštevnosti jednotlivých 

pobočiek MKB.  Zdroj: 

Vlastný dotazníkový 

prieskum, Metropolitný 

inštitút  Bratislavy , 2020.
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Respondenti a respondentky, ktorí chodia do iných knižníc, 
najviac preferujú Univerzitnú knižnicu a potom rovnakým die-
lom rôzne miestne knižnice. 

Ktorú inú než MKB navštevujete? 

Univerzitná knižnica
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3%

58%

Staromestská knižnica 
(pobočky)

10%

Ružinovská knižnica
(pobočky) 

9%

Miestna knižnica Nové 
Mesto (pobočky)

6%

Iné (odborné knižnice na 
fakultách, kaviarne spo-
jené  s kníhkupectvami,

9%

Petržalská knižnica
(pobočky) 

10%

Karloveská
knižnica

9%
Ostatné 
knižnice 

v mestských 
častiach 

>2%

Pre respondentov a respondentky, ktoré navštevujú inú knižnicu 
než MKB, je najdôležitejším faktorom blízkosť k práci/škole či 
bydlisku a lepšia ponuka odbornej literatúry. V týchto dvoch 
faktoroch nemôže Mestská knižnica konkurovať. Avšak môže 
týchto respondentov nalákať na iné veci, ako napríklad atraktívne 
priestory či priestor na prácu.

Čo sú hlavné dôvody, prečo navštevujete 
inú knižnicu skôr ako MKB? 

Blízkosť k práci/škole/bydlisku 57%

Lepšia ponuka odbornej literatúry 38%

Priestor na prácu 21%

Lepšia ponuka kníh 20%

Atraktívne priestory 20%

Vyhovujúce otváracie hodiny 16%

Zaujímavejší program  8%

Príjemnejší personál 6%

Lepšia dostupnosť aktuálnych periodík  5%

Lepšie internetové pripojenie  4%

Lepšia technika 1%

18 Graf zobruje aké iné 

knižnice ako MKB 

navštevujú respondenti a 

respondentky.  Zdroj: 

Vlastný dotazníkový 

prieskum, Metropolitný 

inštitút  Bratislavy , 2020.
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Najčastejší dôvod návštevy pobočiek MKB je požičiavanie kníh, 
pričom sa v pobočke dlhšie nezdržiavajú. Iba 11,7 % respondentov 
a respondentiek si číta priamo v knižnici a 11,3 % využíva priestor 
na prácu. Znova to otvára otázku potenciálu do budúceho rozvoja 
ako miesta pre intenzívnejšie a dlhšie trávenie času. V omnoho 
menšej miere boli spomínané dôvody ako noviny a časopisy, 
primárne program a priestor na prácu – ten pre väčšinu z nich 
nebol dôležitý.

Vo výskume “Mládež a knižnice” realizovaným Slovenskou 
asociáciou knižníc z roku 2017 sa vzorky 1654 respondentov 
pýtali na dôvody využívania knižníc. Odpovede respondentov 
a respondentiek do značnej miery kopírovali vyššie uvedené 
zistenia z nášho výskumu o tom, akým spôsobom sú knižnice 
využívané8. 

Pew Research Institute v roku 2016 realizoval telefonický 
prieskum na vzorke 1 601 respondentov, ktorí mali 16 rokov a viac. 
Na otázku ohľadom dôvodov osobnej návštevy knižnice, 
odpovedali podobne ako respodnenti v našom prieskume, pričom 
požičiavanie kníh samozrejme dominovalo. Trávenie času v 
knižnici bolo zaznamenané vo vyššej miere ako v našom prípade9. 

Požičiavanie 
kníh

Čítanie
priamo na 

mieste

Priestor
na 

prácu

Doprovod Program/
kurz

63,2 % 11,7 % 11,3 % 8,2 % 5,1 %
0,4 %

19 Graf zobrazuje účel 

návštev MKB.  Zdroj: 

Vlastný dotazníkový 

prieskum, Metropolitný 

inštitút  Bratislavy , 2020.

8Kopáčiková, J. Mládež a knižnice. 2017.
9Horrigan, J.B. Libraries 2016. 2016.

Médiá

Aj napriek trendu nárastu iných foriem médií, o ktoré majú ľudia 
záujem, sa v prípade nášho dotazníka tento trend nepotvrdil. 
Jednoznačne najzásadnejším médiom boli pre ľudí tradičné knihy. 
Existuje predpoklad, že iné formy médií do budúcna budú rásť na 
význame, aktuálne tento trend ale nevieme podložiť našimi dátami. 
Vychádzajúc z dát prieskumu realizovaného knižnicou v predošlom 
období sa ale ukazuje veľmi mierny nárast dopytu po e-knihách 
pravdepodobne pod vplyvom pandémie a nedostupnosti knižníc 
z dlhšom časovom období. 

