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1.1 Ciele výskumu

Priestor Kamenného námestia a okolia je 
jeden z najdôležitejších mestských priestorov v 
Bratislave. Ak by sme chceli určiť psychologický 
stred mesta Bratislavy, tak bude určite niekde v 
tomto mieste. 

Kamenné námestie a okolie prešlo dramatickým 
historickým vývojom a jeho súčasný 
fragmentovaný stav replikuje stav mnohých 
centrálnych mestských priestorov, ktorý je 
charakterizovaný postupným psychologickým 
aj fyzickým úpadkom. Jeho stav je alarmujúci 
a  neexistuje jednoduchá odpoveď, čo tento 
stav predchádzalo a kedy prišlo k dôležitému 
kvalitatívnemu zlomu. Nevyhovujúci stav je 
otvorene zdieľaný všetkými dôležitými účastníkmi 
vrátane mestskej samosprávy, verejnosti, 
odborníkov ale aj privátnych investorov a 
vlastníkov. Územie urgentne potrebuje niekoľko 
použiteľných scenárov regenerácie a rozvoja. 

Súčasný platný územný plán zóny reguluje 
mnohé parametre rozvoja, ale neobsahuje  
komplexnú informáciu o často neviditeľnej kvalite 
existujúceho územia. Akákoľvek transformácia 
územia potrebuje poznať východiskové 
parametre, ktoré sú kombináciou historického 
výskumu a dátového mapovania existujúceho 
stavu. 

Územie je prepletený dynamický spoločenský 
priestorový organizmus a je ťažko definovateľný 
zo štandardného výskumu, ktorý často 

Úvod1

neposkytuje dôležité prepojenia kvantitatívnych a 
kvalitatívnych ukazovateľov. 

Náš odborný a nezávislý výskum analyzuje a 
popisuje skutočný stav, pozerá sa na vybrané 
historické konfigurácie a prináša nové doteraz 
nepublikované zistenia. Mnohé z parametrov 
neboli nikdy prezentované v súvislostiach a 
mnohé kvality neboli nikdy dôkladne preskúmané 
a artikulované. 

Prieskum neobsahuje konkrétne riešenia, ale 
otvára možnosť viacerých scenárov, ktorých 
úspešná realizácia je podmienená otvoreným 
partnerským procesom a pozitívnym konsenzom 
všetkých zainteresovaných. Otvorené a 
objektívne dáta majú vytvoriť dobrý základ pre 
vzájomnú komunikáciu v tomto komplexnom a 
neprehľadnom urbánnom probléme a priniesť 
možnosť ovplyvniť prístup práce s územím, ktorý 
vychádza z holistického chápania mesta a jeho 
vnútorných vzťahov.

Ciele

1. Analyzovať a definovať zlomové   
 historické situácie

2. Zmapovať východiskové parametre   
 územia  a hľadať medzi nimi súvislosti

3. Prepojiť kvalitatívne parametre s   
 kvantitatívnymi

4. Artikulovať mentálne nastavenie územia

5. Porovnať jednotlivé zistenia v odbornej   
 diskusii

6. Zostaviť základné východiská rozvoja   
 územia



ľudia miesto proces

www.markoandplacemakers.com6

Metóda zisťovania výkonnosti územia a jeho 
priestorovo obsahových kvalít je postavená 
na porovnávacom modeli. Získané dáta 
a následná analýza je tvorená aktívnym 
prepojením historických a súčasných dát 
získaných a spracovaných z dostupných zdrojov. 
Historické a súčasné dáta sú kombinované s 
výsledkami terénneho prieskumu a mapovania 
existujúceho územia. Mapovanie kombinuje 
získané kvantitatívne dáta s kvalitatívnymi a 
vytvára integrovaný dynamický obraz územia v 
súčasnosti. Selektované vstupy a pozorovania 
boli prevedené v rôznych dňoch a časoch tak, 
aby sa dosiahol maximálny možný obraz v čase. 
Súčasťou mapovania boli aj vybrané pohľadové 
body v území a následný mentálny komentár 
postavený na subjektívnom pozorovaní. 
Mapovania a pozorovania v teréne prebehli v 
čase od 8:00 do 21:00. Prieskum neobsahuje 
dlhodobé trendy a pozorovania v území, viac-
menej ich naznačuje. Výsledky mapovania 
a analytická časť boli predmetom otvorenej 
diskusie, ktorej zápis je súčasťou dokumentu.

1.2 Metodológia



Rozsah územia 

Priestor Kamenného námestia a vnútorný mestský 
blok

-          Okolie Kamenného námestia a širšie mestské 
územie

-          Dôležité uličné priestory a námestia (Námestie 
SNP a Hurbanovo nám., Špitálska ulica, Cintorínska 

1. PRIESTOR KAMENNÉHO NÁMESTIA A VNÚTORNÝ MESTSKÝ 
BLOK

2. OKOLIE KAMENNÉHO NÁMESTIA A ŠIRŠIE MESTSKÉ ÚZEMIE

3. DÔLEŽITÉ ULIČNÉ PRIESTORY A NÁMESTIA (NÁMESTIE SNP 
A HURBANOVO NÁM., ŠPITÁLSKA ULICA, CINTORÍNSKA ULICA, 
DUNAJSKÁ ULICA)

Výskum Kamenné námestie a širšie okolie, Bratislava 7

1.3 Vymedzenie územia

Mapované územie bolo rozdelené na základe 
viacerých priestorových a obsahových 
parametrov. Vnútorný priestor priamo spojený s 
Kamenným námestím je ohraničený pôvodným 
mestským mikroblokom. Tento priestor chápeme 
ako priestor možnej aktívnej zmeny a budúcej 
priestorovo-obsahovej transformácie. Širšie 
územie je limitované námestím SNP, Obchodnou 
ulicou, ulicou 29. augusta, Dostojevského 
radom a Štúrovou ulicou. V rámci tohoto územia 
prebehol aj mapovací prieskum dôležitých 
existujúcich prevádzok a zber dynamických 
dát. Prieskum bol zároveň zameraný na tieto 
uličné priestory námestia, ktoré tvoria hlavnú 
infraštruktúru vymedzenej mestskej štruktúry. 
Sú to tieto lineárne priestory: Námestie SNP, 
Špitálska ulica, Cintorínska ulica, Dunajská ulica 
a Štúrova ulica. 

Priestor historického jadra, ktoré je v hraničnej 
polohe s mikroblokom nebol mapovaný z 
dôvodov rozdielnej charakterovej a obsahovej 
štruktúry.

1.

2.

3.
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Historická električká prechádzajúca Kamenným námestím (foto: Dopravný podnik mesta Bratislava)



Historický vývoj územia2

Miesto, kde dnes stojí Manderlák 
(foto zo zbierky Juraja Horvátha)

Cez Námestie SNP na Kamenné námestie 
(foto: asb.sk)

2.1 Zlomové body v živote námestia 

Územie, ktoré dnes tvorí Námestie SNP 
a Kamenné námestie, kopíruje stopu 
severovýchodnej časti historického mestského 
opevnenia, hradieb a vonkajších palisád. Búranie 
bratislavských hradieb prebiehalo postupne od 
18. až do začiatku 20. storočia a nesprevádzala 
ho ucelená urbanistická vízia, ako to bolo 
napríklad v neďalekej Viedni. Jednotlivé mestské 
priestory, ktoré vznikli na mieste pôvodného 
mestského opevnenia tak tvoria len určitý náznak 
ringu, reprezentačnej mestskej ulice, aké vznikali 
v európskych mestách na mieste mestských 
hradieb. Napriek tomu sa v tomto období 
položili základy neskoršej predstavy o tejto časti 
mesta ako o významnom verejnom priestore so 
spoločensko-komerčnou funkciou.

Kamenné námestie a Námestie SNP (predtým 
Trhové námestie a Námestie republiky) patria 
k najvýznamnejším priestorom mesta, ktoré 
vznikli za mestskými hradbami. Obe viac menej 
spojené námestia a ich bezprostredné okolie sú 
koncentrovaným príkladom intenzívnej výstavby 
centra hlavného mesta a osvojenia si modernej 
architektúry. Pretváranie tohto mestského 
priestoru bolo trvalou prioritou reprezentantov 
mesta i krajiny. Vidno to na prvých regulačných 
návrhoch zo začiatku dvadsiatych rokov minulého 
storočia, na modernej výstavbe z tridsiatych 
rokov, na veľkorysej koncepcii obchodného domu 
Prior a hotela Kyjev zo šesťdesiatych rokov 20. 
storočia, na súťaži na prestavbu centra mesta z 
roku 1978 aj na súťaži na urbanistické riešenie 
tohto priestoru z roku 1998.

Autorkou textov v častiach 2.1, 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, súťaž a 
2.1.4 je Henrieta Moravčíková. Príbehy pamätníkov poskytol 
István Vereš. 
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Pohľad na okraj Kamenného námestia 
(foto zo zbierky Juraja Horvátha)

Pohľad na námestie SNP vpravo smer Kamenné námestie 
(foto zo zbierky Juraja Horvátha)
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Riešené územie



Pred tržnicou (foto zo zbierky Juraja Horvátha)
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Pôvodné Kamenné námestie sa nachádzalo 
na začiatku Špitálskej ulice, respektíve na jej 
juhovýchodnom okraji. Malo rozmery okolo 
400 m2 a z troch strán ho vymedzovali domy 
remeselníkov kamenárov, ktorých dielne dali 
miestu aj pomenovanie. K najvýznamnejším 
patrila rodina Rumpelmayerovcov, z ktorej 
pochádzal aj architekt Viktor Rumpelmayer. Na 
protiľahlej strane Špitálskej ulice sa nachádzali 
kláštorné komplexy a nemocnice. V trojuholníku 
medzi Špitálskou, Dunajskou a Rajskou ulicou 
boli až do začiatku 20. storočia záhrady a dvory 
s domami remeselníkov. 

Námestie SNP, respektíve jeho juhovýchodná 
časť bola zase tradičným miestom trhov. Od 
toho sa v minulosti odvíjalo aj jeho pomenovanie 
Chlebový, Obilný či Hydinový trh. Trhovníkom 
pôvodne slúžili provizórne drevené objekty. Tie 
začiatkom 20. storočia nahradila novostavba 
mestskej tržnice. Oceľový montovaný skelet 
tržnice s tehlovým obvodovým plášťom navrhli 
mestskí inžinieri Gyula Laubner, Ferencz 
Nechyba a Jenő Dobisz. Tržnicu otvorili v roku 
1910.

