ZÁVEREČNÁ SPRÁVA Z PARTICIPATÍVNEHO PROCESU

Akú Miletičku nechceme?

Čo v správe
nájdete?
Predslov → s. 2

Čo nám hovoria dáta?
V tejto kapitole sa pozrieme na to, čo nám hovoria dáta z rôznych zdrojov a participatívnych
metód. Dáta a výstupy sme zoskupili do tém
a tie postupne kryštalizovali do predvídateľných aj menej zrejmých zistení a téz. Táto časť
je pre všetkých, ktorí si radi prečítajú aj podrobnejšie informácie o procese a jeho výstupoch.
→ s. 3 Miletička má atmosféru, ducha
a milujeme to (možno)
→ s. 4 Zaručia rozmanitosť trhov iba
predávajúce produkty?
→ s. 6 Kultúra na Miletičke?
Nebuďte smiešni?!
→ s. 7 Dostupnosť a mobilita
→ s. 8 Podujatie 7 dní v týždni, 365
dní v roku? Infraštruktúra,
správa, manažment
→ s. 10 Multikultúrny trh a ľudské mravenisko
alebo čo nás baví na Miletičke?

Ako ďalej? → s. 11
V tejto časti sme spracovali odporúčania pre
víziu budúcej podoby Trhoviska Miletičova,
ktoré vychádzajú zo spracovaných dát participatívneho procesu. Taktiež sme definovali
odporúčania pre ďalší postup v rámci projektu,
ktorými sú aj stavebno-technický prieskum či
overovacia ekonomická štúdia rozvoja Trhoviska Miletičova. Okrem toho je vhodné ďalej
posúdiť aj počet a umiestnenie vstupov na trhovisko a vytvoriť vlastnú marketingovú stratégiu
vychádzajúcu z overovacej ekonomickej štúdie.
Ľudia Miletičky → s. 12
Ľudia Miletičky (predajcovia, návštevníci...)
V tejto časti sme sa pozreli na to, kto na trhovisku predáva, kto trhovisko navštevuje či trávi
tu čas. Keď sa na ľudí Miletičky pozriete pozornejšie, uvidíte pestrý mix generácií, sociálnych
vrstiev, ktoré prinášajú do územia rôzne záujmy,
potreby, ale aj potenciál.

Deň na Miletičke → s. 12
Časť Deň na Miletičke graficky zobrazuje typický
deň na trhovisku. Priebeh dňa z pohľadu trhovníkov no i návštevníkov trhoviska bol vytvorený
na základe času stráveného na trhovisku, rozhovorov s predávajúcimi, správcom trhoviska
a z ďalších zdrojov. Táto časť odkrýva časti dňa,
ktoré sa odohrávajú pred či po bežných otváracích hodinách trhoviska.
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Aj napriek globalizačným trendom a zmenám
s nimi spojenými v spoločnosti, trhy a tržnice
ukazujú, že sú veľmi obľúbeným miestom pre
spoločenský život ľudí a naďalej sú neodmysliteľnou súčasťou života v meste. Z mestotvorného hľadiska zohrali trhy na území Bratislavy
rozhodujúcu úlohu. Od najstarších čias (Bratislava obdržala výsadu trhového práva už v 14.
storočí) 1 sa práve trhy stali prvými verejnými
priestormi poskytujúcimi okrem primárnej
funkcie obchodovania aj aktivity kultúrno-spoločenského charakteru. V minulosti boli trhy
najčastejšou formou kupovania, obstarali ste
na nich takmer všetko – zeleninu, ovocie, pekárenské výrobky, ryby, mäso, ba dokonca aj
živé zvieratá.
Čo však znamená byť verejným trhom v 21.
storočí? Pojem „verejný trh“ zahŕňa všetky typy
trhov vrátane trhov pod holým nebom, krytých
trhov, stálych tržníc, trhových štvrtí a dokonca
aj neformálnych pouličných predajcov. Verejné
trhy môžu byť dočasné a sezónne alebo trvalé
a v prevádzke 24 hodín denne 365 dní v roku,
ako je práve Trhovisko Miletičova.
Trhy môžu podnietiť revitalizáciu miest 2,
podporiť rozmanitosť komunít, zlepšiť verejné
zdravie, životné prostredie, inkluzívny prístup
k podnikaniu a podporiť konkurencieschopnosť miest. 3 Trhovisko nie je iba obchodným
miestom. Úspešné trhy pomáhajú rásť a prepájať mestské a vidiecke ekonomické väzby.
Podporujú rozvoj, zvyšujú hodnotu nehnuteľností a priťahujú ľudí do územia, a tak pomáhajú zvyšovať obrat aj okolitým prevádzkam. 4
Verejné trhoviská pri správnom manažmente
1

https://rb.gy/tvictw

2

https://rb.gy/uicuit

3

https://rb.gy/sgdp7d

4

https://rb.gy/uicuit

tiež ponúkajú predajcom (obchodníkom) obchodné príležitosti a vracajú peniaze späť do
vidieckej ekonomiky, kde mnoho predajcov
napreduje, pestuje a vyrába svoje výrobky.
Čo je však možno najdôležitejšie, trhovisko je
jedným z mála miest, kde sa pohodlne zhromažďujú a stretávajú obyvatelia z rôznych etnických, kultúrnych a sociálno-ekonomických
spoločenstiev. 5
Publikácia, ktorú čítate, je správou z procesu zapojenia rôznorodej verejnosti pri formovaní názoru na to, ako je aktuálne vnímané
Trhovisko Miletičova a na čo sa je potrebné zamerať do budúcnosti pri jeho obnove prostredníctvom architektonickej súťaže. 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 dlhodobo zanedbaná údržba a nekoncepčné riešenie znižuje jeho funkčnosť, bezpečnosť i atraktivitu,
a preto sme sa rozhodli pre komplexný proces
zapojenia verejnosti.
Komplexný proces zapojenia verejnosti
bol realizovaný v relatívne náročnom období
pandémie, kedy sme časový harmonogram
projektu viackrát presúvali vzhľadom na protipandemické opatrenia. Na úvod sme pripravili
detailnú socio-priestorovú analýzu, na základe
ktorej sme bližšie spoznali dotknuté územie
trhoviska. V čase uvoľňovania opatrení a zlepšení pandemickej situácie sme uskutočnili
„Deň na Miletičke“, kedy sme dopytovali predajcov a predajkyne, ale taktiež návštevníkov
a návštevníčky trhoviska. Šlo o mimoriadne
dôležitý formát navnímania toho, akým spôsobom sa trhovisko mení počas dňa, aká je jeho
5

atmosféra, vzťahy medzi predajcami, ale aj ako
trhovisko vnímajú rôzne skupiny návštevníkov
a návštevníčok. Širokú verejnosť sme zapojili prostredníctvom online a offline dotazníka
v troch jazykových mutáciách. Prostredníctvom
individuálnych, pološtrukturovaných rozhovorov sme do procesu zapojili odbornú verejnosť
z radov lokálnych farmárov, kurátorov trhovísk,
miestnych aktivistov, umelcov či dlhodobých
návštevníkov trhoviska. Počas celého procesu
sme komunikovali so zástupcami a zástupkyňami Mestskej časti Bratislava Ružinov a správcom Trhoviska Miletičova.
Sme presvedčení, že trhovisko je unikátnym
areálom s vynikajúcou polohou v rámci mesta
a obrovským potenciálom ďalšieho rastu na
atraktívny a významný verejný priestor na celomestskej úrovni. Veríme, že pohľad na súčasnosť a budúcnosť trhoviska, ktorý prinášame,
budú môcť využiť zástupcovia a prevádzkovateľ
Trhoviska Miletičova, experti a expertky, ktorí
budú spracovávať ekonomickú overovaciu štúdiu a taktiež sekcia súťaží MIB, ktorá pripraví urbanisticko-architektonickú súťaž.
Poďakovanie
Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli svojimi podnetmi a názormi k lepšiemu poznaniu dotknutého územia Trhoviska Miletičova a diskusii
o tom, ako by v budúcnosti mohlo vyzerať.
Publikácia, ktorú čítate, vznikla zapojením
rôznorodej verejnosti pri formovaní názoru na
to, ako by sa malo Trhovisko Miletičova rozvíjať
do budúcnosti.

Miletička má
atmosféru, ducha
a milujeme to (možno)

Hodnotami Miletičky sú genius loci a atmosféra. Väčšina ľudí sem chodí celý život, je to
pre nich dôležité miesto, aj keď nie je najkrajšie
a čisté a mnoho ľudí vníma jej problémy. Ľudia
v priebehu času nevnímajú zmeny v jej fungovaní. Miletička je miestom pre lojálnych starších zákazníkov a zákazníčky. Postupom času
ju objavujú aj noví ľudia. Jej klientela sa bude
naďalej meniť.

„Vyrastala som neďaleko trhoviska, teraz tam býva moja mama.
Chodíme tam niekedy spolu na
kávičku, vychutnávame si atmosféru trhoviska a podľa slov mojej
85 ročnej maminy: Keby zrušili
trhovisko, ani nechcem žiť.“
– respondentka dotazníkového
prieskumu širokej verejnosti.
„Páči sa mi klasická trhová
atmosféra, nenútenosť a osobnosti predajcov, rozmanitosť
produktov a služieb, originálne
výrobky, babičky, ktoré viažu kytice z domácich a lúčnych kvetov
namiesto generických kytíc zo
supermarketu. Je to môj obľúbený
sobotný zážitok a odnášam si
okrem košíka zeleniny, ovocia,
sadeníc, čapovaného ríbezľového
vína a domácich koláčov aj dobrý
pocit, že som podporila lokálnych
výrobcov.”
– respondentka dotazníkového
prieskumu širokej verejnosti.