Tradičné knihy 95%

Periodiká 20%

E-knihy 13%

Spoločenské hry  7%

Audioknihy 2%

Hudobné CD 1%

Iné  1%
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5.2 Kúpele

Prioritným cieľom zámeru je návrat k atmosfére kúpeľov podľa 
stavu z roku 1914 a jej doplnenie novými funkciami. Dôraz kladieme 
na tvorbu priestoru s kultúrno-sociálnym charakterom, teda nový 
a unikátny stretávací bod pre Bratislavčanov/Bratislavčanky ako aj 
návštevníkov mesta. Historické posolstvo Grösslingu nám pomáha 
vrátiť atmosféru starých prešporských čias, keď sa mešťania nam-
iesto v súkromných bytoch alebo kanceláriách stretávali 
na príjemných verejných priestranstvách s cieľom stretnutia 
pracovného, priateľského či rekreačného charakteru. 

Priestor mestských kúpeľov by mal byť rozdelený na dve čas-
ti, pri zachovaní ich komunitného charakteru v rámci celého 
objektu: 1. Rušná zóna – interaktívna časť s funkciou stretáva-
nia sa, 2. Pokojová zóna – ktorá by svojou výrazne pokojnejšou 
ambientnou atmosférou prioritne mala slúžiť tichej rekreácii. 
Jadrom kúpeľov zostáva časť s pôvodnými tradičnými sedacími 
bazénmi a s veľkým plaveckým bazénom. Vychádzame z faktu, že                                                                                                                                    
Bratislava v súčasnosti nemá funkčné mestské kúpele podobného 
typu. Nachádzajú sa tu plavárne, sauny, letné pláže, no mestské 
kúpele v tradičnom zmysle slova v meste chýbajú. K tejto časti by 
sme pripojili vnútorný aj vonkajší rekreačný bazén, ktorý by svojou 
formou odkazoval na historické funkcie ako sedací kúpeľ 
a kúpeľná masáž. Na druhej strane by mal objekt ponúkať aj služby 
ako sauny a pokojovú zónu. Spomínané funkcie by tvorili akúsi 
autonómnu časť v rámci komplexu s osobitným vchodom. Svo-
jou separáciou by mali slúžiť ako miesto pre saunové procedúry 
či externé podujatia. Pre cieľové skupiny mestských kúpeľov 
Grössling Kúpele sú miestom, kde človek robí terapeuta sebe 
samému, podľa vlastného rytmu a vkusu. Pri obnove kúpeľov preto 
musíme reflektovať na odlišné nároky budúcich návštevníkov 
a návštevníčok. Miesto tu budú mať bazény plaveckého, 
rekreačného a masážneho typu. V prípade kúpeľov Grössling sme 
identifikovali nasledovné cieľové skupiny, pričom sme vychádzali 
jednak z možných kapacít inštitúcie, ako aj z vyššie uvedených téz. 
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Kategorizácia návštevníkov:

       • Lokálni obyvatelia a obyvateľky
 Pravidelní návštevníci, ktorí žijú alebo sa pohybujú v centre
  hlavného mesta. Patria sem ľudia v aktívnom veku
 a seniori/seniorky, pre ktorých môžu byť kúpele atraktívne
 predovšetkým ako stretávací bod a takisto z hľadiska 
 liečby a rekreácie.

       • Turisti a turistky
 Nepravidelní návštevníci, medzi ktorými sú podobné
 historické kúpele v stredoeurópskych metropolách
 veľmi populárne.

Druhým tematickým celkom dotazníkového prieskumu boli 
skúsenosti, názory a preferencie respondentov a respondentiek 
v súvislosti s relaxačnými aktivitami a kúpeľnými zariadeniami.

5.2.1  Kúpele minulé

Skoro polovica respondentov a respondentiek má pozitívnu 
skúsenosť s historickými kúpeľmi a 43,3 % by ich v budúcnosti 
chcelo vyskúšať. To nám dáva obraz o perspektívnej návštevnosti 
a popularite mestských kúpeľov. 

20 Graf zobrazuje 

skúsenosť respondetov a 

respondentiek s návštevou 

kúpeľov z iných miest.  

Zdroj: Vlastný dotazníkový 

prieskum, Metropolitný 

inštitút  Bratislavy , 2020.

