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Steinplatz vznikol v roku 2015 s cieľom vytvoriť nefor-

zimnou záhradou, (umiestnenej na prízemí) ktorá by

Steinplatz was established in 2015 with the aim of cre-

málne, pohodové miesto pre socializáciu a relax na jed-

mala nielen zatraktívniť samotný vzhľad resp. formu

ating an informal, relaxed place to socialise and relax

nej z hlavných križovatiek peších v centre Bratislavy.

ale aj zabezpečiť samotný objekt pred poveternostný-

in one of the main pedestrian crossings in the centre

Vytvorením funkcie pohostinského zariadenia v loka-

mi vplyvmi ci poškodzovaním vo večerných hodinách.

of Bratislava. By creating the function of a hospitality

lite s vysokou _fluktuáciou ľudí (kde považujeme

Realizáciou zimnej záhrady by tak novovzniknuté

business in a location with a high turnover of people

vznik samotného miesta za úplne prirodzený) sa nám

miesto malo potenciál žiť celoročne, pričom by mesto

(where we consider the establishment of the place

podarilo aspoň čiastočne aktivovať hluchý priestor

nadobudlo nový atraktívny priestor využiteľný pre

completely natural), we managed to activate, at least

situovaný na východnom cípe kamenného námestia

širokú paletu podujatí vrátane vernisáži (ktoré sme

partially, the empty space in the eastern corner of

a tým zvýšiť kvalitu prostredia. Na realizáciu boli vyu-

brali od začiatku do úvahy, no priestoru bolo menej

Kamenné Square, and thus improve the quality of the

žité vysúťažené priestory dlhodobo nevyužívaných,

ako sme si mysleli).

space. To realise the project, we procured the space

chátrajúcich verejných toaliet, ktoré následne prešli

of the long-unused dilapidating public toilets, which

nevyhnutnou rekonštrukciou, zariadením a spustením

went through the necessary reconstruction and fur-

pilotnej prevádzky.

nishing, and then pilot operation was launched.

Aj napriek vysokej popularite a obľúbenosti samot-

Despite the high popularity of the pub, which is

nej prevádzky, ktorú vyhľadávajú nielen miestni oby-

visited not only by locals but also tourists, we always

vatelia, ale aj turisti sa neustále snažíme naše miesto

try to improve our place in all respects. One of the

vylepšovať a to vo všetkých smeroch. V rámci vylepše-

improvements directly connected to the vision of our

ní priamo súvisiacich so samotnou víziou nášho kon-

concept is the future construction of a glass terrace

ceptu patrí budúca realizácia presklenenej terasy so

with a winter garden (located on the ground floor),
which should not only make the structure more attractive in appearance or form, but also protect it from
the weather or the damage caused in the evening.
By constructing the winter garden, the newly created
place will have the potential to be alive throughout
the year, while the city would gain a new attractive
space, which could be used for a wide variety of
events including vernissages (which we planned from
the beginning, but the space was smaller than we
thought).
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