„Kamenné námestie bolo malé priestranstvo, oproti 
vyústeniu Kolárskej ulice a kostolu Sv. Ladislava. 
Námestie bolo súkromným pozemkom, obstavaným 
budovami, no z jednej časti tam bol len plot. Tam 
na dvore tesali kamene, hlavne portály, ostenia 
okien, pôvodne sa volalo Kőfaragó tér a potom Kő 
tér. Domy tam mala aj rodina Rumpelmayerovcov. 
Tie domy boli mimoriadne krásne a keď mali stavať 
Prior, bohužiaľ ich zničili. Boli z konca 18. storočia, 
a aj vnútorná ornamentika bola z konca 18. storočia. 
Podľa vtedajšieho štýlu tam síce boli nasadené 
drevené obloženia stien, ale keď to odstránili pred 
zbúraním, bolo vidno tie nástenné maľby z rokov 
1880-90. Ja som ich tam videl, no neviem, či ich 
niekto fotografoval.“

Štefan Holčík, archeológ (1944)

„Oproti Manderláku, keď ešte nestál Prior, boli 
vysoké rodinné domy. Presne oproti Manderláku 
na rohu mala predajňu firma Ryba, ale dalo sa 
tam aj najesť. Bol som tam niekoľkokrát, no raz 
mi k tej rybe dali taký štipľavý šalát, že sa to dalo 
len veľmi ťažko zjesť. Boli tam aj iné hotové jedlá 
z ryby, a piekli aj čerstvé ryby, na počkanie. Na to 
ale samozrejme bolo treba čakať. Ináč ten celý roh 
smrdel od rýb. Vyššie na námestí SNP pred tržnicou 
sa predávalo zo stánkov. Predávali tam aj Maďari, či 
Bulhari. Človek sa mohol najesť za pár halierov.“

Viktor Ivanics (1938)

2.1.1 Pred Tržnicou (1800-1910) 

Kamenné námestie, začiatok storočia (foto: asb.sk)



www.markoandplacemakers.com12
Regulačný výkres bloku vrátane Kamenného námestia, 1932 (zdroj: Ústav stavebníctva a architektúry SAV)



Stará TržnicaManderlák
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2.1.2 Moderná regulácia (1920 - 1940) 

Rozhodujúcim medzníkom v histórii tohto 
mestského priestoru predstavovalo obdobie 
prvej Československej republiky. Architekti už 
v tom čase chápali historické jadro Bratislavy 
len ako „dočasné centrum“. Predpokladali, že 
„centrum budúcej veľkej Bratislavy“ sa posunie 
na severovýchod. Rátali pritom s tým, že túto časť 
mesta bude nutné „úplne prebudovať“, pričom 
sa nebude dať vyhnúť ani „prerážaniu nových 
uličných trás a čiastočným premenám rozmerov 
niektorých blokov“.  Za šťastie Bratislavy 
považovali skutočnosť, že táto časť mesta bola 
v tom čase zastavaná „ešte väčšinou nízkymi 
domčekmi, takže tieto zmeny bude možné 
previesť bez značnejších finančných obetí“. 

Prvé návrhy regulácie územia pochádzajú z 
dvadsiatych rokov 20. storočia a zahŕňajú 
radikálne zvýšenie zástavby z 2 na 6 poschodí, 
rozšírenie uličného profilu a prerazenie nových 
ulíc. K radikálnejšej zmene zástavby pod vplyvom 
novej regulácie však došlo až na prelome 
dvadsiatych a tridsiatych rokov. Vtedy vznikli aj 
návrhy na prvé veľké funkcionalistické budovy 
ako bola Mestská sporiteľňa (Juraj Tvarožek, 
1931), obchodný a obytný dom Manderla 
(Christian Ludwig, Emerich Spitzer, Augustín 
Danielis, 1935) či Družstevné domy (Emil Belluš, 
1933). Funkcionalistické paláce priniesli do tohto 
priestoru prvky moderného centra – mestské 
pasáže, obchodné domy a výkladné skrine, 
kaviarne aj prvý vežiak v republike. Vtedajšie 
Námestie republiky sa tak stalo výkladnou skriňou 
hospodárskej a spoločenskej dynamiky krajiny.

„My sme bývali nad Royko Pasážou. Vzadu, na 
Jedlíkovej ulici, kde je teraz detské ihrisko, bol 
vtedy menší trh a záhrada. Som v tej záhrade 
bola aj vyfotená k môjmu prvému prijímaniu. 
Druhý prechod, ktorý vedie z tej zadnej časti 
priamo na námestie SNP, často uzavreli. Hlavne 
pri prvomájových a iných oslavách, kedy tribúna 
stála niekde tam, kde je teraz pomník SNP. Keďže 
námestie bolo plné, štátni predstavitelia a stranícki 
funkcionári išli k tribúne cez ten prechod. Auto ich 
zviezlo hore po Kolársku ulicu, tam zaparkovali, a 
papaláši cez uzavretý prechod sa mohli ľahko dostať 
k pódiu.“

Daniela Donáthová (1943)

„My sme bývali na Dunajskej ulici, rodičia tam 
mali obchod so zdravotníckymi pomôckami. Na 
Rajskej, vtedy Reichardovej stáli hlavne prízemné 
vinohradnícke domčeky. Obývali ich vinohradníci z 
okolitých kopcov tam aj viezli hrozno kočmi a cez 
pivničné okná to hrozno bolo prepravené do domu, 
priamo z koča. Ako deti sme tam chodili pre hrozno, 
sem-tam sa nám podarilo ukradnúť strapec, bolo to 
celkom chutné.“

János Frideczky (1941)

Vinársky domček na Rajskej ako príklad pôvodnej zástavby 
(foto: Ištván Vereš)

Prvé modernistické stavby na námestí a v jeho okolí 
(foto zo zbierky Juraja Horvátha)
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Komplex obchodného domu Prior a hotelu Kyjev 
(zdroj: Ústav stavebníctva a architektúry SAV, foto: Rajmund Muller)
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2.1.3 Spoločensko-obchodné centrum (1950 – 1989)

Len čo sa v rámci povojnového rozvoja Bratislavy 
špecifikovali základné princípy výstavby nových 
obytných celkov, ožili aj úvahy o prestavbe 
centra mesta. Medzi tými časťami mesta, kde 
sa podľa vtedajších architektov a urbanistov 
najnaliehavejšie prejavovala potreba „zlepšenia 
stavebno-technických a hygienických pomerov, 
vyriešenia požiadaviek bezpečnej dopravy ako 
aj vybudovania služieb občianskej vybavenosti“ 
bolo aj Kamenné námestie. Rovnako, ako v 
období prvej republiky aj v päťdesiatych rokoch 
vnímali tento priestor ako náprotivok historického 
jadra, ako „city“. Avšak zatiaľ čo v tridsiatych 
rokoch malo slúžiť 120 tisícom obyvateľov mesta, 
na konci päťdesiatych rokov sa už plánovalo pre 
250 tisícovú Bratislavu. Súťaž na riešenie nového 
spoločensko-obchodného centra vypísali v roku 
1960 a jej víťazom sa stal architekt Ivan Matušík. 
Obchodný dom a hotel, ktoré postavili podľa 
jeho návrhu (1968, 1973), patrili v dobe svojho 
vzniku k najvýraznejším prejavom úspechov 
slovenskej architektúry ale aj celej spoločnosti. 
Manifestovali návrat k princípom modernizmu 
po období nanúteného socialistického realizmu 
a súčasne odrážali najaktuálnejšie názory 
na budovanie mesta. Spojenie obchodných, 
stravovacích a hotelových prevádzok do jedného 
komplexu a jeho umiestnenie v bezprostrednom 
kontakte s historickým jadrom bolo prejavom 
spoločenskej inovácie a nástupu moderného na 
spotrebu a voľný čas orientovaného spôsobu 
života. Moderné obchodno-spoločenské 
centrum bolo súčasne produktom „jedinečného 
a neopakovateľného spoločenského fenoménu“ 
československých šesťdesiatych rokov.

„Do Manderláku do Café Grand sme so 
švagrom Hansim chodili hrať šachy. Na starom 
Priori bolo zas dobré, že bolo dostať všetko, 
nielen potraviny a oblečenie, ako teraz ale 
napríklad aj klince a náradie. Teraz nie je žiadne 
železiarstvo v okolí...“

Ladislav Lovisek (1925)

„Ako gymnazistky sme chodili do hotela Kyjev 
na Cinzano. Jeden drink stál 11 korún. Hotel 
bol samozrejme prázdny, ale do baru sme 
chodili rady, to bol vtedy veľký štýl... “

Gabriela Urbánová (1956)

„My sme sa do Prioru ako 10-roční školáci 
chodili voziť po pohyblivých schodoch. To tam 
bola pre nás hlavná atrakcia. Naša prítomnosť 
tam bola niekedy tak povediac taká intenzívna, 
že vedenie obchodného domu napísalo 
oficiálnu sťažnosť na riaditeľstvo našej školy na 
Nedbalovej...“

Viera Satinská (1956)

Hotel Kyjev (zdroj: Ústav stavebníctva a architektúry SAV, foto: 
Rajmund Müller)

foto: TASR
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Súťažný návrh Marcinka, Marcinková, Švantner, Švantnerová 
(zdroj: Ústav stavebníctva a architektúry SAV)

Súťažný návrh Barta, Šteller (zdroj: Ústav stavebníctva a architektúry 
SAV)

Súťažný návrh Lacko, Antal, Kušnír, Slameň (zdroj: Ústav stavebníctva a 
architektúry SAV)

Súťažný návrh Slíž, Braun (zdroj: Ústav stavebníctva a architektúry SAV)

Súťažný návrh Gebauer, Pinhalský, Šavlík, Štrba (zdroj: Ústav stavebníctva a 
architektúry SAV)

Súťažný návrh Kukelka, Németh, Bystrický (zdroj: Ústav stavebníctva a 
architektúry SAV)
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Súťaž

Ako k urbanizmu pristupovali jednotlivé návrhy?

Podmienky súťaže z roku 1960 požadovali „také 
riešenie zástavby, ktoré by umožňovalo výstavbu 
s čo možno najmenším rozsahom nevyhnutnej 
asanácie“. Porota súťaže však bola presvedčená, 
že pôvodnú štruktúru majú nahradiť nové 
budovy. Plánovaná „uvoľnenosť“ navrhovanej 
zástavby mala pritom vyvážiť „hustú kompaktnú 
zástavbu centrálnej oblasti mesta“. Väčšina z 
11 predložených návrhov narábala s územím v 
zmysle princípov moderného urbanizmu.  Na 
mieste pôvodnej blokovej zástavby navrhovali 
štruktúru rozlične tvarovaných solitérov. Len tri 
kolektívy pracovali s územím viac kontextuálne, 
pričom čiastočne rešpektovali obrys pôvodného 
bloku a do navrhovanej zástavby integrovali aj 
pôvodné funkcionalistické budovy (M. Kukela, 
A. Németh, D. Bystrický; J. Lacko, J. Antal, L. 
Kušnír, I. Slameň; M. Marcinka, M. Marcinková, 
I. Švantner, R. Švantnerová). Väčšina súťažiacich 
plánovala novú zástavbu vo výškovej hladine 
dvoch až troch podlaží s dominantou hotela vo 
výške 8 až 14 podlaží. Takmer všetci súťažiaci 
navrhovali v území štruktúrovaný verejný priestor, 
ktorého komunikačné ťažisko tvoril priestor 
Kamenného námestia v priesečníku Špitálskej, 
Dunajskej, Štúrovej a Námestia SNP. Zhodli 
sa aj na rozšírení profilu Špitálskej ulice a jej 
vymedzení prostredníctvom líniovej stavby. 
Vo viacerých návrhoch, vrátane víťazného, 
rezonovala aj pôvodná myšlienka vedenia 

Súťažný návrh Matušík (zdroj: Ústav stavebníctva a architektúry SAV)

novej ulice ako predĺženia Cintorínskej. 
Najradikálnejší v zmysle minimalizácie 
novej zástavby a maximalizácie voľných 
nezastavaných plôch bol návrh kolektívu T. 
Gebauer, D. Kedro, L. Pinkalský, M. Šavlík, K. 
Štrba a autor víťazného návrhu Ivan Matušík. 
Naopak najväčšiu zastavanosť  ponúkol návrh 
od M. Kukelu, A. Németha a D. Bystrického.