áno, vyskúšal/a som 
a páčilo sa mi

nie, ale chcela/a by som

áno, navštevujem 
pravidelne

nie, nemám záujem

neviem

áno, vyskúšal/a som
a nepáčilo sa mi

Myšlienka obnovy mestských kúpeľov Grössling vychádza z historickej tradície a skúse-

ností z iných miest (ako napr. Budapešť), navštívili ste ich niekedy? 
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5.2.2  Kúpele súčasné

Najviac respondentov a respondentiek v súčasnosti využíva v rô-
znych zariadeniach plavecký bazén (83 %), relaxačný bazén (75 %) 
a saunu (72 %). 
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Najviac respondentov za wellnessovými aktivitami cestuje mimo 
mesta. Mestské zariadenia okrem plávania neposkytujú dosta-
točnú paletu aktivít. Z hľadiska rodového rozdelenia tento trend 
ostal dodržaný s tým rozdielom, že ženy dominovali len v kategórií 
wellness služieb mimo Bratislavy. Pri mestských športoviskách aj 
využívaní služieb v rámci fitness centier o niečo viac dominovali 
muži. 

Pýtali sme sa respondentov/tiek na konkrétne miesta kam 
chodia za wellnesom, plávaním či relaxačnými aktivitami. 
Využívanie služieb mimo mesta má aj vzhľadom na vzdialenosť 
od Bratislavy charakter návštev na dlhšiu dobu spojenú aj 
s pobytovou funkciou. Najčastejšie uvádzané miesta, ktoré 
respondenti a respondentky kvôli relaxu vyhľadávajú sú 
znázornené v prehľadnej mape nižšie. 

21 Graf zobrazuje 

využívanie konkrétnych 

relaxačných aktivít.  Zdroj: 

Vlastný dotazníkový 

prieskum, Metropolitný 

inštitút  Bratislavy , 2020.

plavecký bazén

relaxačné bazény

sauna

masáže

vírivka

iné procedúry

Z hľadiska rodového rozloženia v rámci jednotlivých aktivít 
nedochádzalo k výrazným rozdielom, muži o niečo viac 
preferovali sauny, plavecké aj relaxačné bazény sú deklarovane 
využívané oboma skupinami v rovnakej miere. Ženy v o niečo 
väčšej miere využívajú služby masáží (71% žien a 62% mužov.)

Aktuálne využívanie konkrétnych relaxačných služieb

týždenne

mesačne

len výnimočne

vôbec

neviem/ netýka sa ma

22 Graf zobrazuje 

aktuálne využívanie 

konkrétnych relaxačných 

služieb respondentov a 

respondentiek.  Zdroj: 

Vlastný dotazníkový 

prieskum, Metropolitný 

inštitút  Bratislavy , 2020.

Golem - OC Central

Rakúsko

Grossling

Pasienky

Hotel Nivy

Malé Karpaty

Česko

Makrohájska

Dunajské Luhy

Hotel Permon

Poľsko

Rakúsko

IUVENTA

Dunaj

Golem - Bory Mall

Maďarsko

Relaxx

Zochova chata

Petržalská plaváreň

Wellness Senec
X-Bionic

1. 2.
Petržalská

plaváreň

3.
Hotel

Nivy

Pasienky

23 Mapa zobrazuje 

lokality, ktoré vyhľadávajú 

respondenti a 

respondentky keď chodia 

za wellnesom, plávaním či 

relaxačnými aktivitami.  

Zdroj: Vlastný dotazníkový 

prieskum, Metropolitný 

inštitút  Bratislavy , 2020.

5%

18%

45%

26%

6%

48%

25%

8%

14%

5% 4%

36%

33%

25%

2%

Masáže Sauna Bazén
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5.2.3  Kúpele budúce

Drvivá väčšina respondentov a respondentiek, až 97 %, sa 
vyjadrilo pozitívne ohľadom ich budúcej návštevy kúpeľov. 
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24 Graf zobrazuje záujem 

respondentov a 

respondentiek o budúce 

využívanie kúpeľov.  Zdroj: 

Vlastný dotazníkový 

prieskum, Metropolitný 

inštitút  Bratislavy , 2020.

určite áno

skôr áno

skôr nie

určite nie

neviem

Najväčšia motivácia návštevy obnoveného Grösslingu by bolo 
pre respondentov a respondentky spojenie všetkých avizovaných 
služieb (38 %), žiadna z konkrétnych možností zásadne 
neprevyšovala ostatné, predsa ale najpreferovanejšou špecifickou 
možnosťou je neprekvapivo plávanie, ktoré ako najsilnejšia 
preferencia vychádzalo aj vo všetkých ostatných otázkach 
zameraných na aktivity. Okrem jednotlivých relaxačných aktivít, 
respondenti a respondentky vnímajú, že v Grösslingu môžu nájsť 
nový priestor na stretávanie sa. Nezanedbateľná časť responden-
tov a respondentiek pristupuje k tomuto objektu aj s perspektívou 
vlastných či sprostredkovaných spomienok z minulosti, keď sami 
kúpele využívali.  