Atmosféra a autentickosť
Atmosféra a autentickosť trhoviska sú najvýraznejšie vnímanými atribútmi ľudí, ktorí sa
zúčastnili nášho výskumu. Pre mnohých ľudí
predstavuje trhovisko miesto, ktoré navštevujú
dlhodobo a je pre nich neodmysliteľnou či prirodzenou súčasťou života. Až 67 % respondentov uviedlo, že Miletičku navštevujú celý život
a je pre nich dôležitá (pozri graf 1).
Kto navštevuje Miletičku?
Často sú to práve starší ľudia, ktorí tvrdia, že
Miletičku navštevujú celý život. Až 88,2 % ľudí
nad 70 rokov a 82,2 % ľudí vo veku 60–69 rokov
sa s týmto výrokom stotožňuje.
Napriek tomu, že sa trhovisko nachádza
v Ružinove, sú to práve návštevníci a návštevníčky zo Starého Mesta a Petržalky, ktorí v dotazníku uviedli, že Miletičku navštevujú celý
život. Trhovisko má teda viac než len lokálny
charakter (pozri graf 7 v kapitole Dostupnosť
a mobilita).
Zmeny registrujú najmä starší ľudia. Väčšina
zmien na trhovisku však nie je medzi návštevníkmi výrazne vnímaná (pozri graf 2). Podujatia,
ktoré vníma viac respondentov a respondentiek, sú vianočné trhovisko a tradičná zabíjačka. Ak už ľudia aktivity poznajú, hodnotia ich

https://rb.gy/wrbjzu
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Sekcia mestských štúdií a participácie aktívne zapája obyvateľov a relevantných aktérov cez participatívne procesy do zámerov
a projektov mesta, či už ide o úpravu verejného priestoru, investičné projekty mesta
alebo tvorbu stratégií, koncepcií a politík.
Hlavným princípom fungovania participatívneho procesu je otvorenosť a pozitívny prístup
k zapájaniu ľudí a organizácií do tvorby mesta.
Sekcia pracuje interdisciplinárne, teda so zapojením čo najrôznejšieho a užitočného množstva
vedomostí a pohľadov do riešenia komplexných
otázok mesta.

Cieľom participatívneho procesu je zisťovanie potrieb, zvýšenie kvality prijímaných
zámerov, ale tiež posilnenie vzťahu verejnosti
k mestu a konkrétnym priestorom. Sekcia
mestských štúdií a participácie sa usiluje o zapojenie širokého spektra ľudí aj skupín, ktoré
nepočuť pri bežnom plánovaní, hlavne ženy,
deti, starších ľudí, ľudí so špecifickými potrebami, cudzincov a ďalších. Participatívne plánovanie je prierezová disciplína, v ktorej silne
rezonujú súčasné megatrendy, ako sú napríklad
klimatická zmena a sociálne nerovnosti.
Sekcia tiež systematizuje vedomosti o participatívnom plánovaní a ich zavádzaní do plánovacej praxe.
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Čo nám hovoria dáta?

Akú Miletičku (ne)chceme? · ZÁVEREČNÁ SPRÁVA Z PARTICIPATÍVNEHO PROCESU

Viac informácií o ďalších projektoch sekcie nájdete tu: https://mib.sk/organizacna-struktura/participacia-a-mestske-studie/

67,5 %
Trhovisko navštevujem celý
život, je to pre
mňa dôležité
miesto

úplný súhlas
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ani súhlas, ani nesúhlas
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úplný nesúhlas
neviem

Graf 1: Stotožňujú sa ľudia s tvrdením: Trhovisko navštevujem
celý život, je to pre mňa dôležité miesto? Zdroj: Dotazníkový
prieskum širokej verejnosti, 2021

prevažne pozitívne, veľmi málo vyjadruje nespokojnosť. To, či ľudia zaznamenali niektoré
zmeny spojené s nástupom nového správcu, nie
je ovplyvnené časom návštevy či dňami, počas
ktorých trhovisko zvyknú navštevovať.
Miletička je miestom pre lojálnych starších
zákazníkov a zákazníčky, postupom času ju
objavujú aj noví ľudia. Miletička je fenomén,
ktorý navštevujú a s možno istou dávkou irónie
obdivujú rôzne sociálne skupiny ľudí. Stala sa
miestom, kde hudobníci natáčajú videoklipy
a módne značky čerpajú inšpiráciu pre svoje
návrhy. Vďaka grafikám od slovenských autorov a autoriek môžete mať kúsok Miletičky zavesený aj u vás doma. Jej atmosféru popisujú
aj viaceré blogy cielené ako pre turistov neznalých pomerov, ktorí hľadajú netradičný zážitok,
tak aj pre pravidelných návštevníkov.
Pohľad cez vybranú umeleckú tvorbu
a lifestyle
• Lojzo · Na centrálnom trhovisku (1985)
• Billy Barman a Vec · Miletička (2016)
• Dominika Mirgová a Kali · Spomaliť (2021)
• Pišta Linovecký · Ešte dve cukety (2018)
• Bratiska · merch
• FckThem · merch
• Čierne diery · grafika
• odporúčania cez M_P_BA
Vedenie trhoviska sa snaží komunikovať aj prostredníctvom internetovej stránky (mileticka.
com), sociálnych sietí (Facebook, Instagram),
čím má potenciál osloviť aj mladších návštevníkov. Aplikácia Tripadvisor odporúča Miletičku
ako autentický zážitok aj pre návštevníkov. Vyzdvihuje najmä jedinečnú atmosféru, pestrú ponuku čerstvého ovocia a zeleniny od lokálnych
producentov a rôznorodé gastro prevádzky
s tradičným slovenským, ale aj medzinárodným
jedlom. Zvyšujúca popularita a povedomie o trhovisku v kombinácii s postupnou generačnou
výmenou ľudí v mestských častiach dáva predpoklad, že aj trhovisko budú postupne navštevovať noví, mladší ľudia.
Pohľad cez Tripadvisor
• 40 väčšinou pozitívnych recenzií, ktoré
popisujú atmosféru,
• podľa recenzií je to priestor, kde je možné
stráviť hodinu voľného času, niektorí však
tvrdia, že je to trh vhodný pre lokálnych
obyvateľov, turistom sa navštevovať
neoplatí,
• najpopulárnejšie produkty sú gastro - vietnamská kuch, langoše a tradičné slovenské jedlá,
• podľa recenzií je tu veľký výber ovocia
a zeleniny od lokálnych producentov, zároveň trhovisko nie je atraktívne a v dobrom
stave

graf 2: Ktoré zmeny ľudia po zmene správcu v r. 2016 nezaznamenali? Zdroj: Dotazníkový prieskum širokej verejnosti,
2021
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Obr. 2: Schéma trhoviska podľa druhu prevádzky.
graf 4: Kto na Trhovisku nakupuje textil?
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Zdroj: Dotazníkový prieskum širokej verejnosti, 2021

stánkov ponúkajúcich textil a ich nájom predstavuje významný podiel príjmov pre správu
trhoviska.

Príde textil o svoju klientelu
v budúcnosti?
Čím starší respondent či respondentka, tým je
väčšia pravdepodobnosť, že na Miletičke nakupujú oblečenie. Oblečenie je cenovo dostupné
a líši sa od súčasnej ponuky v obchodných
centrách, čo pravdepodobne starším zákazníkom a zákazníčkam vyhovuje. V skupine “veľmi
spokojný/á s ponukou oblečenia” je však malé
zastúpenie (na úrovni 1,7-7,9 %). 34,2 % ľudí vo
vekovej skupine nad 70 rokov a 19,7 % v skupine 60-69 rokov uvádza, že je “skôr spokojný/á
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čo poskytuje zákazníkom komfortný nákup
v akejkoľvek situácii. Vďaka veľkému počtu
stánkov majú zákazníci rozmanitý výber rezaných, umelých alebo izbových kvetín pre rôzne
príležitosti. V jarných mesiacoch je možné na
trhovisku nakúpiť aj sadenice.
Hoci z našich rozhovorov s predajkyňami
z Kvetinovej uličky (pozri obr. 2) vyplynulo, že
pociťujú nedostatok zákazníkov či už vplyvom
pandémie alebo konkurencie v podobe iných
prevádzok v okolí, široká verejnosť hodnotí
kvetinovú ponuku ako navštevovaný a obľúbený
aspekt Miletičky.
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Obr. 1: Štvorročný priemer mediánov pracovných príjmov
v mestských častiach Bratislavy (2014–2017). Zdroj dát:
Sociálna poisťovňa.

Gastro ako tmel spoločnosti
Gastro na Miletičke je legendárne a známe
medzi návštevníkmi z celej Bratislavy. V čase
obeda tak môžete pri jednom stole stretnúť
rôzne sociálne skupiny, ktoré spoločne konzumujú jedlo bez rozdielu v príjmoch. Jednou
zo skupín navštevujúcich gastro prevádzky na
Miletičke sú používatelia Instagramu, u ktorých
sú hashtagy (#) týkajúce sa práve vietnamského
bistra Phong Nam jedny z najpoužívanejších
(pozri obrázok 3).
Pri analýze Instagram príspevkov sme zistili,
že 30 najpoužívanejších hashtagov (#), ktorými
ľudia označujú príspevky z Trhoviska, vieme
rozdeliť do štyroch kategórií. Z týchto informácií možno tvrdiť, že ľudia najviac fotia a zdieľajú
fotografie týkajúce sa vietnamského bistra
Phong Nam či typických produktov dostupných
na trhovisku ako zelenina či kvety.
Gastro prevádzky sú veľmi vyhľadávané
kvôli kvalite a autenticite ich jedál, no prostredie mnohých stánkov nie je vo vyhovujúcom
stave. Chýbajúca hygiena, bariérovosť prostredia či malé priestory, ktoré neposkytujú