Aj keď víťazný návrh neuvažoval so zachovaní 
pôvodnej zástavby, nakoniec ho realizovali 
bez toho, aby zbúrali funkcionalistické budovy 
z tridsiatych rokov minulého storočia.
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2.1.4 Po revolúcii (1989 +) 

Od roku 1992 je územie súčasťou chránenej 
Pamiatkovej zóny Bratislava – Centrálna mestská 
oblasť. Jeho torzovitá zástavba však už od 
osemdesiatych rokov 20. storočia provokovala 
k pokusom o urbanistické doriešenie. Prvé 
plány na dostavbu štruktúry v zmysle pôvodnej 
historickej stopy boli  ovplyvnené postmoderným 
urbanizmom a plánovali dobudovanie uličnej 
fronty všetkých ulíc rámujúcich obchodný 
dom a hotel. V priebehu deväťdesiatych rokov 
došlo k viacerým zmenám vlastníkov budov a 
pozemkov v území ako aj k zmene ich funkčného 
využitia. Tento proces sa negatívne prejavil na 
umŕtvení mnohých priestorov (strešná terasa 
obchodného domu a hotela, stravovacie 
zariadenia v parteri) a živelnom neriadenom 
obsadzovaní verejného priestoru dočasnými 
stavbami v podobe prístreškov a reklamných 
pútačov. Prvou výraznejšou iniciatívou na zmenu 
tohto stavu bola architektonicko-urbanistická 
súťaž na revitalizáciu Námestia SNP, ktorú mesto 
vypísalo v roku 1998. Riešenia, ktoré sa v nej 
objavili však boli do veľkej miery determinované 
predpokladaným veľkorysým podzemným 
dopravným riešením, ktorého realizácia bola nad 
možnosťami vypisovateľa. K ich realizácii tak 
nedošlo. Územím v okolí Kamenného námestia 
sa celostnejšie zaoberal až Územný plán zóny, 
ktorý schválili v roku 2005 (Oliver Peržel). Ten 
uvažuje so zachovaním existujúcej zástavby 
v území a dostavbou uličnej fronty Špitálskej, 
Dunajskej a Rajskej ulice ako aj so stavebným Ivan Matušík, Hotel Kyjev (foto: 4dny http://bit.ly/1TC145H)

OD Prior počas výstavby (foto: 4dny http://bit.ly/1TC145H)

uzavretím pôvodného priestoru Kamenného 
námestia v zmysle regulácie z dvadsiatych 
rokov 20. storočia. Súčasne zachováva hlavné 
verejné priestory a pešie komunikácie, ktoré sa 
vyprofilovali v priebehu vyše storočného vývoja 
územia. ÚPNZ vstúpil do platnosti v roku 2008.

V priebehu deväťdesiatych rokov minulého 
storočia a desiatych rokov 21. storočia boli 
budovy Mestskej sporiteľne, Družstevných 
domov  a obchodného domu a hotela 
na Kamennom námestí ako významné 
dedičstvo modernej architektúry zapísané do 
medzinárodného registra modernej architektúry 
DOCOMOMO International.
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2.1.5 Na prahu nového tisícročia 

V súčasnosti je priestor námestia v mentálnom, 
priestorovom a obsahovom úpadku a vyžaduje 
urgentnú rehabilitáciu. Existujúci priestor stratil 
logiku, hierarchiu a je extenzívne fragmentovaný. 
Priestor je obsahovo nenaplnený a postráda 
atribúty vitálneho mestkého mikrobloku. Kvalita a 
obsah verejných priestorov je priamo prepojená 
s existujúcou obsahovou kvalitou, ktorá rovnako 
podlieha dramatickej deklinácii. Ťažko hovoriť 
o fungujúcom verejnom priestore. Existujúce 
medzipriestory, polopasáže a podlubia v okolí 
OD Tesco sú využívané hlavne ako tranzitné 
priestory. Jednotlivé časti námestia sú zaplavené 
nevhodnými prevádzkami, ktoré nie sú s 
priestorom v symbióze. 

V poslednom období sme zaznamenali niekoľko 
návrhov na revitalizáciu celého priestoru 
pôvodného mikrobloku námestia. Zložitá 
situácia je viazaná na aktuálny stav a vlastníctvo 
hlavných objektov a pozemkov v území. Objekt 
bývalého obchodného domu PRIOR, dnes 
TESCO a spojená budova bývalého hotela 
Kyjev s prístavbou obchodného domu sú stále 
dominatnými objektami v území a každý z 
doterajších návrhov zasahoval do existujúcej 
priestorovej konfigurácie.

Vizualizácia novej výstavby na Kamennom námestí podľa UP 
zóny Dunajská (zdroj: asb.sk)

Návrh riešenia stavu Kamenného námestia (Šovčík, 2014)



www.markoandplacemakers.com22Kamenné námestie, 2008 (foto: skyscrapercity.sk)Nástup na terasu OD Tesco (foto: Braňo Bibel)
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Urbanististická štúdia 2012

So zmenou vlastníckych pomerov v území prišla 
požiadavka nového urbanisticko-architektonického 
usporiadania námestia. V roku 2012 bola 
spracovaná urbanistická štúdia ‘Kamenné 
námestie‘ ateliérom Siebert+Talaš.

Účelom štúdie bolo zapracovanie existujúcich, 
rozostavaných a pripravovaných investícií do 
urbanistickej koncepcie a jej špecifickým účelom 
bolo spracovanie podkladu pre zmeny a doplnky 
Územného plánu zóny Dunajská. 

Štúdia spracovala tri alternatívy riešenia mestského 
bloku. Prvá alternatíva ponecháva pôvodný 
komplex a intenzívne dostavuje a vypĺňa voľný 
priestor v tvare mestského bloku. Podľa autorov 
bola táto variant nevhodná. Druhý variant ráta 
s asanáciou komplexu okrem výškovej budovy 
hotela a vytvára nový mestský blok s vnútorným 
komunikačným priestorom. Variant necháva 
priestor námestia otvorený až po hranu pôvodného 
Kamenného námestia. Tretí variant ráta s najväčšou 
zastavanosťou a podobne ako druhý variant 
vytvára uzavretý nový mestský blok. S pôvodného 
komplexu ponecháva len výškovú budovu hotela. 
Tento variant zástavbou prekrýva pôvodné 
Kamenné námestie. Stanovisko mesta Bratislavy 
vyhodnotilo technickú časť infraštruktúry za 
nedostatočnú. V záveroch sa konštatuje, že zadanie 
nebolo naplnené a urbanistickú štúdiu je potrebné 
dopracovať. Stanovisko odporučilo dopracovať 
riešenie v troch variantoch. V prvom variante 
otvoriť priestor Kamenného námestia tak, aby sa Tretia varianta zastavania Kamenného námestia (Siebert, Talaš, 

2012)

Druhá varianta zastavania Kamenného námestia (Siebert, 
Talaš, 2012)

podporila verejná funkcia námestia pri zachovaní 
budov na Dunajskej a Rajskej ulici. V druhom sa 
navrhuje otvoriť menšie námestie pri zachovaní 
budov na Dunajskej a Rajskej ulici. V tretej 
navrhuje vychádzať s pôvodných urbanistických 
princípov podľa architekta Matušíka pri zachovaní 
celého existujúceho komplexu obchodného 
domu a hotela. Pri všetkých odporúčaniach bol 
kladený dôraz na citlivú tému verejného priestoru 
a existujúcu zástavbu. Návrh bol prezentovaný 
na verejnom prerokovaní a bol verejnosťou a 
odbornou verejnosťou označený za kontraverzný 
a nedostatočne presvedčivý. Naďalej zostáva 
otázna téma hustoty, výškovej konfigurácie budúcej 
zástavby a celkovej konfigurácie bloku s verejnými 
priestormi, ktoré by mali byť obsahovo a formálne 
definované.

Prvá varianta zastavania Kamenného námestia (Siebert, Talaš, 
2012)



www.markoandplacemakers.com24

Kamenné námestie, 1820 (zdroj: Ústav stavebníctva a 
architektúry SAV)

Kamenné námestie, 1765 (zdroj: Ústav stavebníctva a 
architektúry SAV)

Kamenné námestie, 1931 (zdroj: Ústav stavebníctva a 
architektúry SAV)

Kamenné námestie, 1926 (zdroj: Ústav stavebníctva a 
architektúry SAV)

Kamenné námestie, 1882 (zdroj: Ústav stavebníctva a 
architektúry SAV)

Kamenné námestie, 2015 (zdroj: Ústav stavebníctva a 
architektúry SAV)
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2.2.1 Urbanistický vývoj územia

Kamenné námestie a bezprostredná širšia 
mestská štruktúra s charakteristickou blokovou 
zástavbou má za sebou dlhý historický vývoj. 
Pôvodná a organická štruktúra tohto územia 
vznikla na hranici mestských hradieb. V úvodnej 
konfigurácii prevládala otvorená mestská 
kompozícia, kde prvú štruktúru tvorili kláštorné 
objekty, nemocnica a domy remeselníkov so 
záhradami. Logika vznikajúceho komerčného 
uzlu mesta využívala hraničné priestory na trhové 
a komerčné využitie. Takto bola definovaná 
základná priestorová a obsahová štruktúra, 
ktorá bola dlhodobo historicky formovaná na 
priestorový zhluk námestí lemovaný kompaktnou 
mestskou zástavbou. 

Kombinácia viacerých trhových priestorov 
položila základ prepojeného verejného 
priestoru Trojičného námestia, námestia SNP a 
Kamenného námestia. Prirodzene zvažujúca sa 
topografia smerom ku Kamennému námestiu 
takto priaznivo vytvorila kontinuálny spoločenský 
priestor, ktorý svojou obsahovou vitalitou a 
animáciou posunul stred mesta do novej polohy. 
Mestská štruktúra bola doplnená a jednotlivé 
mestské bloky boli uzavreté tak, ako ich 
poznáme dnes. 

Kamenné námestie pôvodne fungovalo ako 
samostatné a priestorovo oddelené námestie vo 
vyústení Kolárskej ulice. Regulácia z dvadsiatych 
rokov priniesla väčšiu mierku a celkovú výškovú 
zmenu uličných objektov a dôležitú kvalitatívnu 

zmenu s modernými princípmi plánovania. 
Priestor bol doplnený o dôležité inštitúcie, čím 
sa potvrdil centrálny a administratívny charakter 
miesta. 

Najväčšiu a radikálnu zmenu priniesla nová 
priestorová konfigurácia v podobe nového 
obchodného domu Prior a neskôr dobudovaného 
hotela Kyjev postavená na princípoch 
modernistického tvarovania mesta. Takto sa 
potvrdila ambícia veľkomesta a strategická 
poloha miesta. Kamenné námestie sa naplno 
stalo súčasťou spojených verejných priestorov, 
ktorých potenciál však nikdy nebol naplno 
využitý a to z dôvodov fragmentácie územia 
dopravnými ťahmi a nedotiahnutou priestorovou 
a obsahovou transformáciou. 