Záujem o budúce využívanie kúpeľov

26%

71%

Aký by bol pre vás hlavný dôvod, prečo by ste chceli navštíviť kúpele ? 

38 % 31 % 15 %

10 %
3 %4 %

Všetky uvedené Plávanie Sauna

Miesto stretávania Masáže Iné

25 Graf zobrazuje aký by 

bol hlavný dôvod pre 

respondentov a 

respondentky aby chceli 

navštíviť kúpele.  Zdroj: 

Vlastný dotazníkový 

prieskum, Metropolitný 

inštitút  Bratislavy , 2020.

S tým korešpondujú aj výsledky ďalšej otázky: najčastejšie by 
respondenti a respondentky využili plavecký bazén a sauny. 
V preferenciách na jednotlivé druhy sáun mierne prevyšuje f ínska 
sauna nad parnou, ale v otvorenej otázke, vychádzajúc z vlastných 
skúseností, navrhovali aj ďalšie špecifické druhy, ktoré naďalej 
projektový tím posudzuje. 

Sila preferencie na konkrétne relaxačné aktivity

1 veľmi

2

3

4

5 vôbec

26 Graf zobrazuje silu 

preferencie a konkrétne 

relaxačné aktivty.  Zdroj: 

Vlastný dotazníkový 

prieskum, Metropolitný 

inštitút  Bratislavy , 2020.



62 - 63

0
5 

A
na

ly
ti

ck
á 

ča
sť

Jedna z otázok bola zameraná na ideálnu výšku vstupného. 
Z hľadiska rodového rozloženia nedochádzalo k výrazným 
rozdielom medzi skupinami, najdominantnejšia skupina uviedla, že 
je ochotná za jednorazový vstup zaplatiť 8 - 10eur. Výrazná 
skupina (30 %) ľudí uviedla, že je ochotná platiť maximálne 6 - 7eur. 
V tejto skupine percentuálne dominovali o niečo viac ženy, 
o niekoľko eur naviac za vstup sú ochotní viac platiť muži. 
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27 Graf zobrazuje koľko 

eur sú ochotní respondenti 

a respondentky zaplatiť za 

jednorazový vstup do 

kúpeľov.  Zdroj: Vlastný 

dotazníkový prieskum, 

Metropolitný inštitút  

Bratislavy , 2020.

Koľko eur ste ochotný/á zaplatiť za jednorazový vstup do kúpeľov?

Väčšina respondentov a respondentiek sa vyjadrila súhlasne - 
takmer polovica respondentov vyjadrila výrazne silnú preferenciu 
pre „bezplavkovú kultúru“ (48 % úplný súhlas) a k tomu ďalších 
20 %  vyjadrilo skôr súhlasné stanovisko. Z hľadiska genderového 
rozloženia nepozorujeme výrazné výkyvy v hodnote.

Takisto sme sa pýtali, či by respondenti ocenili, ak by sauny 
mali určený harmonogram, kde by boli vyhradené časy len pre 
mužov a časy len pre ženy. V kontexte predošlej otázky, kedy 
otázka “bezplavkovej kultúry” bola jednoznačná aj z rodového 
hľadiska, v otázke harmonogramu a nastavenia vyhradených hodín 
pre mužov a ženy dochádza k výrazným rozdielom v preferenciách. 
Celkové hodnotenie vychádza pomerne nejednoznačne, 
najzastúpenejšou odpoveďou bola “ani súhlas, ani nesúhlas”-  22 
%. V porovnaní výsledkov z rodového hľadiska dochádza k 
výrazným rozdielom.

Až 46 % respondentiek vyjadrilo súhlasné stanovisko s tvrdením, 
že by mali existovať vyhradené hodiny pre mužov a ženy, kedy je 
možné navštevovať sauny. Rovnaké stanovisko zaujalo len 21 % 
respondentov. Rozdiely vidíme aj v nesúhlasných stanoviskách, 
kde sa tak vyjadrilo až 46 % respondentov, a 28 % respondentiek.

max do  5 eur

5-7 eur

8-10 eur

11-15 eur

nechcem platiť vôbec

nemám záujem

30%

37%

15%
13%

Hoci všeobecný trend ukazuje na to, že existuje pomerne veľká 
skupina ľudí, ktorí sú ochotní platiť za vstup 8 - 10 eur, existuje 
medzi skupinami zásadný rozdiel. Ekonomicky aktívni ľudia 
v kategóriách 26- 40, 41- 50 a 51- 65 vykazujú omnoho vyššiu 
ochotu platiť za vstupné viac oproti ostatným skupinám. 