69 #instafood
štandard moderných stravovacích prevádzok,
znepríjemňujú zákazníčkam a zákazníkom cel69 #bistro
kový pocit z návštevy. Podobne ako prevádzky
s textilom aj tieto stánky ponúkajú svoje služby
67pre
#saturday
celoročne a predstavujú tak
trhovisko
rovnako významný príjem. Napriek tomu však
vlastníci reštaurácií nemajú zabezpečený
63 #lunch kvalitný priestor, v ktorom by svoje služby mohli
ponúkať.
60 #fresh
Lokálnosť ako súčasť trhu
58 na
#yummy
Pre mnohých ľudí, ktorí nakupujú
Miletičke,
je kľúčová lokálnosť. Je pre nich dôležité, aby
boli produkty dopestované regionálne
– v Bra54 #streetfood
tislave alebo jej priľahlom okolí. Nemusí sa však
vždy jednať len o tovar pestovaný lokálne. Via54 #vietnamese
ceré respondentky a respondenti uvádzali, že
radi nakupujú ovocie a zeleninu nielen z okolia
53 #vietnam
Bratislavy, ale aj z celého Slovenska
či dokonca
z okolitých krajín ako je Maďarsko alebo Česká
republika.
46 #asianfood

a za zvýšenú cenu ho predávajú ako vlastný.
Tento problém by pomohlo vyriešiť transparentné označenie jednotlivých stánkov a predávajúcich – odkiaľ ich tovar pochádza a či sa
jedná o domácich pestovateľov.
Vyhľadávané sú aj produkty z medzinárodnej kuchyne či tovar od široko zastúpených
predajcov so zahraničným pôvodom. Zákazníci
a zákazníčky sa teda nebránia ani tovaru, ktorý
nie je vyprodukovaný na Slovensku, je však pre
nich podstatné, aby mali dostatok informácií
o jeho skutočnom pôvode.
Aspekt lokálnosti má však aj ďalší rozmer.
To, že je trhovisko prístupné pre ľudí z celej Bratislavy, ale najmä z okolitých mestských častí,
je tiež podstatným dôvodom, prečo ho toľko
ľudí navštevuje pravidelne. Obyvateľstvo Bratislavy vníma Miletičku ako dôležitý prvok mesta,
ktorý do nej patrí a je dostupný – cenovo, ale
aj fyzicky vďaka dobrému spojeniu verejnou
dopravou.

“Navrhujem, aby každý predajca
45 #weekend
mal presne označenú oblasť
(obec), kde vypestoval danú
zeleninu alebo ovocie. Prípadne
aby bol označený menovkou
(napr. Matej zo Štúrova). Týmto
spôsobom by sa nadviazal ľudský
vzťah s predajcom a kupujúcim.
Tiež navrhujem vytlačiť predajcov
zeleniny a ovocia z veľkoskladov
– t nemá čo na lokálnych trhoch
robiť.”
- respondent z dotazníkového
prieskumu širokej verejnosti.
Respondenti a respondentky naopak kritizujú tzv. „priekupníkov“, ktorí svoj tovar nakúpia
v obchodných reťazcoch alebo veľkoskladoch

Obr. 3: TOP 30 najpoužívanejších hastagov z lokality Trhoviska Miletičova na Instagrame
Zdroj: Analýza príspevkov na Instagrame, 08.2021

ďalej n
od

ďalej než 500 m
od trhoviska

Kultúra na Miletičke?
Nebuďte smiešni?!

1037
401

4342Ružinov
201
33 % mč
2790 v rádiuse do
201
2414 m od trhoviska
201
~500

1292

201
denti→Saleziáni
a respon201
→Trencianska
dentvky
podľa
68 →Saleziáni
miesta
trvalého
50 →Líščie nivy
bydliska

od trhoviska

50 →Dulovo
nám.
Zdroj:
Dotazníkový

207 205

Á

CK

KO

ŠI

7,1 % mč Staré Mesto
6,6 % mč Petržalka

68
50

43 % pešo
26 % autom
23 % mhd

43 % pešo
26 % autom
23 % mhd
17,6 % veľmi negatívne

7 % na bicykli
1 % na kolobežke

15,3 % skôr negatívne
12,1 % ani pozitívne,
ani negatívne
13,7 % skôr pozitívne

43 % pešo
26 % autom
23 % mhd
7 % na bicykli
1 % na kolobežke

graf 6: Aký je záujem ľudí o produkty z medzinárodnej kuchyne? Zdroj: Dotazníkový prieskum širokej verejnosti, 2021

staré
mesto

Trhovisko
Miletičova

ružinov

650
1043 1846
1812a významnosť priestoru
Saleziáni→Trnavske
myto
→Saleziáni
4798
Saleziáni
Nadlokálnosť
števníci
pri svojej návšteve
najčastejšie
využí2180
9 →Saleziáni
201
705
1846
862
1597
1489 mytokontexte
→Líščie nivy v9celomestskom
4342
Saleziáni→Astronomicka
→Trnavske
4798
vajú.
Ružinovčania sa na trhovisko
najčastejšie
9 →Trencianska
1876
201
493
1597
1168návštevníkov
1345
→Dulovo nám. Dáta
2790
4342
Saleziáni→Mileticova
201 →Saleziáni
z realizovaného
dotazníkového
prieskumu
dopravujú
peši, pričom zo650
skupiny
1812
9 →Astronomicka
68
4798
1168
705
1037
2414
Saleziáni→Trnavske
myto
Saleziáni→Trnavske
201
ukazujú,
že Trhovisko Miletičova má
nadlokálny
do
500
m peši
chodímyto
až 83,51489
% respondentov.
201 →Mileticova
50
→Líščie
nivy1846
9 2790
1037
493
1043Ružinov,
2180
2414
201
Trhovisko→Saleziáni
myto
charakter
a významnosť
v celomestskom
konZ
návštevníkov
z mestskej
časti
ktorí
201 →Trnavske
1345
50
→Dulovo
nám.
4342
401
862
1597500 m od trhoviska,
1876 chodí na
1292 9 na
68 →Trhovisko
Saleziáni→Astronomicka
201 Trhovisko→Trencianska
texte
aj v dôsledku jeho polohy
rozhraní
bývajú
viac ako
650 1812
7 % natroch
bicykli po Petržalke populačne najväčších
68 Trhovisko→Saleziáni
trhovisko
peši 31,5 % respondentov.
Pešiu
2790
705 1489 izochróm
1 % namestských
kolobežke
1168
50 Trhovisko→Líščie
nivy
Trhovisko častí, konkrétne Ružinova,
dostupnosť
potvrdzujú
aj analýzy
Starého
201 Saleziáni→Mileticova
43 % pešo
1043
493 1345
50 Trhovisko→Dulovo
2180
201 →Saleziáni
Mesta
a Nového Mesta (pozri
obr.4). Vzhľapešej
dostupnosti,nám.
podľa ktorej
vidieť,
že celé
26 %
autom
2414
862
401
68
1037
Saleziáni→Trhovisko
1876
Saleziáni→Trnavske
myto
201 →Trencianska
dom
k veľkosti a významnosti
trhoviska
pre
územie
trhoviska
spadá do pešej
201
231292
% dostupnosti
mhd
650
1812
68 →Saleziáni
celé
mesto trhovisko navštevujú
ľudia z celého
5 minút, pričom takmer celé mapované
územie
7 % na bicykli
2180
1043 do dostupnosti
1489201
Trhovisko→Saleziáni
50 →Líščie
nivy najväčší705
mesta.
Prirodzene
podiel
návštevníkov
(územie L) spadá
pešej
1 %10
naminút
kolobežke
493
1345
50 identifikovaný
→Dulovo nám.s mestskou
je
časťou Ružinov,
chôdze (pozri obr.6).
1876
4798
862
1846
do ktorej aj administratívne patrí,201
naTrhovisko→Trencianska
rozdiel od
myto
9 Saleziáni→Trnavske
menších trhovísk umiestnených po celej BratiNa Miletičku najmä pešo, MHD, ale aj autom
1812
4342
650
68 Trhovisko→Saleziáni
1597
slave ale trhovisko Miletičova navštevujú
aj záAž9 takmer
75 % všetkých respondentov
a resSaleziáni→Astronomicka
kazníci a zákazníčky z iných mestských častí.
pondentiek z realizovaného dotazníka (pozri
1489
2790
43 % pešo
705
nivy
50 Trhovisko→Líščie
Prieskum ukázal, že 2/3 respondentov
žijú v Rugraf
7) dochádza
na trhovisko1168
iným spôsobom
201 Saleziáni→Mileticova
26 % autom
žinove (63,5 %), významne zastúpené sú ale aj
1345
2414
23 % mhd
Trhovisko→Dulovo 201
nám.Saleziáni→Trnavske
493
50 mestských
1037
návštevy zákazníkov zo susedných
myto
7 % načastí
bicykli
43 % pešo
Nové Mesto (9,0 %), Staré Mesto (7,1 %) a
1292
2180
1 % naPetržalka
kolobežke
% autom
401
68 Saleziáni→Trhovisko
1043
(6,6 %). Výskyt zákazníkov
zo vzdialeTrhovisko→Saleziáni
201 26
23 % mhd
nejších mestských častí bol zaznamenaný len
1876
% na bicykli
862
v menšej miere.
Trhovisko→Trencianska
201 7
1 % na kolobežke

Obr. 4: Mapa trhov,
trhovísk a trhových
miest na území Bratislavy. Zdroj: vlastný
prieskum podľa
TRHY v BRATISLAVE –
Analytická časť trhov
a trhovísk v Bratislave.

7,5 km

5,0 % pešo
43
26 % autom
23 % mhd
7 % na bicykli
1 % na kolobežke

N
TR

7 % na bicykli
ani negatívne

1%
na kolobežke
13,7 % skôr
pozitívne
ružinovÍ Ž N

A

KR

SK

35,7 % nevyužívam

68 Saleziáni→Trhovisko

Š
RE

OV

SK

B A JK A

35,7 % nevyužívam

10 min

T R E N ČI A

KÁ
ŠIC

INA

KO

DOL

VA

IČO

Autobusová
stanica Nivy

KA

VÁ A

I

A

jatí? Zdroj: Dotazníkový prieskum širokej verejnosti, 2021

PÁ R

ANS

ŽO

1 % na kolobežke

VA
35,7 % nevyužívam
Č KO

ČOV

1 % na kolobežke

7 % na bicykli

N

A
SK

ETI

2,5

5,6 % veľmi pozitívne

NČI

RU

23 % mhd

5 min

13,7 % skôr pozitívne

MIL

23 % mhd

ani negatívne

A

26 % autom

OV

26 % autom
7 % na bicykli

TRE

LSKÁ

Trhovisko
Miletičova

AL

43 % pešo

A

5,6 % veľmi pozitívne

AČ

12,1 % ani pozitívne,

43 % pešo

15,3 % skôr negatívne

13,7 % skôr pozitívne

HR AD NÍ CK A

15,3 % skôr negatívne

1 % na kolobežke

12,1 % ani pozitívne,

17,6 % veľmi negatívne
5,0

1292

ani negatívne

0

N

401

43 % pešo
23 % mhd
veľmi negatívne
26 %%
autom
7 % na bicykli
Á 17,6

ZÁ HR AD NÍ CK
ZÁ

1812

Zdroj: Dotazníkový prieskum širokej verejnosti, 2021
1345
493
50 Trhovisko→Dulovo nám.