Navrhovaný otvorený verejný priestor, do 
ktorého je zasadený integrovaný komplex 
budov obchodného domu a hotela zostal 
fragmentovaný z dôvodov ponechanej 
zástavby pôvodného mestského bloku. Takto 
vznikla hybridná a nekompaktná konfigurácia, 
ktorá zostala dodnes v nezmenenom stave. 
Jednotlivé otvorené priestranstvá boli postupne 
kanibalizované a kolonizované parkoviskami 
alebo nekontrolovanou štruktúrou objektov 
pouličného občerstvenia. Z pôvodne dobre 
fungujúceho administratívneho a komerčného 
mestského centra postupne vznikla nefunkčná 
kombinácia postupne upadajúcich objektov. 
Lokalita stratila priestorovú a obsahovú 
hierarchiu a atraktivitu. 

Priestor stratil funkciu plnohodnotnej destinácie, 
a je v súčasnosti len tranzitným priestorom 
bez identity. Tento stav nemožno chápať ako 
komplexný urbanistický problém, ale ako 
možný východiskový potenciál do budúcnosti. 
Lokalita miesta, bohatá historická zástavba a 
jej architektonická diverzita je neporušená  a je 
dobrým základom možnej kvalitatívnej zmeny. 
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2.2.2 Dopravný vývoj a mobilita územia

Kamenné námestie a okolie sa postupným 
vývojom stalo dôležitou spoločenskou, 
kultúrnou a komerčnou lokalitou. Dostupnosť a 
priepustnosť  bola a zostane fundamentálnym 
faktorom úspešnosti územia. Z dobových 
materiálov, ktoré ukazujú aktívne využitie 
mestského parteru je možné odčítať pôvodný 
bezbariérový, kontinuálny charakter miesta. 
Uličné priestory a námestia sa postupným 
nástupom automobilovej dopravy izolovali a 
profilovali na samostatné funkčné priestory. 
Zavedením električkovej trate sa priestor stal 
dobre dostupným a mimoriadne atraktívnym aj 
pre vzdialenejších užívateľov. Rozvojom a novou 
definíciou chodníkových profilov sa priestor 
transformoval do lineárnych komunikačných 
priestorov a meandrový pohyb chodcov a 
užívateľov bol preddefinovaný do dominantne 
lineárneho pohybu. Táto nová dynamika 
ovplyvnila konfiguráciu komerčných prevádzok 
a postupne zmenila priestor z destinačného na 
tranzitný. Mnohé verejné priestory boli určené na 
parkovanie, keďže v území nebola vybudovaná 
veľkokapacitná garáž. V súčasnosti je priestor 
Kamenného námestia do veľkej miery využívaný 
ako spojovací priestor  medzi jednotlivými 
zastávkami mestskej hromadnej dopravy. Po 
utlmení dopravy v spodnej časti námestia SNP 
vznikol otvorený potenciál úplného vylúčenia 
dopravy. Takto by mohol byť priestor lepšie 
využitý a takéto dopracovanie by prinieslo nové 
aktivity a v neposlednej miere aj stratený záujem 
o územie. 

Dopravná situácia po II. svetovej vojne
(foto zo zbierky Juraja Horvátha)
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2.2.3 Obsahová konfigurácia prevádzok

Obchody a prevádzky v okolí Kamenného námestia, 
ktoré bolo na začiatku 20. storočia skôr mestským 
vnútroblokom, vytvárali živý pouličný parter rôznej 
ponuky (obchody s potravinami, remeselníci, 
domáce potreby, rozličné služby). Väčšinu 
zákazníkov tvorili chodci. Tento návštevnícky 
trend pretrval až do konca druhej svetovej vojny. 
Hlavné obchodné centrum sa nachádzalo na 
Námestí SNP, ktorému do roku 1910 dominovali 
pouličné trhy, predstavujúce najorganickejšiu a 
najmenej regulovanú formu predaja. Po vystavaní 
staromestskej tržnice sa dynamika námestia mení. 
S regulovaním sa množstvo obchodníkov presúva 
do interiéru. Na námestí ostávajú stánky až do 50. 
rokov. 

Vitálnosť pouličného obchodného partera 
klesá s postupom svetových vojen a s tým, že 
pripravovaná modernistická regulácia spôsobuje 
to, že vlastníci budov tieto priestory postupne 
opúšťajú. Významným zásahom do života 
ulice je výstavba obchodného centra a hotela 
Kyjev, ktorý predstavuje významnú konkurenciu 
obchodom v parteroch budov. V tomto čase tiež 
ustáva trhový predaj, ktorý sa čiastočne presúva 
do Novomestskej tržnice na Trnavskom mýte. 
Obchody pretrvávajú v parteroch okolitých blokov 
ktoré však ustupujú modernistickej solitérnej 
výstavbe. Objavujú sa tu však aj ďalšie legendárne 
prevádzky ako kaviareň Grand a bar v hoteli Kyjev. 
Po výstavbe nových obchodných komplexov však 
popularita obchodného domu klesá, rovnako 
dochádza k zníženiu obsahovej kvality prevádzok.

Aktívny uličný parter Kamenného námestia, organický pohyb ľudí na začiatku 20. storočia 
(foto zo zbierky Juraja Horvátha)
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2.2.4 Historické príbehy 

„Na námestí SNP mohol vtedy človek nakúpiť 
všetko. Keďže nebolo toľko áut, pekne sa dalo 
zaparkovať pred obchodým domom Dunaj, 
alebo hocikde, a tam hneď nakúpiť, povedzeme 
oblečenie, hore na Suchom mýte, kuchynské či 
iné domáce potreby, u Baťu pred Michalskou 
zas topánky. Všetko bolo na jednom mieste, 
nehovoriac o tých malých obchodoch, ktorých 
ešte vtedy bolo v meste neúrekom...“

Marta Gombosová, rod. Szarková (1950)

„Keď otvorili Prior, tam bolo obrovské množstvo 
ľudí. Pred schodmi stáli v štyroch radoch. Raz, 
keď sme sa tam vozili po tých schodoch, sme si 
všimli, že nás dvaja chlapci prenasledujú. Potom 
sme zistili, čo chceli: nič iné, len ukradnúť moju 
novú šiltovku, ktorú aj ukradli...“

Ágota Grendelová (1953)

„Ja som vyrastal v Rovinke. Každú nedeľu som 
na bycikli šiel do Podunajských Biskupíc, tam 
som nasadol na autobus, ktorý mal konečnú na 
Šafárikovom námestí. Odtiaľ som vybehol hore 
na SNP, kde v Palacke (Hotel Palace) bola dolu 
cukráreň. Tam som si dal jahodový pohár so 
šľahačkou. Každú nedeľu. Teraz je tam tuším 
banka...“

František Janík (1945)

foto zo zbierky Juraja Horvátha foto:  TASRfoto zo zbierky Juraja Horvátha
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Nárožné priestory budovy slúžia minimálne od 
medzivojnového odbobia finančníctvu. Terajšia 
funkcionalistická budova (Emil Belluš, 1934) 
nahradila pôvodný dvojposchodový nárožný dom, 
ktorý už v čase asanácie slúžil ako sídlo Roľníckej 
vzájomnej pokladnice. Pred I. svetovou vojnou tu 
fungoval obchod s oblečením, predtým zájazdný 
hostinec Zlatá hus. Momentálne ako pobočka 
Sberbank slúži stále finančníctvu. 

Budova pochádza z prvého desaťročia 20. 
storočia. Inštitút v nej vznikol v roku 1950 s náz-
vom Nové Poľsko, v roku 1982 bol premenovaný 
na Poľské informačné a kultúrne stredisko. Názov 
Poľský inštitút nesie od roku 1994. V súčasnosti 
slúži pre výstavy a rôzne akcie. Horné poschodia 
budovy chátrajú. 

„Odkedy si len pamätám, tam bol vždy ten poľský 
inštitút“ (František Janík, 1945, rodák z Rovinky)

Funkcionalistická budova Juraja Tvarožka bola 
odovzdaná v roku 1931 ako budova Mestskej 
sporiteľne. V 90-tych rokoch ju kúpila Erste 
Group a odvtedy slúži ako pobočka Slovenskej 
sporiteľne. Od vzniku sa stala jednou z dominánt 
námestia. Július Satinský vo svojej knihe Chlapci 
z Dunajskej ulice spomína, ako sa mladí chlapci 
z okolia hrali s turniketovými vstupnými dverami 
sporiteľne, ktoré boli veľkou raritou v 40-tych a 
50-tych rokoch. „Starý pán, ktorému slovenčina 
celkom do krvi nepretiekla, kričal po nás: Hoďte 
do riťu!“ Turniketové dvere boli v 60-tych rokoch 
vymenené, v súčasnosti sú tam opäť.

Roľnícky dom, foto zo zbierky Juraja Horvátha Poľský Inštitút, foto zo zbierky Juraja HorváthaBudova Slovenskej sporiteľne, foto zo zbierky Juraja Horvátha

Napriek tomu, že v rokoch socializmu kostoly pre aktérov nepredstavovali žiadne hodnoty, skôr naopak, na Námestí SNP a na Kamennom námestí asanácie 
prežili skoro všetky cirkevné budovy. Okrem nich na námestí máme prevádzky, ktoré slúžia svojim účelom už viac ako 60 rokov. 
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3.1 Urbanistická štruktúra a priestorové vzťahy

VEREJNÉ, VEREJNE PROSPEŠNÉ BUDOVY (12 028 m2)

BUDOVY S KOMERČNÝM VYUŽITÍM (25 689 m2)

REZIDENČNÉ BUDOVY (11 672 m2)

V tejto analýze sme skúmali primárne využitie 
parteru. V prípade nejasností sme zvažovali ob-
sahovú náplň ďalších poschodí. Cieľom analýzy 
je poskytnúť vhľad do pomeru využitia budov. 
V ďalších analýzach sa táto úvaha rozvinie do 
typógie služieb, produktov, atď. 

Takmer polovica budov 
na námestí má komerčné 
využitie. Ďalšie dve štvrtiny 
tvoria rezidenčné a verejné 
budovy. 

Celkovo zastavaná plocha 
námestia: 50 260 m2

ZMIEŠANÉ VYUŽITIE (441 m2)

PRÁZDNY PARTER (250 m2)
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Súčasný stav a analýza územia3

3.1.1 Funkčno-priestorová analýza

Analýza využitia budov (multifunkčné, verejné a rezidenčné). 
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3.1.2 Verejné priestory

Kamenné námestie a jeho okolie je jednou z 
najexponovanejších centrálnych lokalít Bratislavy. 
Takýto centrálny priestor by mal spĺňať najvyššie 
kritériá fungujúceho a zdravého mestského organizmu. 
Predpoklad najvyššej kvality je v skutočnosti vo 
výraznom kontraste so súčasným stavom, ktorý 
vo všetkých smeroch vykazuje úroveň upadajúcej 
periférie. 

Tento stav nie je prekvapujúci. Naopak, nachádzame 
ho symptomaticky v mnohých mestách, kde sa verejný 
priestor stal výplňovým a bezobsažným vákuom medzi 
budovami. Verejný priestor Kamenného námestia 
je priamym ukazovateľom dlhodobej spoločenskej 
polarizácie a sociálneho napätia, v neposlednej 
miere je dôsledkom nefunkčného územno-
plánovacieho procesu, ktorý je primárne zameraný na 
architektonickú zástavbu, dopravné riešenia a nie na 
kvalitu a integráciu urbánneho exteriéru. V súčasnosti 
pre priestor námestia neexistuje systémový proces, 
ktorý by definoval kritéria rozvoja a stupeň kvality 
centrálneho mestského verejného priestoru, ktorý by 
bol prakticky a odborne zdieľaný medzi jednotlivými 
aktérmi a verejnou správou. 