V dotazníku sme sa pýtali na preferencie čo sa týka tzv. 
„bezplavkovej kultúry“ v saunových častiach, kde by návštevníci 
a návštevníčky používali len plachty. 
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28 Graf zobrazuje 

preferenice pre nastavenie 

programu kúpeľov.  Zdroj: 

Vlastný dotazníkový 

prieskum, Metropolitný 

inštitút  Bratislavy , 2020.

Preferencie pre nastavenie programu kúpeľov V priebehu fokusovej skupiny so zástupcami skupín ľudí 
so zdravotnými znevýhodneniami, podobne ako v prípade 
knižničnej časti, bolo zdôraznené, že by mala byť prístupná 
všetkým. Podmienky bezbariérovosti v kúpeľoch sú napríklad: 
prispôsobené šatne, presúvací vozík pre ťažšie chodiacich, 
zdvihák do bazénu, prítomnosť personálu, ktorý vie obsluhovať 
tieto prístroje, prístupný bufet. Ideálne by mali byť dve možnosti 
vstupu do bazénu, aby si človek mohol vybrať (napríklad zdvíhacie 
zariadenie alebo mobilné schody). Ponúkané služby ako cvičenie 
vo vode, wellness či fitness by mali byť bezbariérové. 

Súčasťou dotazníka bola aj otvorená otázka, kde sme sa 
respondentov a respondentiek pýtali, aké funkcie by nad rámec 
vyššie spomenutých privítali v rámci kúpeľov Grössling. 
Najčastejšie odpovede boli:

 •   oddychová zóna/relaxačná tichá zóna/tepidárium; 
 •   zdravotné procedúry, napríklad ako fyzioterapia, 
     rehabilitácie, akupunktúra;
 •   bylinková sauna/aromaterapia;
 •   Infrasauna; 
 •   priestor na skupinové aktivity – preferované sú najviac 
      jóga, cvičenia vo vode, a iné druhy cvičenia; 
 •   ľadový bazén na schladenie s prístupom von;
 •   pedikúra/manikúra/kozmetika; 
 •   kurzy plávania (pre deti aj pre dospelých); 
 •   soľná jaskyňa;
 •   občerstvenie – malý bar so zdravou stravou, 
      snackbar, juice bar. Takmer 90 % respondentov v otázke 
      či by využili možnosť malého občerstvenia v rámci 
      mestských kúpeľov, odpovedalo súhlasne.

úplny súhlas

skôr súhlas

ani súhlas/ani nesúhlas

skôr nesúhlas

úplný nesúhlas

neviem/netýka sa ma

v saunovom svete preferujem
“bezplavkovú kultúru”

pri tvorbe harmonogramu prefereujem
oddelené hodiny pre mužov a ženy
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06 Záver 
a zhrnutie
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Participatívny proces v rámci projektu obnovy historických 
kúpeľov ukázal niekoľko možných smerovaní a pomerne jasne 
nadefinoval preferencie účastníkov a účastníčok procesu 
k budúcemu využitiu. Pevný rámec ohraničený plánom pre 
revitalizáciu kúpeľov a presťahovanie pobočky Mestskej knižnice 
v Bratislave bol doplnený o názorové a preferenčné hodnoty 
respondentov a respondentiek k ich budúcej podobe. 

Ako sme už viackrát spomenuli, projekt obnovy historických 
mestských kúpeľov môže priniesť na mapu Bratislavy nový 
spôsob trávenia času, rovnako tak nový kvalitný verejný priestor. 
Historický model mestských kúpeľov totiž nie je kúpeľmi v pravom 
slova zmysle s liečebnými procedúrami, ako sme zvyknutý 
v kúpeľných zariadeniach po celom Slovensku. 