A
ST

P

650

1489
705 prichádzajú?
graf
7: Ako najčastejšienivy
ľudia na Trhovisko
50 Trhovisko→Líščie

VA

5,6 % veľmi pozitívne

AV

E
ÁC

68 Trhovisko→Saleziáni

ČO

príležitostné trhy

% mhd
12,1 % ani23
pozitívne,

7,5 km

tržnica
trhové miesto

43negatívne
% pešo
17,6 % veľmi

staré15,3 % skôr
Trhovisko
26negatívne
% autom
mesto
Miletičova

2,5

trhovisko

Dostupnosť a blízkosť: hnací motor
návštevnosti
Dostupnosť a blízkosť trhoviska sú jednými
z hlavných výhod v rámci návštevnosti trhoviska

TI

trhovisko Miletičova

nové mesto

SKL

ENÁ

ROV

A

Obr. 6: Mapa analýzy pešej
PRIE

VOZS

KÁ

dostupnosti (širšie vzťahy).
Zdroj dát: ORS, 2021,
spracoval: MIB, 2021.

0

9
50
66

ZÁ HR AD NÍC KA

Líščie nivy
21 225
Saleziáni

12 071
Trhovisko

9 50 66

7 996
Saleziáni
KL INC OVÁ

5 003
Trhovisko

NA

9 % mč Nové Mesto

nové35,7
mesto
% nevyužívam

“Veľmi je dôležité udržať typickú
atmosféru a nedizajnovať to
na niečo nové. Aby sa lokálni
štamgasti neoznačovali ako ľudia
na okraji spoločnosti. Premyslieť, aby trhovisko fungovalo pre
každú sociálnu skupinu. Aby nebolo selektívne, ale inkluzívne!!!!
Trhovisko má mať aj svoj smrad.
Viem, že to nie je ľahké, ale verím,
že to pôjde.”
– respondentka dotazníkového
prieskumu širokej verejnosti.

68 201 209 9

650 1812
705 1489

Trhovisko→Saleziáni

LI

verejnosti, 2021

5,6 % veľmi pozitívne

Kultúra gastronómie
Miletička má v budúcnosti potenciál, aby sa na
nej rozvíjali aj iné formy kultúrneho programu,
ktoré môžu osloviť aj novú klientelu, ktorá
doposiaľ nemala dôvod navštevovať toto trhovisko. Lepšia ponuka kultúrnych podujatí
môže zároveň prispieť k podpore predaja v jednotlivých stánkoch. Špecificky podujatia prezentujúce iné kultúry a tovar z medzinárodnej
kuchyne patrí medzi aspekty, o ktoré už je pomerne veľký záujem zo strany súčasných návštevníkov a návštevníčok (pozri graf 6).

voľný deň

pracovný deň

1043 2180
862 1876

201 Trhovisko→Trencianska

50

Záujem o produkty
z medzinárodnej
kuchyne

2790

2414

12 999
cestujúcich cez
víkendový deň

DO

prieskum širokej

“Na trhovisku sa necítim vždy
bezpečne. Ako som uviedol vyššie, súvisí to s viechami a množstvom ľudí, ktorí sú intoxikovaní
alkoholom už v skorých ranných
hodinách. Tento kolorit by sa
mohol zmeniť.“
– respondent dotazníkového
prieskumu širokej verejnosti.
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Kultúra každodennosti
Kultúra každodenného života, ktorá sa prezentuje na Miletičke, má však aj svoje negatívne
prejavy. Nevábny stav a umiestnenie prevádzok
predávajúcich alkohol a voľná konzumácia alkoholu v priestore trhoviska je bežným javom
a mnohí návštevníci to vnímajú veľmi negatívne.
Ak sa situácia nezlepší, môže byť dokonca
prekážkou ku kultúrnemu programu/rozvoju
trhoviska.

Ak ale nejaká kultúra, potom kultúra jedla
a gastronómie sú iste prítomné. Majú potenciál
k profilácii trhoviska do budúcnosti, rozvoju
služieb, vzdelávania a trhoviska ako silného
kultúrno-spoločenského priestoru na mape
Bratislavy.
Na Miletičke je stabilná skupina zákazníkov a predajcov, ktorí ju nevnímajú len ako
miesto pre nákup, ale aj priestor pre stretnutia
s priateľmi. Sú to skupiny, pre ktoré nie sú iné
služby atraktívne, či už z pohľadu cenovej, ale
aj sociálnej dostupnosti. Vedia, že na Miletičke
stretnú iných návštevníkov a návštevníčky,
ktorí budú “takí ako oni sami”, zapadnú medzi nich a nájdu vzájomné porozumenie, ktoré
môže vyústiť až do dlhodobých priateľstiev.
Sprievodným javom je prítomnosť ľudí pod
vplyvom alkoholu, znečistené okolie či znížený
pocit bezpečnosti, čo mnohých ľudí odrádza od
pravidelnej návštevy trhoviska. Ak sa situácia
nezlepší, môže byť dokonca prekážkou ku kultúrnemu programu trhoviska.

Saleziáni
9 →Trnavske myto
9 →Astronomicka
201 →Mileticova
201 →Trnavske myto
68 →Trhovisko

6,6 % mč

6,6 % mč Petržalka
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Existuje časť ľudí, okrem predajcov, ktorí sú na
trhovisku denne a niekoľko z nich tu dokonca
zvykne tráviť svoj voľný čas. Trhovisko im ponúka miesta, ktoré by nenašli len tak niekde
inde. Chodia sem za dostupnými službami aj
kultúrou. Dostupnosť a inkluzívnosť v tomto
zmysle budú dôležité aj pre budúcu podobu
trhoviska.
Napriek rôznym snahám súčasného vedenia
priniesť na Miletičku kultúru, len 3 % ľudí v dotazníku uvádzajú, že na trhovisku navštevujú
kultúrne podujatia (pozri graf 3 v kapitole 3).
Organizovanie Vianočného trhoviska či kultúrno-komunitné aktivity spojené s vystupovaním
ZUŠ nie sú veľmi obľúbené a nepredstavujú
dostatočne atraktívnu ponuku kultúry pre návštevníkov a návštevníčky. Čo však Miletičku
definuje ako kultúrny fenomén je jej rôznorodý
vizuál alebo spájanie rôznych skupín obyvateľov, čo prispieva k jej jedinečnej atmosfére.
Takáto kultúra v súčasnosti do veľkej miery absentuje. Napriek tomu, že sa tam zvyknú konať
rôzne podujatia, ľudia nevnímajú to, že aktuálne
niečo ako kultúra patrí k trhovisku. Necelá tretina ľudí si však kultúrne podujatia v budúcnosti
vie predstaviť (pozri graf 5).

5.

ŽO

Kultúra každodennosti však trhovisku nechýba.
Je miestom, kde vznikajú vzťahy a interakcie medzi predajcami, zákazníkmi, medzi štamgastami.
Každodenné rutiny, drobné rituály, pozdravy,
gestá či zvyky predajcov aj kupujúcich vytvárajú
to obyčajné a zároveň neobyčajné, typické, čo by
sa dalo popísať ako kultúra tohto bratislavského
trhoviska.
Kultúra na Miletičke?

Dostupnosť a mobilita

7,1 % mč Sta

7,1 % mč Staré Mesto

RU

Miletička je bratislavský kultúrny fenomén,
nie ale v zmysle kultúrneho alebo umeleckého
programu. Takáto kultúra v súčasnosti do veľkej
miery absentuje. Napriek tomu, že sa tu zvyknú
sporadicky konať kultúrno-spoločenské podujatia, ľudia nevnímajú, že aktuálne niečo ako
kultúra patrí k trhovisku. Pritom práve trhy a kultúrne podujatia zvyknú spolu veľmi dobre fungovať a vytvárať synergický efekt.
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dopravy než autom (individuálnu dopravu využíva 25,7 %). Najviac respondentov chodí na
trhovisko pešo (42,7 %), nasledujú respondenti
a respondentky, ktorí sa dopravujú mestskou
21%),
225 bicyklom
Saleziáni
hromadnou dopravou (MHD) (23,0
(7,3 %) a 1,3 % chodí na trhovisko na kolobežke.
Vzhľadom na hustú sieť MHD zastávok
v okolí s prepojením na spoje do ďalších mest12 že
071prostredTrhovisko
ských častí sa dá hovoriť o tom,
níctvom hromadnej dopravy je trhovisko dobre
33 296 suseddostupné (pozri obr. 5), pričom v tesnom
cestujúcich
stve sa nachádza dôležitý prestupný
uzol Sav pracovný deň
leziáni zahrňujúci električkovú, trolejbusovú,
ako aj autobusovú dopravu a takisto vyťažená
zastávka Trhovisko. Celkový obrat cestujúcich
47 % trolejbus
(nástup aj výstup) na týchto zastávkach
dosa201 tisíc
205 cestu207 209
huje cez pracovný deň takmer 33,5
júcich a cez voľný deň takmer 13 tisíc (pozri graf
8,9). Plánované rozšírenie električkovej trate
na Košickej ulici by mohlo túto kvalitu naplniť
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v ešte väčšej miere, keďže by sa obsluhované
územie trhoviska rozšírilo najmä do oblasti
Mlynských Nív (Bratislavský “Downtown”), kde
dnes už stojí alebo vzniká veľké množstvo veľkých projektov (Autobusová stanica Nivy, Zwirn,
Sky Park, Klingerka, Eurovea City a iné).
Dochádzanie bicyklom identifikovalo ako
svoj spôsob dopravy 7 % respondentov a respondentiek. Zároveň existujú jednoznačné

výhrady k tomu, že priamo k areálu nevedie
cyklotrasa (najbližšia vedie Trenčianskou ul.),
pričom podľa v súčasnosti prijatých záväzných
dokumentov by sa táto situácia mala v budúcnosti zlepšiť a sieť cyklotrás by sa mala značne
rozšíriť (pozri obr. 7). Problematické sa javí byť
aj parkovanie bicyklov priamo v areáli, keďže tu
nie je postačujúca cyklistická infraštruktúra vo
forme stojanov na bicykle, ale aj slabá sieť staníc zdieľaných bicyklov.
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Obr. 7: Mapová analýza cyklistickej infraštruktúry. Zdroj
dát: podľa mapa.cyklokoalicia.sk, spracoval: MIB, 2021.
6

stojany na bicykle (císlo = kapacita)