Postupný rozpad pomerne dobre fungujúcej 
siete komerčného vybavenia, služieb a kultúry 
zapríčinil zníženú logicko-priestorovú a obsahovú 
prepojenosť. Dôležité katalyzátory priamo súvisiace so 
spoločenskou výmenou a komunikáciou neboli na dlhý 
čas v priestore prítomné. V priestore Dunajskej ulice a 
námestia SNP je možné identifikovať niektoré viditeľné 
zmeny k lepšiemu. 

Najviac viditeľný je kvalitatívny posun, ktorý priniesla 
zmena vo využití Starej tržnice a jej pozitívny vplyv na 
nový aktívny parter v priestore spodnej časti námestia 

SNP. Tento nový spoločenský katalyzátor však 
nemá žiadnu symbiotickú nadväznosť s existujúcim 
priestorom Kamenného námestia. 

Veľkým problémom verejných priestorov je ich 
pretrvávajúca izolácia od funkcií jednotlivých objektov 
a neúmerná priestorová fragmentácia spôsobená 
stratou akejkoľvek formálnej a obsahovej hierarchie. 
Tento stav znižuje priestorovú a mentálnu identifikáciu 
námestia. Nie je možné identifikovať jeho mierku a 
ani polohu. Verejný priestor je preplnený nadmerným 
množstvom bariér rôznej mierky a charakteru. Veľké 
a preťažené cestné komunikácie boli v posledných 
rokoch utlmené, ale potenciál vytvorenia celoplošnej 
kontinuálnej pešej zóny nebol dokončený. Naopak, 
voľný verejný priestor bol nekoordinovane vyplnený 
mobiliárom, reklamou a v najviac exponovanom 
otvorenom priestore objektami rýchleho občerstvenia 
s veľmi nízkou obsahovou a formálnou kvalitou. 

Veľký, demokratický, otvorený a hlavne spontánny 
spoločenský priestor, ktorý bol po dlhú dobu spojený s 
pôvodným obchodným domom Prior prestal existovať. 
Kamenné námestie a okolité fragmentované priestory 
je možné charakterizovať ako priestory tranzitné, 
nie zhromažďovacie. Takto sa porušil primárny cieľ 
a zámer veľkorysej konfigurácie modernistickej 
zástavby hotela Kyjev a pôvodného obchodného 
domu Prior, ktorá mala byť s otvoreným ‘plávajúcim‘ 
námestím plne integrovaná. Tento ambiciózny 
zámer nebol aplikovaný aj z dôvodov obrovského 
nárastu automobilovej dopravy a nekontrolovaného 
povrchového parkovania v tejto centrálnej lokalite. 
Existujúci verejný priestor Kamenného námestia a 
okolia obsahuje množstvo nefunkčných sekundárnych 
medzipriestorov, ktoré prekvapivo zaberajú veľkú časť 
celkového územia.

Za posledných dvadsať rokov nedošlo k žiadanej 
významnej investícii s cieľom celoplošnej revitalizácie 
externých priestorov, ktorá by regulovala a vyvažovala 
agresívne zmeny obsahovej štruktúry prevádzok. 
Verejný priestor je charakterizovaný organickou 
sekvenciou neodborných úprav v čase. Použitá 
materiálová úprava povrchov je na nízkej úrovni a v 
niektorých častiach v alarmujúcom stave. Mobiliár je 
nelogicky usporiadaný a nefunkčný. Bodové pokusy 
o zlepšenie prostredia vo forme nových lavičiek sú 
nesystémové a vytvárajú paradoxne ďalší bariérový 
prvok. Za nedobré riešenie je možné označiť aj 
osadenie nových kvetináčov do priestoru námestia. 
Existujúca zeleň nemá priestorovú a ani obsahovú 
kvalitu a je v podstate neviditeľná a nefunkčná. 

Verejný priestor Kamenného námestia je v súčasnosti  
aktuálnou témou, ktorá nie je odborne podchytená. 
Pridaná hodnota verejných priestorov a ich dôležité 
postavenie v súčasnej mestotvorbe a miestotvorbe 
nie sú naplno komunikované naprieč širokým 
spektrom aktérov a užívateľov. Problematika tvorby 
verejných priestorov je často účelovo a populárne 
zjednodušovaná a vedie k spoločenskej polarizácii. 
Východiská pre potenciálne riešenia týkajúce sa 
udržateľného rozvoja tohto dôležitého mestského 
priestoru je možné postaviť len na reálnych statických 
a dynamických dátach a ich vzájomnom porovnaní. 
Vyvážená kombinácia plánovacích procesov ‘zhora‘ a 
participačných procesov ‘zdola‘ je jediným nástrojom 
pozitívnej a postupnej transformácie Kamenného 
námestia a okolia. Verejné priestory budú zohrávať 
fundamentálnu úlohu kvalitatívnej zmeny a ich 
praktická aplikácia musí byť paralelne integrovaná 
s realizáciou novej zástavby alebo revitalizáciou 
pôvodnej.



CESTA (17 645 m2)

CHODNÍK, OTVORENÉ PRIESTRANSTVO (27 310 m2)

PARKOVISKO, PREJAZD ÁUT (10 100 m2)
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Verejné priestory: cesty vs parkoviská vs otvorené plochy
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3.1.3 Zeleň

Analýza zelene na Kamennom námestí a v okolí

Existujúca zeleň na Kamennom námestí:

• alej pozdĺž Špitálskej ulice (nesúrodá)

• alej stromov pozdĺž objektu hotela a obchodného 
domu

• solitérne stromy nachádzajúce sa pôvodne vo 
vnútroblokoch pôvodnej zástavby

• solitérna zeleň vysadená do kruhových ostrovov 
nízkej zelene

• zeleň v rastlom teréne sa nachádza na miestach 
asanovaných objektov na Cintorínskej a ako úprava 
parkoviska obchodného domu

• v riešenom území sa nachádza značné množstvo 
kvetináčov s vysokou náročnosťou na údržbu

Významné plochy zelene v blízkom okolí sú:

• Jakubovský parčík

• areál na Dunajskej ulici (Wesselényiho záhrada)

• parčík na Šafárikovom námestí

• parčík na Šafárikovom námestí pri Kačacej fontáne

Významné stromoradia v blízkom okolí:

• ulica 29. augusta • Dostojevského rad

• Továrenská ulica • Lazaretská ulica

• Dobrovičova ulica • Szienkiewiczova ulica
• Alžbetínska ulica • Gajova ulica
• Grösslingova ulica

VÝZNAMNÉ PLOCHY ZELENE

VÝZNAMNÉ STROMORADIA

KVETINÁČE



3.1.4 Vlastníci  
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VÝZNAMNÉ STROMORADIA

Vlastníci pozemkov a budov na Kamennom námestí

VLASTNÍK HLAVNÉ MESTO SR BA

VLASTNÍK TESCO STORES SR, A.S.

VLASTNÍK SK CENTRE, A.S.

VLASTNÍK SK CENTRE, A.S. + 1 PRIESTOR 
VLASTNÍ HMSR BA

VLASTNÍK SK CENTRE, A.S. + VLASTNÍCI 
BYTOV

VLASTNÍK CENTRE INVESTMENT, S.R.O.

VLASTNÍCI BYTOV A NEBYTOVÝCH 
PRIESTOROV
VLASTNÍK SÚKROMNÉ OSOBY

VLASTNÍK ARIF S.R.O. + 1 VLASTNÍK BYTU
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3.1.5 Významné architektonické objekty

1. Mestská nemocnica a Kostol sv. Ladislava (Ignác Feigler, 1832)

2. Tržnica (Gyula Laubner, Ferencz Nechyba a Jenő Dobisz, 1910)

3. Vyššia dievčenská škola (Zsigmond Herczegh, 1911)

4. Tatra banka (Milan M. Harminc, 1925)

5. Centrál pasáž (Andreas Szönyi, Franz Wimmer, 1929)

6. Mestská sporiteľňa (Juraj Tvarožek, 1931)

7. Bytový dom (Henrich K. Stark, 1932)

8. Roľnícky dom (Emil Belluš, 1933)

9. Ústredné družstvo (Emil Belluš, 1934)

10. Bytový dom (Endre Steiner, 1935)

11. Obytný a obchodný dom Manderla Augustín (Christian Ludwig, 
Emerich Spitzer, A Danielis, 1935)

12. Obchodný dom Brouk a Babka (Christian Ludwig, 1936)

13. Dom Slovenskej Ligy (Milan M. Harminc, 1936)

14. Bytový dom Kohn (Friedrich Weinwurm, Ignác Vécsei, 1938)

15. Bytový dom (Gabriel Schreiber, 1938)

16. Centrála družstiev (Emil Belluš, 1939)

17. Bytový dom a kaviareň Luxor (J. Víšek, 1939)

18. Národná banka Slovenska (Emil Belluš, 1939)

19. Česká priemyselná banka (Jindřich Merganc, 1942)

20. Banka a divadlo (Emil Kramár, Štefan Lukačovič, 1955)

21. Dom umenia (Miloš Chorvát, 1965)
Významné architektonické objekty v priestore Kamenného námestia a jeho okolí

< 1910 1921-1950 1951-1989 > 1989

22. Obchodný dom Prior (Ivan Matušík, 1968)

23. Hotel Kyjev (Ivan Matušík, 1973)

24. Omnia (Martin Kusý, Jozef Fabianek, 1974)

25. Štátna banka československá (Karol Paluš, 1974)

26. Omnia II (Jozef Lacko, Branislav Somora, 1977)

27. Obchodno-spoločenské zariadenie (Ivan Matušík, 1980)

28. Dom odievania (Ján Bahna, Ľubomír Mihálik, P. Valach, 1985)

29. Československá obchodná banka (Ján Bahna, Igor Palčo, Július 
Toma,   Miloš Juráni, Miroslav Tomík, 1998)
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Bytový dom a kaviareň Luxor (J. Víšek, 1939) 
zdroj: Ústav stavebníctva a architektúry SAV

Banka a divadlo (Emil Kramár, Štefan Lukačovič, 1955) 
zdroj: Ústav stavebníctva a architektúry SAV

Obytný a obchodný dom Manderla Augustín (Christian Ludwig, 
Emerich Spitzer, A Danielis, 1935), foto: Jozef Hofer

Centrál pasáž (Andreas Szönyi, Franz Wimmer, 1929)
zdroj: Ústav stavebníctva a architektúry SAV

Bytový dom (Endre Steiner, 1935) 
zdroj: Ústav stavebníctva a architektúry SAV

Mestská sporiteľňa (Juraj Tvarožek, 1931)
zdroj: Ústav stavebníctva a architektúry SAV
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Obchodný dom Brouk a Babka (Christian Ludwig, 1936)
zdroj: Ústav stavebníctva a architektúry SAV

Národná banka Slovenska (Emil Belluš, 1939) 
zdroj: Ústav stavebníctva a architektúry SAV