Zároveň ale veľká časť respondentov tento spôsob trávenia času 
dôverne pozná z iných miest, ako napríklad z maďarskej Budapešti. 
Takmer polovica všetkých respondentov z realizovaného dotazníka 
takýto koncept pozná a obľubuje ho, preto s radosťou príjme fakt, 
že sa takéhoto zážitku dočkajú aj v Bratislave. Dobrou správou pre 
plány na obnovu historických kúpeľov je fakt, že druhá polovica 
respondentov síce s takouto formou relaxačných aktivít nemá 
skúsenosť, do budúcna by ju ale veľmi ocenila. Takýmto spôsobom 
vzniká silné očakávanie na kvalitu budúceho priestoru, ktorá bola 
potvrdená aj víťazným návrhom pre revitalizáciu priestoru, ktorý 
vyšiel z architektonickej súťaže. V rámci získavania dát od respon-
dentov a respondentiek  sme v dostatočnej miere identifikovali aj 
ich preferencie na konkrétne relaxačné aktivity a miesta, ktoré 
za týmto účelom navštevujú. 

Pri analyzovaní konkrétnych preferencií respondentov 
a respondentiek sme pracovali s troma základnými tézami:

1) Kúpele minulé - s odkazom na historické kúpele a naviazanie  
      na tradíciu mestských kúpeľov;
2) Kúpele súčasné - s odkazom na aktuálne využívanie 
      relaxačných aktivít;
3) Kúpele budúce – ako zisťovanie preferencií na budúce
      využitie objektu Grosslingu po ukončení revitalizácie. 
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Zisťovanie preferencií na modernú knižnicu v 21. storočí ponúklo 
ešte o niečo komplexnejší pohľad na jej budúce umiestnenie 
v priestoroch historických kúpeľov. Dáta získané formou dotazníka 
boli v tomto prípade doplnené ešte o ďalšie informácie získané for-
mou fokusových skupín. Bratislavskej verejnosti sme sa tam pýtali 
nie len na to, či do knižníc chodia (do MKB ale aj iných knižníc), ale 
v prípade ak nie, akým spôsobom by mal nový priestor knižnice 
fungovať, aby tam chodiť začali. Všetky získané výstupy sme 
nakoniec zhrnuli naformulovali do 6 pracovných téz, ktoré 
odkazujú nie len na fyzické aspekty priestoru knižnice ale aj na 
vylepšenú ponuku služieb či programu, ktorý by knižnica 
výhľadovo mohla verejnosti ponúkať. 

A čitateľský preukaz, máte? 

V prvom rade treba poznamenať, že medzi opýtanými panovala 
zhoda v tom, že knižnica by mala byť priestorom, ktorý vo fyzickej 
forme aj prenesenom význame prináša otvorenosť všetkým bez 
rozdielu. Takto naformulovaná požiadavka môže obnášať viac 
aspektov, pričom sme sa snažili o identifikáciu aspoň niekoľko 
z nich. Fyzický priestor by rozhodne mal spĺňať požiadavky pre 
bezbariérovosť pre všetkých, teda aj pre ľudí so špecifickými 
potrebami pohybu. Rovnako by tento priestor mal dostatočne 
reflektovať potreby všetkých skupín používateľov, preto sa napr. 
s veľkým nadšením stretlo overovanie možnosti predĺženia 
otváracích hodín, či fungovania študovní omnoho dlhšie, než sme 
doteraz zvyknutí. V neposlednom rade sa dostupnosť a otvorenosť 
definovala napr. aj cez možnosti prístupu ľudí z iných krajín, či 
so špeciálnymi potrebami. 

Otvorenosť, prístupnosť a dostupnosť1

V knižnici (ne)rušiť! 

Tráviť čas v príjemnom, útulnom, modernom prostredí je bez 
pochýb požiadavka na to, aby boli ľudia motivovaní tráviť v ňom 
viac času. Čitatelia a čitateľky navštevujúci MKB poväčšine 
priestory knižnice považujú za príjemné, veľa z nich tam ale reálne 
netrávi veľa času. Priestor knižnice pre množstvo ľudí ostáva 
priestorom pre požičanie kníh. Vylepšenie vizuálnej stránky, ale 
predovšetkým zmena charakteru priestoru na priestor multi-
funkčný, vhodný na viacero druhov aktivít je niečo, čo by mohlo 
namotivovať ľudí ostávať tam dlhší čas, prípadne namotivovať 
nových návštevníkov začať ju navštevovať. Vizuálne príjemný 
priestor je tak len doplňujúcim príjemným elementom tejto 
podstatnejšej zmeny na široko využiteľný priestor. 

Atraktívny, multifunkčný priestor2
Veď máme dosť kníh doma

Hoci veľké množstvo respondentov a respondentiek knižnice stále 
využíva primárne kvôli požičiavaniu kníh, program (vzdelávací aj 
kultúrny) ktorý knižnice organizujú sa stretáva s veľmi pozitívnymi 
ohlasmi. Tie boli v rámci našich participatívnych aktivít hodnotené 
ako silný prínos knižníc aj s možnosťami ich väčšieho rozmachu 
v budúcnosti. Pre takéto aktivity (pre všetky vekové aj iné skupiny) 
musí byť prispôsobený práve aj fyzický priestor knižnice. Dobre 
vymyslený dizajn knižnice tak môže pomôcť k tomu, že budú 
naplnené požiadavky tak ľudí, ktorí prichádzajú za rôznymi druhmi 
programu, ako aj ľudí, ktorí si do knižnice prišli čítať alebo požičať 
knihy na doma. 