14

bike share stanica (císlo = kapacita)
cyklotrasy znacené samostatne
cyklotrasy plánované (záväzné dokumenty)

Problémové parkovanie, chaotické zásobovanie alebo aj bariéry, bariéry a ďalšie
bariéry
Fyzická dostupnosť priestoru je pre ľudí z okolia zabezpečená v dostatočnej miere. Dôležitou
skutočnosťou je, že takmer 33 % zákazníkov
a zákazníčok zhodnotilo možnosti parkovania
pri trhovisku ako problém (pozri graf 10), pričom
ale z tejto skupiny ako svoj spôsob dopravy na
trhovisko autom uviedlo 25,7 % respondentov
a respondentiek. Parkovanie v okolí je zabezpečené najmä plateným parkoviskom v severnej
časti trhoviska a potom súkromnými parkovacími plochami v južnej časti územia. Parkovanie v priľahlých uliciach slúži najmä pre potreby
obyvateľov bytových domov v okolí.
Parkovanie ako problém nehodnotili

32,9 %
Negatívne hodnotenie
možnosti parkovania
na trhovisku

graf 10: Ako ľudia hodnotia možnosti parkovania pri Trhovisku? Zdroj: Dotazníkový prieskum širokej verejnosti, 2021

trhoviska, pričom najčastejšie sú nútení využívať platené parkovisko v severnej časti územia. Problém ale takisto vidia aj v otázke zásobovania, keďže len 55,6 % prepravuje tovar
v priestore trhoviska autom s možnosťou vjazdu
priamo do areálu trhoviska. 36,1 % sa zásobuje
autom bez možnosti priameho vjazdu do areálu
a na ďalšiu manipuláciu využívajú vozík alebo
tovar nosia ručne. 5,6 % predajcov zásobuje
prevádzku bez automobilu (Dotazník s predajcami). Dnes prirodzenou a negatívnou súčasťou trhoviska je jeho bariérovosť, kedy na jeho
území nachádzame viacero významných typov
bariér. Jedná sa napríklad o terasy alebo vyvýšené plochy prevádzok, iné vyvýšené hrany
peších trás, železné bariéry vo forme oplotenia
alebo železných stĺpov, kamenné bariéry alebo
aj autá parkujúce mimo vyznačených parkovacích miest. Práve veľké množstvo bariér je
jedným z príčin nevyriešenej otázky kvalitného
zásobovania prevádzok bez možných, vo veľa
prípadoch až kritických potenciálnych kolízii
s návštevníkmi a návštevníčkami.

Podujatie 7 dní v týždni, 365 dní v roku? Infraštruktúra, správa, manažment
aby dáta, ktorými správca trhoviska disponuje,
boli priebežne zverejňované a ľahko dostupné
pre širokú verejnosť, ale najmä pre potencionálnych predajcov a predajkyne.

Podujatie 7 dní v týždni, 365 dní v roku? Infraštruktúra, správa, manažment
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% respondetov by v budúcnosti potrebovalo
kanalizačný odvod. Skoro 95 % predajcov
a predajkýň uviedlo, že by využili prípojku na
elektrickú energiu. Prípojku na plyn by respondeti a respondentky využívali najmä na varenie
a kúrenie.
Pre nedostatok základnej technickej infraštruktúry predajcovia a predajkyne improvizujú pri predaji a príprave produktov často
aj na úkor hygieny a veľkej produkcie netriedeného odpadu, hoci sa na trhovisku nachádzajú
aj odpadkové koše na triedený odpad, väčšina vzniknutého odpadu končí v zmiešaných
kontajneroch. Necelých 80 % respondentov
a respondentiek vníma hygienu ako jeden
z najväčších problémov trhoviska podobne aj
napríklad vizuál, ktorý negatívne hodnotí 60 %
opýtaných. Netriedenie odpadkov vníma ako
problém 54 % ľudí.
Súčasný stav trhoviska neposkytuje adekvátne podmienky pre bezkolízny, prirodzený
a bezpečný pohyb jeho návštevníkov. V rámci
trhoviska neexistuje zóna, ktorá by nemala
problémy s nadmerným množstvom rôzneho
typu bariér.
Bariérovosť priestoru nevytvárajú na trhovisku len fyzické bariéry, ako napr. kamenné
či železné prvky, ale aj samotné usporiadanie
stánkov do neprehľadných uličiek. Niektoré
uličky vytvárajú klastre s alkoholom. Pred nimi
ich klienti trávia väčšinu dňa, a hoci to pre nich
môže byť príjemnou formou trávenia času,
u iných návštevníkov a návštevníčok to môže
spôsobovať pocit nebezpečenstva a úzkosti,
hlavne keď vidia zákazníkov pod vplyvom alkoholu. Respondenti a respondentky, ktorí nenavštevujú trhovisko, uvádzajú ako jeden z dôvodov práve neatraktívnosť miesta plného ľudí bez
domova a opitých ľudí. Okrem iného sú to aj vysoké ceny produktov či priekupníci s tovarom.
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Technická infraštruktúra
Nízke a nekoncepčné investície do technickej
infraštruktúry od vzniku trhoviska spôsobili
jeho neúnosný technický stav a ohrozujú nielen návštevníkov a návštevníčky, ale hlavne predajcov a predajkyne. Technická infraštruktúra
zahŕňa inžinierske siete, dopravný systém, odpadové hospodárstvo, spevnené plochy či stav
stavebných objektov.
Strechy otvorených stánkov zatekajú, v lete
sa prehrievajú na teplotu vyššiu ako 50 stupňov
Celzia a naopak v zime trhovníci používajú drevené palety, aby nestáli priamo na zemi, kde
cítiť silný mráz a chlad. Rezistentnosť a odolnosť voči klimatickým zmenám spĺňa priestor
dotknutého územia v okolí trhoviska Miletičova
len minimálne. V rámci analýzy mapy povrchov
môžeme konštatovať, že teploty povrchov sa na
priamom slnku v letných mesiacoch na väčšine
územia dostávajú až k teplotám okolo 58˚C.
Jedná sa najmä o strechy betónových stavieb
v severnej časti územia alebo parkovacie plochy. Zvyšok územia zaznamenáva vysoké teploty nad 32˚C a teploty povrchov klesajú pod
30˚C len v oblasti parkovej plochy na hranici
územia a Záhradníckej ulice.
Okrem nevyhovujúceho stavebno-technického stavu chýba stánkom napojenie na
základné inžinierske siete, vodu a kanalizáciu.
Stánky sú „vylepšované“ svojpomocne, často
s nutnosťou riešenia havarijných situácií, kedy
nejde len o komfort, ale aj o ochranu vystavovaného tovaru, zatekanie a pod., predajcovia
a predajkyne tak investujú vlastné prostriedky
do vylepšení. Problematické v tomto ohľade je
nastavenie samotných nájomných zmlúv na dva
roky, pričom je to čas, ktorý nemotivuje predajcov do väčších zmien. Čo sa týka inžinierskych
sietí, takmer 77 % respondetov uviedlo, že by
v budúcnosti využívali prípojku vody a vyše 78
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graf 12: V ktoré dni bolo na Instagrame v rámci lokality

Podujatie 7 dní v týždni,
365 dní v roku? Infraštruktúra,
správa, manažment

Lokálnosť, kvalita služieb či produktov a taktiež predajcovia sú vnímanou hodnotou trhoviska a vedenie a správa
trhoviska by k nej malo tak pristupovať. Mali by definovať
jasnú stratégiu (napr. kódex trhu), aké produkty si udrží aj
v budúcnosti, a tieto spoločne rozvíjať a podporovať. Trhovisko je známe a predáva sa samo i bez vlastných komunikačných nástrojov, ktoré sú vítaným, ale nie najdôležitejším aspektom. Pridanou hodnotou predaja môže byť aj
rozvíjajúca sa kultúra jedla, gastronómie, ktoré sú silnými
stránkami trhoviska.

98

negatívne len respondenti a respondentky, ale
takisto aj priamo predajcovia a predajkyne na
trhovisku. Ako najväčší problém vidia v nemožnosti bezplatného parkovania v priestoroch

277 373

Najväčším problémom trhoviska je jeho dlhodobo nevyhovujúci technický stav a hygiena. Toto silne vníma veľká
väčšina návštevníkov trhoviska. Pre nedostatok základnej
technickej infraštruktúry predajcovia improvizujú pri predaji a príprave produktov často aj na úkor hygieny a veľkej
produkcie netriedeného odpadu. Nedostatok základnej
infraštruktúry vrátane bezbariérových verejných toaliet
a orientačného systému prispieva k zníženému pocitu
bezpečnosti a zvýšenej bariérovosti. Trhovisko je rovnako
usporiadané do neprehľadných uličiek, v ktorých sa ťažko
orientuje.