Obchodný dom Prior a hotel Kyjev 
foto: Lubo Stacho

Obchodný dom Prior a hotel Kyjev 
foto: Rajmund Muller

Obchodný dom Prior (Ivan Matušík, 1968)
foto: Rajmund Muller

Dom Slovenskej Ligy (Milan M. Harminc, 1936) 
zdroj: Ústav stavebníctva a architektúry SAV



3.2 Obsahová štruktúra územia
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Analýza obsahového spektra obchodov uličného patera Kamenného námestia a jeho okolia

3.2.1 Diverzita prevádzok a služieb
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Otváracie doby prevádzok počas pracovného týždňa vo vzťahu k spektru ponuky.  N(130)

3.2.2 Otváracie hodiny

Počas pracovného týždňa v parteri funguje 
130 prevádzok. V sobotu je otvorených 52%. 
V nedeľu je to len 29%. 
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Otváracie doby prevádzok počas nedele vo vzťahu k spektru ponuky. N(38)

Otváracie doby prevádzok počas soboty vo vzťahu k spektru ponuky. N(68)
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3.3 Dynamické procesy a vzťahy v území

www.markoandplacemakers.com42

3.3.1 Návštevnosť územia

Pozorovania sme zaznamenali v piatich 
miestach námestia. Štyri z nich predstavovali 
vstupné body na námestie (roh Námestia SNP a 
Kamenného námestia, Dunajská ulica oproti Liga 
pasáži, Rajská a Cintorínska a roh Rajskej so 
Špitálskou. Piaty pozorovací bod predstavoval 
strom Paulownie, ktorý na námestí tvorí 
prirodzený stretávací bod. Body sme pozorovali 
4 krát denne (8:00-9:00, 13:00, 17:00, 20:00) 
po dobu 10 minút. Pozorovanie sme realizovali 
počas pracovného a víkendového dňa.

Výsledky preukázali, že námestie prežíva svoj 
vrchol návštevnosti v popoludňajších hodinách 
po pracovnej dobe. Víkendové pozorovanie 
bude ovplyvnené relatívne veľkou pouličnou 
akciou Street Food organizovanou pred budovou 
Starej Tržnice. Vyšší počet návštevníkov 
zaznamenávame už od skorého rána. Večerná 
návštevnosť sa počas víkendu a pracovného dňa 
príliš nemení (800-900 ľudí/10 min).

Ďalšie výsledky budú podrobne analyzované v 
ďalších kapitolách. 

Porovnanie návštevnosti Kamenného námestia počas pracovného a víkendového dňa



3.3.2 Modality dopravy a chodci

Výsledky porovnávajú celkový počet chodcov, 
cyklistov, automobilov, trolejbusov a električiek 
na území Kamenného námestia. Pre priemer 
výsledkov oboch pozorovacích dní sme sa 
rozhodli potom, čo sme v nich nespozorovali 
výrazné odchýlky.

Vo všetkých piatich pozorovaných miestach 
výrazne prevláda pešia chôdza. Individuálna 
automobilová doprava predstavuje druhý na-
jviac zastúpený spôsob dopravy. Jej intenzita 
však nie je všade rovnaká. Vodiči predstavovali 
takmer polovicu pozorovaných návštevníkov 
námestia v bode Špitálska / Rajská (oba smery). 
Takmer štvrtinu tvoria v jednosmerných uliciach 
na Dunajskej, v smere zo Špitálskej na Štúrovu. 
Rajská a Cintorínska sú z hľadiska automobilovej 
dopravy využívané. Prispieva k tomu komplex 
jednosmerných ciest aj úzka vozovka v strede 
blokovej zástavby. Cyklistika predstavuje v 
oblasti Kamenného námestia minoritný spôsob 
dopravy (menej ako 2%).

V rámci frekvencie MHD v území prevládajú 
električky nad autobusmi. Električky relatívne in-
tenzívne premávajú po Štúrovej a Špitálskej ulici. 
Nachádza sa tu tiež autobusová zastávka. Auto-
bus ďalej premáva po Dunajskej ulici. Trolejbus je 
významným dopravným prostriedkom na Rajskej 
ulici, kde je jeho výstupná a zároveň nástupná 
zastávka.

Analýza modality dopravy v piatich pozorovaných bodoch námestia
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3.3.3 Dostupnosť

Rozmiestnenie zástavok MHD

Dostupnosť v okruhoch 5 a 10 minút



VYCHÁDZAJÚCIVCHÁDZAJÚCI

0 - 2 % všetkých ciest

2.01- 4 % všetkých ciest

4.01 - 6 % všetkých ciest

6.01 - 8 % všetkých ciest

8.01 + % všetkých ciest
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3.3.4 Významnosť dopravných ťahov

Výsledky dopravnej analýzy sme získavali 
obdobnou metodikou ako pozorovanie chodcov 
v území (4 body x 4 časy počas dňa x 10 minút 
na pozorovanie počas dvoch dní). Predstavujú 
celkový počet individuálnych automobilov, 
trolejbusov, autobusov, električiek a cyklistov. 
Keďže pomery zaťaženia dopravy pracovného a 
víkendového dňa nepreukazovali veľké rozdiely, 
výsledky predstavujú ich priemer.

Medzi najvyťaženejšie smery na námestí patrí 
doprava na Špitálskej v smere na Medickú 
záhradu, Rajská - Dunajská v smere na Mlynské 
Nivy (tieto predstavujú viac ako 8 percent 
všetkých ciest územím). 

Ťahy so strednou významnosťou sú medzi 
Nemocnicou sv. Alžbety a Špitálskou v smere 
Rajská. 

Dopravne najmenej intenzívny ťah je v 
smere Špitálska/Štúrova - Námestie SNP, 
rovnako Námestie SNP smer Štúrova. Ďalej 
je to Dunajská/Špitálska, Cintorínska/Rajská. 
Rajská/Dunajská/smer Kamenné námestie. 
Nižšie dopravné zaťaženie je spôsobené aj 
jednosmerným vjazdom do ulíc.   

Významnosť dopravných ťahov v okolí Kamenného námestia

Počet jázd - 
celkom

Počet jázd - 
celkom

971

1413

víkend pracovný 
týždeň



90,52 %

80.19 %

90.54 %

78.07 %

93.03 %

21.3 %

18.57 %1.24 %

3.01 %

0.63 %

4.16 % 2.81 %

6.45 %

7.47 %
1.75 %

KAMENNÉ NÁMESTIE
CELKOM

1.92 %
10.15 %

87.92 %

CHÔDZA (3713)

CYKLISTIKA (99)

STATICKÉ AKTIVITY (409)
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3.3.5 Pohybové, statické aktivity a cyklodoprava

Pomer pohybových, statických aktivít k cyklistike

V tejto analýze zaznamenávame pomer pohy-
bových aktivít (rôzne typy chôdze: rekreačná, 
rýchla chôdza, venčenie psa, atď) k statickým 
(sedenie, hra, žobranie, konzumácia jedál 
vo verejnom priestore) a k cyklistike. Takto 
odhaľujeme pobytový potenciál priestoru. 
Základnou otázkou analýzy je, či ide o priestor, 
ktorým sa výlučne prechádza alebo umožňuje 
vznik dlhodobejších aktivít.

Z výsledkov vyplýva, že vo všetkých pozoro-
vacích bodoch pohybové a prechodové aktiv-
ity výrazne dominujú pred statickými. Celkovo 
námestím prejde takmer 88 percent, zastaví sa 
v ňom 10 percent a cyklisti tvoria menej ako 2 
percentá návštevníkov.

Priestory s najvyšším počtom statických aktivít 
sú okolie Paulownie (sedenie, žobranie, nákupy, 
čakanie, rozhovory, pouličný predaj) a Rajská/
Cintorínska, kde sú statické aktivity viac-menej 
redukované na čakanie na zástavke trolejbusu. 
Najmenej statických aktivít zaznamenávame na 
rohu Špitálskej a Hotela Kyjev (2.81 percent), kde 
zaznamenávame rovnako najvyššiu dopravnú 
intenzitu a minimum pobytového mobiliáru.

Priestor námestia nie je pobytový. Jeho vybaven-
ie, vzhľad a prehľadnosť nepodmieňujú vznik 
dlhodobejších, rekreačných aktivít. Je to priestor 
rýchly a prechodový. 
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Početnosť návštev v jednotlivých peších ťahoch počas víkendu a pracovného týždňa

3.3.6 Významnosť peších smerov

0

100

200

300

400

500

600

700

800

9:00 13:00 17:00 20:00

Táto analýza porovnáva významnosť /
návštevnosť v jednotlivých pozorovacích bodoch 
počas pracovného dňa a víkendu. 

Z výsledkov vyplýva, že najviac dominantný peší 
ťah počas víkendu, tak ako aj počas pracovného 
dňa prechádza rohom Kamenného námestia 
a Námestia SNP. Tento ťah je oproti väčšine 
ďaľších dvoj - až trojnásobne frekventovaný.  
Frekvencia chodcov vo všetkých smeroch sa 
počas pracovného dňa mierne zvyšuje. Lokálny 
rozdiel (nárast v prospech víkendu) v sobotu 
predpoludním a popoludní spôsobuje pouličná 
akcia organizovaná na blízkom Námestí SNP. 

Najväčší nárast medzi víkendom a pracovným 
dňom zaznamenávame v ťahu Rajská/Cintorín-
ska. Je spôsobený dochádzkou pracujúcich do 
a z centra trolejbusom. Počet prechádzajúcich 
sa mierne zvyšuje aj v pasáži z Dunajskej na 
Grosslingovu počas pracovného týždňa  po 
pracovnej dobe. Predstavuje významnú skratku 
medzi rezidenčnou časťou a centrom mesta.

PAULOWNIA - VÍKEND (625)

NÁMESTIE SNP / KAMENNÉ - VÍKEND  (2060)

 P   - P   

  P   -   
P  - P   

RAJSKÁ / CINTORÍNSKA - VÍKEND (522)
  P   - P   

RAJSKÁ / ŠPITÁLSKA - VÍKEND (442)
   - P   

  P  - P   
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Kamenné 
námestie / 
celkom

234
251

Rajská / Cintorínska 

Rajská / Špitálska 

Dunajská  / Liga pasáž 

Roh Námestie SNP / Kamenné 
Paulownia / Tesco

Významnosť smerov chodcov v území
deň:   sobota 1ˆ6.4.2016
čas:    9:00
počasie:  slnečno, 24’C

VYCHÁDZAJÚCIVCHÁDZAJÚCI
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Kamenné 
námestie / 
celkom

487

593

Rajská / Cintorínska 

Rajská / Špitálska 

Dunajská  / Liga pasáž 

Roh Námestie SNP / Kamenné 
Paulownia / Tesco

Významnosť smerov chodcov v území
deň:   sobota 1ˆ6.4.2016
čas:    1 :00
počasie:  slnečno, 24’C

VYCHÁDZAJÚCIVCHÁDZAJÚCI
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Kamenné 
námestie / 
celkom

620

690

Rajská / Cintorínska 

Rajská / Špitálska 

Dunajská  / Liga pasáž 

Roh Námestie SNP / Kamenné 
Paulownia / Tesco

Významnosť smerov chodcov v území
deň:   sobota 16.4.2016
čas:    1 :00
počasie:  slnečno, 24’C
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Kamenné 
námestie / 
celkom
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Rajská / Cintorínska 