Podpora vzdelávania a kultúry3
Aké je heslo na wi-fi? 

Prevažne mladší respondenti a respondentky vnímajú verejné 
inštitúcie (a medzi nimi aj knižnice) ako tie, ktoré by rozhodne mali 
reflektovať na technologický vývoj. Tento bod je priamo naviazaný 
na všetky predošlé, pretože práve rôzne spôsoby trávenia voľného 
času môžu priniesť ďalšie požiadavky na technické zabezpečenie. 
Samozrejme nejde o primárny cieľ, ku ktorému by knižnice mali 
smerovať, dobre fungujúce internetové pripojenie a dostatočná 
kapacita počítačov či tabletov na prácu je len minimálny základ, 
ktorý od verejnej inštitúcie respondenti očakávajú. 

Udržanie kroku s technologickým vývojom4
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Poďme sa kúpať do knižnice 

Aktuálne knižnice sa v rámci rozširovania poskytovaných služieb 
stávajú miestami fúzie rôznych aktivít. Knižnice sa spájajú so 
vzdelávacími a voľnočasovými centrami, divadlami či inými 
kultúrnymi inštitúciami, ktoré poskytujú rozšírenie programu. 
Grössling ponúkne možnosť fúzie mestských kúpeľov a knižnice 
v rámci jedného objektu. 

Ponorenie sa ako heslo, ktoré bude novú podobu kúpeľov 
Grössling sprevádzať, nie je vybrané náhodné. Priamo odkazuje na 
fúziu kúpeľov a knižnice, ktorá v priestore vznikne. Je nutné dodať, 
že rozhodne nejde o ojedinelý jav spájania inštitúcií (ide o pomerne 
bežný trend), aj keď spojením knižnice a kúpeľov sa Bratislava 
pravdepodobne predsa len odlíši od iných miest. Takéto spájanie 
a blízkosť na prvý pohľad nesúvisiacich entít môže formovať 
zaujímavú spoluprácu do budúcna. Značná časť ľudí zapojených 
do participatívneho procesu oceňuje tento budúci zámer a teší sa 
na výsledok. Obom samostatným jednotkám by do budúcna mohlo 
toto spojenie priniesť nových návštevníkov a návštevníčky, ktorí by 
za iných okolností možno druhú časť objektu nenavštívili. 

Spájanie s inými inštitúciami5
Kto by dnes chodil do knižnice?!

Našou snahou bolo poukázať na to, že aktuálne knižnice rozhodne 
nie sú miestom odkázaným na skorý zánik pod vplyvom nezáujmu 
verejnosti a presunu k moderným technológiám. Preto sme sa 
snažili identifikovať, kto sú ľudia, ktorí do knižníc chodia už dnes 
a zároveň kto sú tí, ktorí by do budúcna mohli rozšíriť tieto rady 
bežných návštevníkov a návštevníčok. Veríme, že spojenie vyššie 
spomenutých a analyzovaných téz môže priniesť také možnosti 
pre budúce knižnice, ktoré dokážu zvrátiť negatívne štatistiky 
návštevnosti knižníc vo svete.  

Potenciál do budúcna - súčasný stav a návštevníci knižníc 6
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07 English 
Summary
Thanks to the participatory process, the set intention to restore 
the bath function in the Grössling Bath building and to move a branch
 of the Bratislava City Library to its administrative block has been 
complemented with the preferences, opinions and values of the 
participants engaged in the research.

BATH

The analysis of specific participants’ preferences was based on three 
premises:
1) The City Bath yesterday – by reference to the historic bath 
and continuation of the city bath tradition 
2) The City Bath today – by reference to the current interests in well-
ness activities
3) The City Bath tomorrow – preferences of the future utilization 
after the revitalization is completed.

The historic model of the city bath is not exactly the one we are used to 
in spa facilities around Slovakia. The Grössling Bath restoration project 
can enrich Bratislava with the new possibility of leisure activity as well 
as with a quality public space.