„Najviac sa mi páči, že babky majú
možnosť zarobiť pár drobných
predajom svojich doma upečených koláčikov. Z toho dôvodu
mi Miletička príde ako miesto
so srdcom. Niektorí výrobcovia
nepredávajú lokálne produkty, keďže to ani celoročne nie je možné.
Ale bolo by fajn, keby sa čo to
popísalo aj o predajcoch, resp. výrobkoch, kto kde predáva. Pokiaľ
by Miletička bola spojená s kultúrou, bolo by to super, a keby v nej
bolo korzo s teraskami a fajným
48
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43
mlsaním, bolo by to ďalšie super
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miesto... prosím, nezabudnite na
priestor pre deti“
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–48
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Čo nám hovoria dáta?

Toto sú všetko problémy, na ktoré by sa mal
správca trhoviska zamerať do budúcnosti.
Správa trhoviska
Nedostatok základnej infraštruktúry vrátane
bezbariérových verejných toaliet, orientačného systému (vodiacich línii, hmatový plán trhoviska, zvukové informačné body) a rozmiestnenie prevádzok prispieva k zníženému pocitu
bezpečnosti a zvýšenej bariériovosti priestoru.
Preto je veľmi dôležitá úloha správcu myslieť na
potreby všetkých návštevníkov a návštevníčok
a zohľadniť ich potreby pri prevádzke verejného
trhoviska. Okrem návštevníkov a návštevníčok
samotný správca musí dokázať zabezpečiť
kvalitu produktov a služieb. Predajcovia sú
vnímanou hodnotou trhoviska, a teda vedenie
a správa trhoviska by k nej tak mali pristupovať.
Návštevníci a návštevníčky trhoviska častokrát
hovoria o lokálnych produktoch (pozri graf 11),
vybudovaných vzťahoch a dôvere s predajcami
a aj to je jeden z dôvodov, prečo uprednostnia
trh pred supermarketom. Správca trhu by mal
taktiež definovať jasný kódex trhu (nad rámec
aktuálneho Trhového poriadku 1) a následne
ho aj zaviesť do praxe a dodržiavať ho. Máme
na mysli najmä označovanie pôvodu predávaných produktov. Je však dôležité povedať, že
súčasťou trhu sú aj obchodníci (nakupujúci vo
veľkosklade), keďže existujú niektoré druhy potravín, o ktoré majú ľudia záujem a nie je možné
sa k nim dostať iným spôsobom. Tak, ako sme
spomínali už vyššie, je prirodzené, že zákazníkom je potrebné oznámiť odkiaľ dané produkty
a potraviny pochádzajú. Komunikáciou zo
strany správcu by preto malo byť jasné kto je
roľník, záhradkár, a teda nemá kasu, obchodník
a pod. Je potrebné zo strany správcu edukovať

Farmárstvo na Slovensku
Produkty sa na trhovisku menia počas celej
jeho histórie. V súčasnosti je pestrým mixom
rozličných produktov rôznej kvality. Je však
zrejmé, že lokálna produkcia trhoviska je
ovplyvnená aj širším trendom úpadku farmárstva na Slovensku. Generácie farmárov a predajcov častokrát nemajú svojich nástupcov,
preto postupne starnú a odchádzajú. Rovnako
na tom je aj Trhovisko Miletičova, keď nám predajcovia a predajkyne o týchto obavách rozprávali počas „Dňa na Miletičke“.
Klesajúci trend slovenského farmárstva
v porovnaní s minulosťou môžeme vysvetliť
6
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otvorením slovenskej ekonomiky zahranič2012
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ným trhom vstupom do Európskej únie. V dôsledku veľkej zahraničnej konkurencie, ktorá
6
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2016 nohospodárstva
2018
2020znížiť svoje výrobné náklady
a tým aj výslednú predajnú cenu tovaru, nie
je pre slovenských producentov finančne výhodné venovať sa pestovaniu zeleniny a ovocia.
Veľké farmy pestujú najmä obilniny a olejniny,
ktoré predávajú na domácom trhu a zároveň
ich exportujú do zahraničia. 2 Aj prieskumy
ľudí, keďže tí častokrát nevedia, nemajú informácie a nechajú sa zavádzať.
ukazujú, že na pultoch slovenských predajní je
Na základe otázky kladenej v dotazníku pre
priemerne 40 % tovaru slovenského pôvodu,
širokú verejnosť ohľadom zmeny správcu trhozvyšok tvoria dovezené potraviny zo zahraniviska z roku 2016 sme sa dozvedeli, že väčšina
čia. 3 Odborníci z oblasti poľnohospodárstva
respondentov a respondentiek nevyužíva a neuvádzajú ako jedno z riešení lepšie nastavenie
pozná zmeny, ktoré nastali pri zmene nového
financovania poľnohospodárstva z európskych
správcu trhoviska. Najviac ľudia registrujú Viafondov, z ktorých by neprofitovali len veľké
farmy, ako je tomu v súčasnosti, ale aj menší
nočné trhovisko, najmenej vznik nového webu
podnikatelia. Legislatívna zmena vyvlastňomileticka.com a kultúrno-komunitné aktivity
spojené s vystupovaním ZUŠ. Respondenti
vania poľnohospodárskej pôdy by rovnako
a respondentky v dotazníku uvádzajú, že by
pomohla menším poľnohospodárom pri zvyšomali v budúcnosti záujem o viac možností na
vaní ich produkcie. Napriek tomu, že v súčassedenie, občasný blší trh a rôzne príležitostné
nosti je zatiaľ dominantný trend dovozu ovocia
a zeleniny zo zahraničia, postupne aj slovenskí
akcie ako hody, varenie či zabíjačky. Aktuálne
na trhovisku nie je možné platiť kartou, čo
zákazníci čoraz častejšie vyhľadávajú domáce
pokladá za nedostatok 40 % respondentov
a lokálne vypestované výrobky. Dôkazom toho
a respondentiek.
je zvýšená ponuka rôznych farmárskych trhov
V súčasnosti prevádzkovatelia Trhoviska
alebo reťazcov, ktoré predávajú slovenské
produkty reagujúc tak na tento dopyt. Vďaka
nezbierajú dáta o návštevnosti, potrebách návzvyšujúcej sa kúpyschopnosti slovenského
števníkov a návštevníčok či samotných predajobyvateľstva sú zákazníci ochotní priplatiť si
cov. Odporúčame nastaviť pravidelný zber dát,
za kvalitnú zeleninu a ovocie vypestované na
na základe ktorých je možné vyhodnocovať
stanovené ciele do budúcnosti. Je dôležité,
našom území a uprednostnia ju pred importovanými potravinami. 4

88 %

Záujem o lokálne
produkty
na Trhovisku

graf 11: Majú ľudia záujem o lokálne produkty na Trhovisku?
1

https://lnk.sk/akco

Zdroj: Dotazníkový prieskum širokej verejnosti, 2021

Manažment
Dlhodobá perspektíva, dobré pracovné podmienky (napr. zázemie pre predajcov a predajkyne, hygienické zázemie, prívod elektrickej
elektriny pri svojom predajnom mieste – kasa,
váha, a. i.), stabilita, transparentnosť zámeru
a plánovania zo strany správcu, možnosť plánovať v strednodobom horizonte (aby som vedel/
vedela, čo bude o 5 rokov), možnosť parkovania
2

https://lnk.sk/gwaz

3

https://lnk.sk/qvbd

4

https://lnk.sk/fzm7

trhoviska najviac príspevkov? Zdroj: Analýza príspevkov na
Instagrame, 08. 2021
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32 Ako ovplyvnila pandémia návštevnosť Trhoviska?
graf 13:
6
2012

2016
2018
v blízkosti2014
trhoviska,
napojenie
stánku2020
na inžinierske siete, viac menších stánkov (stojísk)
pre predaj na jeden deň, jasné označovanie
lokálnych predajcov, práca s verejnosťou, web
a práca so sociálnymi sieťami, kde sa informuje
o novinkách, zaujímavostiach trhoviska, sprievodný program pre všetky vekové kategórie,
edukácia. Tento zoznam predstavuje atraktívne
trhovisko pre potenciálnych predajcov a predajkyne podľa odborníkov na tému trhovísk,
s ktorými sme uskutočnili pološtrukturované
rozhovory. Na celom zozname úloh by mal pracovať manažment trhoviska tak, aby dokázal
pritiahnuť čo najširšie spektrum produktov
s čo najväčšou kvalitou a vytváral tak atraktívne
podujatie takmer každý deň v roku.
Trhovisko je známe a predáva sa samo i bez
vlastných komunikačných nástrojov, ktoré sú
vítaným, ale nie najdôležitejším aspektom.
Pridanou hodnotou predaja môže byť aj rozvíjajúca sa kultúra jedla a gastronómie, ktoré sú
silnými stránkami trhoviska. Netreba však zabúdať na meniacu sa klientelu a čoraz náročnejšieho zákazníka. Preto je dôležité nezabúdať
myslieť na premyslenú marketingovú stratégiu,
pravidelné informovanie širokej verejnosti a napĺňanie obsahu webu a sociálnych médií aktuálnymi informáciami.
Príspevky na Instagrame naznačujú, že
trhovisko je v rámci posledných dvoch rokov
(2020 a 2021) navštevované najmä v soboty
(pozri graf 12). Najmenej populárny je, naopak,
začiatok týždňa. Preferencie skupiny ľudí, ktorí
využívajú tento typ sociálnych sietí, však nevyhnutne nemusí súhlasiť so všeobecnou návštevnosťou trhoviska. Avšak aj podľa slov zástupcov MČ Ružinov a samotných trhovníkov sú
najnavštevovanejšími dňami piatok a sobota.
Popularita fotografií z trhoviska na Instagrame postupom rokov rástla. Historicky najviac
príspevkov označených hashtagmi #mileticka
a #trhoviskomileticova tu bolo v rokoch 2017
a 2018. Následná pandemická situácia však
mala na návštevnosť trhoviska značný vplyv
a počet príspevkov výrazne ubudol (pozri
graf 13). Budú fotografie trhoviska na Instagrame po pandémii opäť narastať v množstve?

10

8.
7.

Multikultúrny trh
a ľudské mravenisko
alebo čo nás baví
na Miletičke?

Základné
tézy pre
víziu budúcej podoby
Trhoviska
Miletičova

Ako ďalej?
1
2

Trhovisko Miletičova je miesto dostupné, otvorené a bezpečné.