Rajská / Špitálska 

Dunajská  / Liga pasáž 

Roh Námestie SNP / Kamenné 
Paulownia / Tesco

Významnosť smerov chodcov v území
deň:   sobota 16.4.2016
čas:    20:00
počasie:  slnečno, 19’C

VYCHÁDZAJÚCIVCHÁDZAJÚCI
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Kamenné 
námestie / 
celkom

508
488

Rajská / Cintorínska 

Rajská / Špitálska 

Dunajská  / Liga pasáž 

Roh Námestie SNP / Kamenné 
Paulownia / Tesco

Významnosť smerov chodcov v území
deň:   pondelok 1 .4.2016
čas:    9:00
počasie:  ladno, oblačno, 11’C

VYCHÁDZAJÚCIVCHÁDZAJÚCI
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Kamenné 
námestie / 
celkom

603 629

Rajská / Cintorínska 

Rajská / Špitálska 

Dunajská  / Liga pasáž 

Roh Námestie SNP / Kamenné 
Paulownia / Tesco

Významnosť smerov chodcov v území
deň:   pondelok 1 .4.2016
čas:    1 :00
počasie:  ladno, oblačno, 11’C

VYCHÁDZAJÚCIVCHÁDZAJÚCI
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Kamenné 
námestie / 
celkom

585
642

Rajská / Cintorínska 

Rajská / Špitálska 

Dunajská  / Liga pasáž 

Roh Námestie SNP / Kamenné 
Paulownia / Tesco

Významnosť smerov chodcov v území
deň:   pondelok 1 .4.2016
čas:    1 :00
počasie:  ladno, oblačno, 11’C

VYCHÁDZAJÚCIVCHÁDZAJÚCI
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Kamenné 
námestie / 
celkom

323 328

Rajská / Cintorínska 

Rajská / Špitálska 

Dunajská  / Liga pasáž 

Roh Námestie SNP / Kamenné 
Paulownia / Tesco

Významnosť smerov chodcov v území
deň:   pondelok 1 .4.2016
čas:    20:00
počasie:  ladno, oblačno, ’C

VYCHÁDZAJÚCIVCHÁDZAJÚCI
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3.4 Vizuálny zápis územia

Do tejto sekcie zaraďujeme sekvenciu 
fotografií, ktoré sme na mieste konzultovali s 
prechádzajúcimi na námestí. Respondentov 
sme volili na základe predbežného prieskumu a 
špecifikácie užívateľov. Rozhovor trval niekoľko 
minút a respondent/ka mali zodopovedať, 
čo si na fotografii, na mieste všímajú. Z 
rozhovoru konštruujeme typovú výpoveď, ktorá 
dokumentuje fotografiu.

Z výsledkov vyplýva, že respondenti vnímajú 
miesto ako prechodovú zónu so slabo vyvinutou 
identitou. Medzi pozitívne vnímané miesta 

patrí trojuholníková stavba OD TESCO, strom 
Paulownie, budova Manderláku prípadne niektoré 
priehľady (kostolík na Ondrejskom cintoríne). 

Medzi negatívne asociácie patrí množstvo 
reklamy, chaos, nejasnosť a nekomfortnosť ciest, 
veternosť a prašnosť námestia. Pokiaľ ide o 
vnímanie priestoru z hľadiska statickej dopravy, 
pozorujeme istú nejednoznačnosť vnímania 
priestoru. Respondenti a respondentky si množstvo 
parkovania uvedomia až po čase. Môžeme to 
interpretovať istou selektívnou vnímavosťou tejto 
situácie, ktorá je v Bratislave vnímaná ‘normálne’. 

Situáciu negatívne popisujú predovštekým 
cyklisti alebo rodičia a seniori, ktorí sú si vedomí 
kvality povrchov, keď námestím prechádzajú 
pomalým pohybom. Z hľadiska prechodu 
je výrazne vnímaná Dunajská ulica, ktorá 
predstavuje priame a orientačne relatívne jasné 
napojenie na Mlynské Nivy. 

Kamenné námestie nie je vnímané ako príjemný 
priestor. Destinácie oddychu sú ďalej v centre 
(Hlavné námestie, bloky rezidenčných domov v 
smere od Grosslingovej smerom na Šafárikovo 
námestie, Medická záhrada). 
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,,Dunajská je extrémne rušná. Dá sa tu ale celkom dobre prejsť 
cyklotrasou až k Nivám. Pokiaľ na nej však neparkujú autá.‘‘
(cyklista, cca 35 rokov)

,,Pamätám si to, keď to bolo ešte celkom čisté námestie. Niežeby som sa na ňom príliš zastavovala. Ale 
dnes je to samý stánok, samá reklama. Radšej sa ani nepozerám.‘‘
(seniorka, cca 75 rokov)
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,,Veľmi krásny, starý strom. Nesedím tam. Často sa tam 
združujú rôzni podivíni.’’ (nakupujúca seniorka, 68 rokov).

,,Roh OD TESCO a trojuholník Prior sú pre mňa výrazné miesta 
na námestí. Tu sa končí tunel, keď kráčam z trolejbusu do 
mesta.‘ (prechádzajúci muž, cca 45 rokov)

,,Tie vetráky sú zaujímavé. Chodíme sem občas so skupinou. 
Medzi autami a vjazdami sa tu dá zašiť. Nikto sem nechodí.’
(žiak ZŠ na Dunajskej, 15 rokov)

,,[Dunajská) Dlhá, hlučná ulica. A tej reklamy. Inak rýchla spojka 
na Nivy.’’ (žena pracujúca v okolí, cca 38 rokov)

,,Toto je veľmi nepríjemné miesto. Ani neviem, ako ho popísať. 
Také bezútešné.’’ (študentka, 24 rokov)

,,Cestou na trolejbus pozerám na kaplnku na Cintoríne. Je to 
krajší pohľad než smerom na Kamenné námestie. ‘‘
(pracujúca v  okolí, 28 rokov)



www.markoandplacemakers.com66V okolí OD Tesco (foto: Braňo Bibel)
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3.5 Užívatelia územia

VÍKEND PRACOVNÝ DEŇ
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Počas terénneho prieskumu sme rovnako 
pozorovali vekové skupiny užívateľov. Tieto sme 
roztriedili do kategórií: (do 7 rokov, 8-15 rokov, 
16-30 rokov, 31-60 rokov, nad 61 rokov). 

Z výsledkov vyplýva, že na námestí počas 
oboch dní silne prevládali skupiny dospelých v 
pracovnom veku (okolo 30 rokov a medzi 30-60 
rokov). Počas víkendu sme zaznamenali viac 
návštevníkov vo veku 16-30 rokov. V pracovný 
deň zasa stúpol počet návštevníkov v kategórii 
30-60 rokov. 

Deti do 7 rokov tvorili medzi 3-5 percent 

3.5.1 Veková štruktúra

Zastúpenie vekových kategórii počas pozorovaných dní (%) Pomer zastúpenia vekových kategórii v priebehu víkendového 
dňa (N)

Pomer zastúpenia vekových kategórii v priebehu pracovného dňa 

návštevníkov, vždy v sprievode rodičov, starších 
súrodencov alebo starých rodičov. Počas 
víkendu sme zaznamenali menej ako 2 % 
tínedžerov (8-15 rokov). Ich počet stúpol počas 
pracovného dňa, vďaka školským zariadeniam v 
blízkosti námestia (ZŠ  Dunajská, Gymnázium na 
Grosslingovej). 

Seniori sa na území námestia vyskytovali výrazne 
ráno a doobeda (cca 13%). Ich prítomnosť bola 
obyčajne spojená s nákupom v potravinách v 
OD TESCO alebo LIDL. Ďalšie destinácie tvorili 
lekárne, kostol sv. Alžbety a nemocnica sv. 
Alžbety. 

Počet seniorov sa k večeru znížil na minimum 
(menej ako 2 %).



Z celkových výsledkov pozorovaní vyplýva 
relatívne vyrovnané zastúpenie medzi pohlaviami 
návštevníkov a návštevníčok námestia. 
Pozornosť však musíme venovať zastúpeniu 
pohlaví v priebehu dňa. 

V sobotu ráno na námestí prevažujú muži. 
V tomto čase je na námestí relatívne nízke 
množstvo návštevníkov, ktorí ním prechádzajú. 
Užívatelia, ktorí sa na námestí zdržujú dlhodobo 
sú obyčajne muži bez domova. Zastúpenie žien 
sa zvyšuje v priebehu dňa a prevyšuje 50 percent 
už okolo obeda a dosahuje túto tendenciu aj 
počas odpoludnia. Ide obyčajne o matky s deťmi 
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a mladé ženy. S postupujúcim popoludním sa 
zvyšuje zastúpenie mužov, ktoré tvorí viac ako 
polovicu práve večer. V kombinácii s vekom 
ide o mužov okolo 30 rokov, ktorí námestím 
prechádzajú ďalej do mesta. Výrazným smerom 
je Dunajská ulica, ktorou skupiny mladých ľudí 
(prevažne mužov) prechádzali cez Kamenné 
námestie smerom k nočným podnikom a do 
centra (námestie SNP, Obchodná atď.). Na 
Dunajskej zaznamenávame vyšší počet mužov. 
Môže to byť spôsobené aj prevádzkami (nočné 
kluby, kasína), miestom na parkovanie (vodiči) 
a neosvetlenou Liga pasážou, kde sme po 
zotmení zaznamenali menej žien. Celkovo menej 

žien nachádzame v neosvetlených miestach 
námestia.

V pracovný deň je zastúpenie pohlaví 
vyváženejšie od skorého rána. Pracujúci 
prechádzajúci námestím sú rovnako muži ako 
ženy - stiera sa tu lokálny prepad pozorovaný 
počas víkendu. 
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3.5.2 Genderová štruktúra

Celkové zastúpenie pohlaví počas pozorovaných dní Pomer zastúpenia vekových kategórii v priebehu víkendového 
dňa (N)

Pomer zastúpenia vekových kategórii v priebehu pracovného dňa 
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Najvýraznejšie zastúpenú skupinu užívateľov 
predstavujú prechádzajúci v aktívnom, 
pracovnom veku (30-60) rokov. Obe pohlavia sú 
počas týždňa relatívne rovnocenne zastúpené.  
Prichádzajú pred pracovnou dobou (do 9:30) 
prevažne zo zastávky trolejbusu (Rajská) a 
električkou (Špitálska). Smerujú za pracovnými 
destináciami najviac v smere Staré mesto - 
Námestie SNP. Cez námestie prechádzajú 
opätovne počas obedňajšej prestávky, nakoniec 
sa ním vracajú po skončení pracovnej doby. Tu 
stúpa význam pešieho ťahu zo Štúrovej v smere 
na zástavku (Rajská).

Okolie námestia predstavuje relatívne aktívny 
uličný parter s relatívne stabilnou skladbou 
obchodov, služieb a kancelárskych priestorov. 
V samotnom priestore námestia nachádzame 
obchodný dom, niekoľko stánkov s rýchlym 
občerstvením a kaviarne. Zamestnanci týchto 
prevádzok tvoria výraznú skupinu užívateľov 
námestia. Objavujú sa pred pracovnou dobou. 
Počas dňa sa rovnako starajú o klientov na 
námestí (kaviarne), pripravujú prevádzky atď. Ide 
prevažne o skupinu dospelých (do 50 rokov). 
V servise prevažujú ženy. Medzi návštevníkmi 
naopak prevažujú muži v mladšom dospelom 
veku. Seniori tvoria výraznú skupinu zákazníkov 
potravín hlavne skoro ráno. 