Almost half of the respondents from our survey were familiar with 
the concept of public baths, referrin to Budapest as a common examle 
favoured by many. This group of respondents would happily welcome 
the availability of this kind of experience in Bratislava as well. The other 
half of the respondents does not have any experience with this type of 
wellness activity; however, they would appreciate to have the possibility 
to try it out in the future. Therefore, there are high expectations 
regarding the quality of the building restoration which should be fulfilled.

Based on further research we identified the preferences for specific 
wellness activities and the character of places where the respondents 
find them available. Findings show that the highest demand is for a 
swimming pool and the most preferred sauna type is the Finnish one. We 
also found out what other activities would the respondents prefer; how 
frequently they visit their favourite wellness places; and what they do 
there. These answers helped us better understand the user behaviour.

LIBRARY

The participatory process revealed the complex view of the participants 
on how a modern and attractive library should operate. The data 
obtained from the questionnaire were complemented with findings from 
focus groups that were held with specific groups of residents (expats, 
seniors, high school students). We asked whether they visit any libraries, 
either the branches of the Bratislava City Library or any other. Moreover, 
we investigated what the library space should look like and how it should 
operate for them to feel comfortable and be motivated to visit it at all. 
We have summarized all findings into six theses that reflect not only the 
physical aspects of the library space, but also the kind of services 
or programmes that the library could provide for in the future. 

© Metropolitný inštitút Bratislavy
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And what about the library card, do you have it? 

The findings clearly show that the participants view openness, 
availability and accessibility as important values of the new 
library space. The library should be a space that is open to anyone 
without distinction, both physically and figuratively. The physical 
space should meet the non-barrier requirements as well as 
consider different needs of various visitors. For instance, the 
possibility to extend the opening hours, offer programmes for all 
age groups or services also for non-Slovak speakers would be 
highly welcomed. 

Openness, availability and accessibility1
Do (not) disturb in the library! 

Although the respondents who visit the Bratislava City Library do 
find the space pleasant, they do not spend much time there. For 
most people, the library is only a place to borrow books. 
However, there is a potential for a library to be a public place, 
flourish through educational and social activities. One possibility 
would be a division of the library into several blocks dedicated 
to various types of activities: from quiet work/study spaces to 
interactive spaces for meetups and cafés. An attractive, pleasant 
and multifunctional space like this could motivate people to spend 
more time there, or even attract new visitors.

An attractive, multifunctional space2
Well, we have enough books at home anyway 

Although many of the respondents still visit the library primarily 
to borrow books, the programmes (both educational and cultural) 
that the library offers are met with great positive feedback. 
Participants that engaged in our participatory activities evaluated 
this as a great asset for libraries that could expand in the future. 
In order to provide these activities (for all age and other groups), 
the physical space of the library needs to be adjusted. 
Well-designed space helps to meet the requirements of visitors, 
who attend an event as well as those who come to read or borrow 
books. 

Education and culture support3

What’s the Wi-Fi password?

Predominantly younger participants think that public institutions 
(including libraries) should embrace technological development. This 
follows up the previous finding where broadening of different activities and 
types of library spaces may requires the provision of sufficient technology. 
Access to high-speed internet connection, enough plugs and computers/
tablets to work on are the minimal basic requirements that the 
respondents expect from a library. Further, respondents would also 
welcome the possibility of 3D printing, video games, virtual reality 
and more.

Keeping up with the technology trends4
Let’s go for a bath to the library 

Grössling will connect the city bath and the library into one complex. 
Connecting institutions is not a new phenomenon. Libraries usually come 
together with educational and leisure centres, theatres or other cultural 
institutions that provide an extension of their programme. However, 
bringing together a library and a baths will likely make Bratislava stand out 
from other cities.  
“Immersion” – a motto that will be associated with the new design of the 
Grössling Bath has not been selected randomly. The term directly refers to 
the fusion of the bath and the library that will be created in the given space 
/ in the reconstructed building. This connection and closeness of the two, 
at first sight, unrelated functions can result in an interesting cooperation 
in the future. Great majority of the respondents would welcome this 
initiative and look forward to the result. This connection could attract new 
visitors both to the bath and the library who otherwise would not utilize 
the services of the other institution.  

Connecting with other institutions5
Who would nowadays visit the library anyway?! 

Although many respondents still visit the library primarily to borrow books, 
the programme (both educational and cultural) that the library offers is 
met with great positive feedback. Participants engaged in our 
participatory activities evaluated this also as a great asset of the libraries 
with a potential to grow in the future. In order to be able to provide these 
activities in an inclusive way, the physical space of the library needs to be 
adjusted. Well-designed space helps to meet the requirements of different 
visitors, attending events as well as those coming to read or borrow books.

Future potential – current state and library visitors6
© Metropolitný inštitút Bratislavy
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