Trhovisko Miletičova si zachováva
potenciál byť otvoreným, inkluzívnym
priestorom pre rôzne vekové kategórie (pre
rodiny s deťmi, seniorov/seniorky, páry aj
jednotlivcov) a príjmové skupiny obyvateľov/
obyvateliek.

3

Trhovisko Miletičova si zachováva genia
loci a charakter, ale zároveň myslí na
to, že sme v 21. storočí (je minulé aj súčasné
zároveň).

4

Trhovisko Miletičova je obľúbeným
miestom pre stretávanie sa, odpočinok
a miestom, kde ľudia hľadajú kreativitu.

Pre tých, čo Miletičku navštevujú, nakupujú tu a stretávajú
sa so známymi, je zásadná a dôležitá atmosféra a genius
loci tohto miesta. Miletička ponúka kombináciu niečoho
známeho a pomalšie sa meniaceho ako zvyšný svet, exkurziu do uplynulých desaťročí a zároveň zážitok z miniatúrneho východného bazáru. Na Miletičke pociťujeme nostalgiu aj pocit, že tam patríme. Cez jej chute, vône a materiály
spomíname na detstvo a zároveň môžeme objavovať
svet v malom bez toho, aby sme opustili srdce Bratislavy.
Mnohí z návštevníkov majú putá s predajcami a chodia nakupovať k „tomu svojmu, tej svojej“. Putá medzi predávajúcimi a návštevníkmi majú rôzne podoby, vedia odolávať
času a odzrkadľovať dlhoročnú lojalitu, často sú vrúcne.
„Chodím k Igorovi a kupujem
aj u tej paničky zo Žitného
ostrova, čo je napoly Maďarka,
nakupujem u nej, lebo je milá.
No a potom je tu naša kvetinárka, samozrejme. Erika z
Kvetoslavova, raz som si ju
aj googlila. Mám dôveru v to,
odkiaľ jej sadeničky sú. Som
zvyknutá na jej farby.“ – respondentka dotazníkového prieskumu
širokej verejnosti.
„Tie babičky, čo tam predávajú,
v Eurovei predávať nemôžu, tu
áno. Aj malý predaj z vlastných
zdrojov robí tú špecifickú atmosféru.“ – respondentka dotazníkového prieskumu širokej verejnosti.
„Vždy kúpim niečo od Záhoráčok. Je mi ľúto, že tam tak sú s
pytlíkom za 10 eur. Nevykrikujú
na teba, stoja tam, chudiatka,
potešia sa, keď si od nich kúpiš
kytičku. Za pár centov to predávajú.“– respondentka dotazníkového prieskumu širokej verejnosti.

Denná dávka humanity alebo prečo samoobslužné pokladne nemôžu byť úplná
budúcnosť?
Trhovisko je tiež priestorom utužovania vzťahov (pozri graf 14). Pre starších je aj priestorom stretnutí po mnohých rokoch s ľuďmi
z mladosti či miestom zábav a osláv jubileí. Pre
tých mladších skanzenom, atrakciou, labyrintom bizarnosti, materiálom pre zážitky, ktoré
sprostredkovávajú na sociálnych sieťach. Pre
osamelejších návštevníkov je trhovisko a interakcie s predajcami možnosťou, ako byť v spojení so svetom, patriť do neho, byť jeho súčasťou a mať pocit stability.
„Je príjemné tam po roku vidieť tie
tváre predajcov, čo si pamätám
z minula. Je to taká stabilita.“
– respondentka dotazníkového
prieskumu širokej verejnosti.
Vzťahy panujú aj medzi predajcami. Tí, ktorí
sa dlhšiu dobu poznajú, sú navzájom priateľskí,
keď treba, vypomôžu si, postrážia si miesto.
Novoprichádzajúci predajcovia však môžu
zažívať antipatiu a neochotu od súčasných
predajcov.
Prirodzenou súčasťou trhoviska boli a sú
predajcovia z rozličných častí Bratislavy, od
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Čo nám hovoria dáta?

Akú Miletičku (ne)chceme? · Čo nám hovoria dáta?

5

Trhovisko Miletičova je miestom, ktoré
uspokojuje potreby exitujúcich zákazníkov/zákazníčok a zároveň priťahuje nových.

„Atmosféra jednoduchého života,
predajcovia z rôznych končín
Slovenska, ale aj sveta:), viechy s
veselými ľuďmi, presladené veľké
zákusky a mastné jedlá, ktoré
už vôbec nie sú trendy. Vlastne
všetky tie retro veci, ktoré sa tam
nachádzajú a nikde inde ich už
človek nenájde...“
– respondent dotazníkového
prieskumu širokej verejnosti.

Devínskej Novej Vsi po Podunajské Biskupice,
ako aj ľudia z rôznych regiónov či predajcovia
s pôvodom z iných krajov.
„Keď tam započuješ madarčinu
alebo záhoračtinu, keď ti povedia
panyčko, mám to rada. Dotvára
to atmosféru. Patrí to do koloritu
Bratislavy.“
– respondentka dotazníkového
prieskumu širokej verejnosti.

„Si s nimi pokecáš, len tak
niečo. To je fajn.“– respondentka
dotazníkového prieskumu širokej
verejnosti.

Vyváženosť medzi komerčnými a nekomerčnými prenájmami (resp. rôznou
vopred stanovenou výškou nájmov) umožňuje
ekonomickú sebestačnosť areálu so zachovaním potrieb v prospech verejného záujmu
(napr. zvýhodnené nájomné pre lokálnych
farmárov, resp. malých farmárov, a i.)

9

Trhovisko Miletičova si zachováva svoju
funkciu pre trhové aktivity rôzneho
charaktreru (vo veľkej miere najmä poľnohospodárskeho charakteru, gastronómie a remeselnej činnosti).

10

Trhovisko Miletičova má jasnú víziu
a plán svojho fungovania, vytvorený kódex predajcu a správca trhoviska
systematicky koordinuje všetky poskytované
služby (nepodceňuje sa lokálnosť produktov,
jasne označený pôvod produktov a kvalita
gastro prevádzok), zbiera pravidelne dáta.

6

11

7

12

Jednotlivé funkcie a aktivity trhoviska sa
vzájomne prelínajú, dopĺňajú a vytvárajú
vzájomnú synergiu.

Trhovisko Miletičova tvorí mix aktivít,
maloobchodu, služieb, gastroprevádzok, kultúry a voľnočasových aktivít,
ktorý umožňuje variabilitu návštevníkov/návštevníčok, prúdenie zákazníkov/zákazníčok
počas celého dňa a napomáha k udržateľnosti
projektu.

Trhovisko Miletičova pamätá na to,
že síce poskytuje službu, ale zážitok
rozhoduje o tom, či sa zákazníci budú chcieť
vrátiť naspäť.

Trhovisko Miletičova vníma, že trh je
živý koncept vyvíjajúci sa s trhom,
dôležité je byť prispôsobivý a počítať s alternatívami do budúcnosti.
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Bezbariérovosť ako bazálna súčasť
celého územia trhoviska.

54,5 %
Pri svojich nákupoch
som si vytvoril/a
väzby na konkrétnych
predajcov/predajkyne

Odporúčania pre ďalší
postup

V rámci podkladov pre spracovanie zadania
urbanisticko-architektonickej súťaže odporúčame spracovanie ďalších podkladov,
ktoré považujeme za kľúčovú súčasť analytickej činnosti.

A

Vzhľadom k technickému stavu budov,
stánkov a celého areálu je potrebná
rozsiahla rekonštrukcia. Ako podklad tejto
rekonštrukcie je potrebné pripraviť stavebno-technický prieskum na presnejšie posúdenie súčasného technického stavu objektov,
ktoré budú určené pre zachovanie. Taktiež je
potrebné uskutočniť prieskum infraštruktúrnych sietí a naplánovať ich rekonštrukciu.

Miletička je Miletičkou práve vďaka Záhorákom a ich „zelém“, slovenským Maďarom zo Žitného ostrova zásobujúcim „brucho Bratislavy“
čerstvou zeleninou a ovocím, rómskym paniam
z Plaveckého Štvrtka s ich jesennou ponukou
dubákov, suchohríbov či kuriatok. Neoddeliteľnou súčasťou Miletičky sú aj predajcovia, ktorí
na Slovensko prišli odinakadiaľ a našli tu svoj
nový domov. Najpočetnejšia Vietnamská komunita zaodieva a kŕmi generácie návštevníkov. Na
trhu sa však premieľajú aj životy ľudí z rôznych
častí Ukrajiny, Číny i Iránu.
„Vždy bolo počuť okrem slovenčiny minimálne maďarčinu
a vietnamčinu. Predávala tam aj
rodina mojej kamarátky Arménky.
Miestna vrava, vône, farebné
svetlo, čo presvitalo cez tieniace
plachty… V istej miere som to tam
našla aj po rokoch, keď som sa
vrátila bývať do rodného mesta.”
– respondentka dotazníkového
prieskumu širokej verejnosti.

8

B

graf 14: Súhlasia ľudia s tvrdením: Pri svojich nákupoch som si
vytvoril/a väzby na konkrétnych predajcov/predajkyne, ku ktorým
chodievam pravidelne? . Zdroj: Dotazníkový prieskum širokej
verejnosti, 2021

Odporúčame ďalej spracovať overovaciu ekonomickú štúdiu rozvoja
Trhoviska Miletičova zohľadňujúcu udržateľné riešenie rozvoja a opráv areálu ako celku
spoločne s primeranou ekonomickou výnosnosťou areálu. Odporúčame taktiež preveriť
možnosť odkúpenia budovy bývalého bitúnku
a preverenie ekonomických, funkčno-prevádzkových a priestorových možností pre možné
zcelistvenie areálu. Štúdia bude slúžiť ako
podklad pre správne nastavenie koncepčných
krokov programového a funkčného využitia
Trhoviska Miletičova, harmonogramu (etapizácii) revitalizácie trhoviska a v neposlednom
rade zadaniu urbanisticko-architektonickej
súťaže.

C

Pri budúcom plánovaní revitalizácie
je nutné vychádzať z ekonomickej
overovacej štúdie Trhoviska Miletičova. Tento
aspekt je dôležitý najmä v prípade infraštruktúry pod verejnými priestranstvami.

D

Na základe uvedených prieskumov je
potrebné aktualizovať odhad investícií,
ich rozloženie v čase a plán financovania.

E

Okrem toho je vhodné posúdiť aj
počet a umiestnenie vstupov (peších,
zásobovacích, a i.) do trhoviska. V rámci „Dňa
na Miletičke“ sme mapovali prichádzajúcich
návštevníkov počas dňa v rámci jednotlivých
vstupov (viac. v kap. 8). Na riešenie tohto problému je však vhodné vykonať simulácie toku
návštevníkov a návštevníčok a podrobnejšie
zmapovať súčasný tok. Výsledky by sa mali
prezentovať ako ďalší základ pre plánovanie
rekonštrukcie lokality.

F

Aby sa Trhovisko Miletičova stalo
atraktívnym a vyhľadávaným miestom,
je potrebné vytvoriť aj jej vlastnú marketingovú stratégiu vychádzajúcu z ekonomickej
overovacej štúdie. Pri vytváraní stratégie je
vhodné zamerať sa na budovanie značky, aby
sa podporila identita trhu. Dôvodom je význam
trhu, ktorý sa rozširuje nielen na okolie (dotknuté územie,) ale aj na celé mesto.

14

Recyklácia, udržateľnosť či cirkulárna ekonomika je základom
budúcej stratégie rozvoja trhoviska.

15

Prevádzka Trhoviska Miletičova
je ekonomicky udržateľná a ekonomicky efektívna. Hlavným cieľom nie je
maximalizovať zisk pri prevádzke Trhoviska
Miletičova, cieľom MČ/mesta je, aby trhovisko pokrylo náklady na svoju prevádzku
a rozvíjalo sa v duchu ostatných princípov
vízie.

16

Trhovisko Miletičova si zachováva
vlastníctvo a správu v rukách
MČ/mesta a podporuje proti-gentrifikačné
opatrenia.
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Akú Miletičku (ne)chceme? · ZÁVEREČNÁ SPRÁVA Z PARTICIPATÍVNEHO PROCESU

9.

Ľudia
Miletičky

V tejto časti sme sa pozreli na
to, kto na trhovisku predáva,
kto trhovisko navštevuje či
trávi tu čas. Keď sa na ľudí
Miletičky pozriete pozornejšie,
uvidíte pestrý mix generácií,
sociálnych vrstiev, ktoré prinášajú do územia rôzne záujmy,
potreby, ale aj potenciál.
Predajcovia a predajkyne
sú kľúčovou skupinou pre trhovisko. Miletička
je známa svojou diverzitou – okrem slovenských predajcov a predajkýň ponúkajú svoj
tovar aj Maďari či slovenskí Maďari, príslušníci
vietnamskej, ukrajinskej a rómskej komunity. Tí
poznajú podmienky trhoviska najlepšie, často
svoj tovar predávajú celoročne a na Miletičke
trávia celé dni. Práve oni výrazne akcentujú potrebu celkovej rekonštrukcie trhoviska s cieľom
skvalitniť podmienky predaja, ale súčasne zachovať dostupnosť pre všetky skupiny návštevníkov a návštevníčok.

Návštevníci a návštevníčky
– nakupujúci prevažne ovocie, zeleninu, pečivo,
živočíšne výrobky a i.
Seniori
Ľudia v seniorskom veku sú významnou skupinou
návštevníkov, ktorí na Miletičke nakupujú celý
život. Mnohí uvádzajú, že je pre nich miestom,
ktoré neodmysliteľne patrí k ich životu. Cenia si
lokálnosť ovocia a zeleniny, slovenskú produkciu či cenovú dostupnosť niektorých tovarov.
Ľudia prichádzajúci za gastro prevádzkami
Ponuka stánkov s občerstvením láka obyvateľov
a obyvateľky nielen z celej Bratislavy, ale aj turistov. Sú to ľudia, ktorí vyhľadávajú autentické
vietnamské jedlo, tradičnú slovenskú kuchyňu,
langoše alebo pečené mäsové výrobky. Na Miletičke sa dokážu mnohí a mnohé najesť kvalitne
aj za málo peňazí.
Ľudia nakupujúci textil
Podľa nášho prieskumu sa jedná prevažne
o starších ľudí a ľudí z nižších príjmových skupín,
ktorí si aj dnes na Miletičke dokážu nakúpiť cenovo dostupný a módnym trendom nutne nepodliehajúci textil, ktorý podľa ich slov obchodné centrá neponúkajú.
Ľudia nakupujúci kvety
Návštevníci a návštevníčky vedia, že na Miletičke nájdu kvety 7 dní v týždni (aj počas víkendov alebo sviatkov). V prevažnej miere kvetinári
a kvetinárky ponúkajú smútočné ikebany či
rezané kvety. Súčasná poloha tzv. Kvetinovej
uličky tak láka ľudí, ktorí potrebujú v krátkom
čase nakúpiť kvetiny, ale nepotrebujú na trhovisku stráviť viac času.

„Záhradkári“/Balkónoví pestovatelia
a pestovateľky
Čo sa týka živých kvetov na balkón, sadeníc,
byliniek do bytu či na záhradku, trhovisko Miletičova ponúka aj tento typ tovaru. Rôzne rastlinky či sadenice si sem chodia nakúpiť ľudia
z blízkeho i širšieho okolia.
Sociálne znevýhodnení ľudia
Trhovisko predstavuje do istej miery inkluzívny
priestor, v ktorom sú vítaní ľudia zo všetkých
sociálnych vrstiev. Sociálne znevýhodnení ľudia si sem chodia nakúpiť textil, lacno sa najesť,
no trhovisko pre nich predstavuje tiež miesto
stretnutia sa so známymi – či už v miestnom
podniku, alebo priamo na trhovisku.
Štamgasti
Miletička je pre túto skupinu miestom, ktoré neslúži len nákupom, ale aj tráveniu voľného času.
Stretávajú sa tu so známymi, navštevujú rôzne
gastro prevádzky a pohostinstvá. Vďaka svojej
pravidelnej návšteve tak poznajú mnohých stálych predajcov osobne a vytvorili si tak stabilnú
sieť priateľstiev.

10.

Deň na Miletičke
6 00

6:00 sa Trhovisko
oficiálne otvára.

7 00

Čulý ruch príprav tovaru ustáva do 7:30.

spolu

8 00

9 00

10 00

11 00

Iní
Prechádzajúci
Miletička je vzhľadom na svoju polohu a dopravnú vybavenosť aj miestom, ktoré slúži ľuďom ako najkratšia spojnica s cieľom.
Pracujúci v blízkom okolí
Zvyknú sa na Miletičke stravovať v čase obeda,
ale aj nakupovať potraviny a iné výrobky cestou
z práce.
Mladí dospelí prichádzajúci za zážitkom
Miletička je vyhľadávaná aj mladými ľuďmi,
ktorých láka jej atmosféra, bezprostrednosť či
zážitky hraničiace s bizarnosťou, ktoré zachytávajú aj ako fotografie na sieti Instagram. Tvoria
aj významnú klientelu v ázijských bistrách.
Umelci
Vyhľadávajú Miletičku za účelom inšpirácie, natáčania hudobných videoklipov alebo fotenia.
Trhovisko pre nich predstavuje nevšednú lokalitu s autentickou atmosférou, ktorú hudobníci
zachytili vo viacerých videoklipoch.
Turisti
Sú síce málo zastúpenou skupinou návštevníkov, ale vďaka odporúčaniam na cestovateľských blogoch je Miletička miestom, ktoré sa
oplatí navštíviť, ak turistov láka atmosféra trhoviska a ponuka čerstvej zeleniny a ovocia.

4:00 predajcovia a predajkyne vstávajú a vyrážajú smer Trhovisko Miletičova (takmer 40 %
predajcov a predajkýň dochádza zo vzdialenosti viac ako 30 km).

4 00

12 00

13 00

14 00

15 00

105 ľudia
vstupujú na trh

V doobedných hodinách (ale aj celkovo)
sú zákazníkmi a zákazníčkami zväčša
seniori/ky.

Deň na Miletičke začína skoro ráno (pred 6:00)
– ruch a šum, nervozita, množstvo zásobovacích áut, prekladanie debničiek, uzavreté
stánky s občerstvením ešte zatvorené, väčšina predajcov a predajkýň vykladá v tej dobe
tovar, zeleninári/ky a ovocinári/ky uprostred
trhoviska však už plne úradujú, prichádzajú
prví zákazníci a zákazníčky.

vstup
1

21

2

22

3

34

4

1

5

6

23

4

Počas dňa prichádzajú ďalší predajcovia
a predajkyne, zväčša staršie panie, ktoré
predávajú na debničkách.

194 ľudia
vstupujú na trh

54

47

38

13

36

6

249 ľudia
vstupujú na trh

51

67

38

11

61

21

Mladí návštevníci/čky
sa vyskytujú len málo, 10:00–13:00 - najrušnejšia doba počas dňa.
najmä poobede alebo V tomto časovom intervale je na trhovisku
počas obednej prenajviac návštevníkov a návštevníčok.
stávky. Trhovisko navštevujú najmä v sobotu.

189 ľudia
vstupujú na trh

24

57

57

3

37

11

152 ľudia
vstupujú na trh

39

57

30

4

16

6

156 ľudia
vstupujú na trh

29

69

7

4

22

5

Od 15:00 – predajcovia a predajkyne postupne
balia stánky (otvorené stánky) a odchádzajú.
16 00

17 00

105 ľudia
vstupujú na trh

Od 15:00 už počet
odchádzajúcich
prevyšoval počet
prichádzajúcich.

26

vstup
1

34

2

19

3

5

4

17

5

4

6

18 00

19 00

20 00

20:00 sa trhovisko
zatvára.

obr 8: Priebeh typického dňa na Trhovisku, Zdroj: Sčítanie
návštevníkov Trhoviska počas Dňa na Miletičke, 2021