Táto skupina užívateľov sa objavuje prevažne 
počas týždňa. Predpoludním (do 8:00) sú ich 
cieľovými destináciami školské zariadenia na 
Dunajskej a Grosslingovej. Prichádzajú obyčajne 
MHD dopravou (autobus - Dunajská, trolejbus 
- Rajská, električka - Špitálska). V území sa 
opätovne objavujú poobede, po skončení 
školskej dochádzky. Na námestí sa obyčajne 
zdržiavajú v oblasti Paulownie (stretávací bod), 
prípadne naštevujú OD TESCO. Pokiaľ námestím 
prechádzajú smerujú obyčajne na MHD, 
prípadne v smere Námestie SNP za cieľovými 
destináciami (McDonald’s, Terranova prípadne 
ďalšie prevádzky v smere Obchodná). Cez víkend 
je ich prítomnosť mimoriadne obmedzená.

3.5.3 Užívateľské skupiny

Prechádzajúci ľudia v pracovnom veku Zamestnanci a návštevníci bufetov/obchodov na námestí Prechádzajúci tínedžeri 
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Ľudia bez domova Seniori a rodiny Čakajúci 

Skupina, ktorá sa na námestí vyskytuje časovo 
najdlhšie sú ľudia bez domova. Sústreďujú sa v 
okolí Paulownie (počas dňa) a na lavičkách pri 
OD TESCO. Pokiaľ ide o prespávanie, volia skôr 
skrytejšie zákutia medzi zeleňou na námestí. 
Rodovo prevládajú muži nad ženami. Vekovo 
rozoznávame skôr skupinu okolo 40-50 rokov. 
Kamenné námestie tvorí akúsi stacionárnu baštu 
pre túto skupinu. Žobranie sa vyskytuje, ale 
vzhľadom k množstvu ľudí bez domova, nie je 
tak intenzívne. K výrazným priamym negatívnym 
interakciám s ďalšími skupinami návštevníkov a 
políciou nedochádza. 

Nakupujúci a prechádzajúci seniori tvoria výraznú 
skupinu návštevníkov námestia najmä ráno a v 
skorom predpoludní. Prichádzajú prevažne zo 
smeru Dunajská (Liga pasáž), Rajská, menej 
v smere z námestia SNP. Destináciami sú OD 
TESCO, LIDL, kostol sv. Alžbeby, nemocnica 
sv. Alžbey. Ich počet sa znižuje popoludní a na 
námestí sa večer po 20:00 takmer nevyskytujú.

Rodiny tvoria výraznú skupinu užívateľov. Počas 
pracovného týždňa dominujú matky s deťmi do 
7 rokov. Kompletné rodiny sa zvyčajne objavia 
v sobotu popoludní. Námestie nepredstavuje 
cieľovú destináciu, prechádzajú ním. 

Pavlownia predstavuje jeden z najvýraznejších 
bodov námestia. V kombinácii s lavičkami, ktoré 
ju obklopujú spĺňa funkciu stretávacieho bodu. V 
jej okolí nachádzame čakajúcich rôzneho veku, 
v rôzne veľkych skupinách. Rodovo prevažujú 
muži. Tento fakt a relatívne časté žobranie 
môže byž dôvodom prečo sa tu nevyskytujú 
samostatne čakajúce alebo odpočívajúce 
ženy (znížený počet bezpečia). Medzi ženami 
prevažujú skôr tínedžerky (ako súčasť skupiny 
alebo dvojice), prípadne ženy v pracujúcom 
veku. Dôchodkyne sa v tomto mieste takmer 
vôbec nevyskytujú. 
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Centrálny mestský priestor a okolie Kamenného 
námestia je komplexným priestorom s 
množstvom pretrvávajúcich problémov. Jeho 
potenciál je stále otvorený a ťažko čitateľný 
napríklad z dôvodov netransparentných 
a nekoordinovaných ambícií jednotlivých 
aktérov. Existuje množstvo scenárov budúceho 
vývoja, z ktorého možno vylúčiť len existujúci 
stav hybernácie. Kamenné námestie je príliš 
lukratívnym územím, aby nedošlo k dôležitej a 
nevyhnutnej revitalizácii, ktorá by mala nielen 
ovplyvniť vnútorný mestský blok, ale aj širsie 
okolie. V každom prípade treba hovoriť o 
zásadnej kvalitatívnej zmene, ktorá by podporila 
výnimočnosť miesta, ktorú potvrdzuje historicky 
i súčasne strategická poloha v rámci mestskej 
štruktúry. Miesto v posledných rokoch stratilo 
svoju dominatnú a vitálnu polohu, ktorá 
bola prirodzene živená zhlukom dôležitých, 
donedávna plnohodnotných verejných priestorov. 

Kľúčom k rehabilitácii územia bude komplexná 
a strategická zmena hlavných spoločenských 
externých priestorov, ich obsahová definícia 
a zlepšenie charakteru uličných priestorov 
pre investorov, ako aj dôležitým posilnením 
existujúcich a často neviditeľných kvalít, ktoré 
vychádzajú z pohybu a intenzity užívania. 

Ambícia budúcej kvality by mala nastaviť nové 
parametre, ktoré by definovali tento priestor 
ako nový moderný priestor digitálnej doby. 
Mal by to byť aktívny priestor spontánnej 
spoločenskej výmeny ako aj komerčných 
aktivít, ktorý by reprezentoval moderné mesto, 
prinavrátil miestu pocit geografického aj 
mentálneho centra mesta. Táto ambícia nebola 
naplnená odvážnymi plánmi modernistov, ale 
jej kvality boli v čase dostavania komplexu 
Prioru a Kyjeva spoločensky viditeľné a je z 
nich možné vychádzať. 

Akákoľvek priestorová a obsahová zmena 
musí prinavrátiť rešpekt k miestu a svojím 
nadštandardným stvárnením posunúť 
všeobecné očakávania. Predpokladom 
úspechu bude otorený a partnerský prístup, 
ktorý zmierni polarizáciu medzi súkromným 
a verejným sektorom. Vyvážená kombinácia 
kvalitných verejných priestorov so silným a 
dobre nastaveným developerským projektom 
a nadštandardantnou architektúrou bude pre 
toto územie zásadná.

Každé veľkomesto má aspoň jeden aktívny, 
ukážkový spoločenský priestor, ktorý nesie 
atribúty vitality a sebavedomia. Kammené 
námestie a okolie tieto ambície nieslo, no 
súčaný stav nám ich už nedovoľuje vidieť.
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3.6.1 Interpretácia dát východiskového stavu územia

1. Mentálny stav

Existujúci priestor Kamenného námestia je 
návštevníkmi vnímaný skôr negatívne. Ide o 
priestor skôr nižšej vizuálnej, priestorovej, 
architektonickej a sociálnej kvality. Tento 
dlhodobo pretrvávajúci obraz nesie v sebe 
prvky spoločenskej apatie, ktorý akcelerovalo aj 
ukončenie prevádzky ikonického hotelu Kyjev. 
Z terénnych rozhovorov je zjavná istá adaptácia 
na priestor, prípadne selektívne vyhýbanie sa 
vnímaniu priestoru (najmä pokiaľ ide o vizuálny 
smog, reklamy, stánky nižšej kvality). Návštevníci 
priestorom radšej prechádzajú a netvoria si k 
nemu pevné väzby, ktoré by sa podporili práve 
ocenením kvality priestoru alebo pozitívnym 
trávením času v ňom. Potenciál územia je ťažko 
vizuálne, sociálne aj ekonomicky čitateľný. 

2. Historická kvalita modernistickej zástavby

Na i v okolí Kamenného námestia sa nachádza 
veľké množstvo modernistických budov, 
z ktorých je viac ako 30 považovaných za 
hodnotné architektonické objekty. Unikátny 
charakter tohto územia je do veľkej miery 
tvorený práve touto architektúrou. Širšie okolie 
Kamenného námestia ponúka jedinečný prierez 
slovenskou architektúrou a tým nastavuje vysoký 
parameter aj do budúcnosti.

Táto zástavba nebola naplno integrovná do 
mestskej štruktúry. Nedotiahnuté priestorové 
konfigurácie si nevytvorili prirodzený mestský 
obsahový charakter a v súčasnosti sú 
nefunkčné a naďalej fragmentované (napr. cíp 
Kamenného námestia, poloprázdne priestory 
medzi budovami, mikropasáže, preluky). Hoci 
modernizmus predstavuje dôležitú historickú 
stopu, ktorá priestoru priniesla novú ambíciu 
a kvalitu je ťažké ju objektívne hodnotiť. 
Kamenné námestie sa však typovo, vizuálne a 
obsahovo posúva smerom do budúcnosti ako do 
historizujúcej minulosti.

3. Úpadok obsahu

Územie je v dlhodobom sociálno-ekonomickom 
úpadku. Obchody a prevádzky, ktoré tvorili 
prirodzený základ aktívneho mestského 
parteru sa nahrádzajú výplňové prevádzky 
nízkej kvality (banky, herne, kasíno, stávkové 
kancelárie na Dunajskej). Tým sa mení aj skladba 
návštevníkov. Špeciálne na Dunajskej nájdete 
množstvo luxusných áut parkujúcich pozdĺž ulice 
(nezriedka aj na legálnej cyklotrase). Úpadok 
rovnako prežíva aj komplex budov bývalého 
OD Prior, ktoré sú v polovici svojho parteru 
prázdne. Výminku predstavuje OD Tesco, ktoré 
ako jednotlivá prevádzka prosperuje. K úpadku 
prispelo aj ukončenie prevázky hotelu Kyjev, 

ktorý bol na námestí ikonou. Tak ako Kyjev 
na námestí nachádzame niekoľko dlhodobo 
nevyužívaných budov so znižujúcou sa kvalitou a 
negatívnym ekonomickým dopadom na územie.

4. Priestorová a vizuálna fragmentácia

Jednotlivé priestory vnútorného námestia sú 
fyzicky rozdrobené a chýba im kontinuita. 
Rovnako diskutabilné sú okraje námestia: Kde 
začína a končí Kamenné námestie? Reklamné 
prvky sú veľkým a pretrvávajúcim problémom 
vnímaným hlavne návštevníkmi námestia. Z 
týchto dôvodov je priestor ťažko čitateľný a 
rovnako ťažko sa v ňom orientuje. Objekty 
rýchleho občerstvenia sú na nízkej úrovni a 
v priestore otvoreného námestia sú rušivým 
elementom. 

5. Nízka kvalita verejného priestoru

Existujúci verejný priestor nie je jasne definovaný 
(hranice, funkcie). Povrchy námestia tvoria z 
väčšej časti parkoviská. Absenciou mobiliára 
v istých častiach, nízkou kvalitou mobiliára v 
centrálnych častiach a prítomnosťou sociálne 
vylúčených skupín návštevníkov námestie nie je 
cieľovou destináciou a má slabý zhromažďovací 
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charakter. Organickú výnimku tvorí len strom 
Paulownie v blízkosti OD Tesco. Priestor 
neponúka kvalitatívny priestorový štandard, ktorý 
by mohol byť asociovaný s plnohodnnotným 
mestským a spoločenským využitím. 
Spoločenské aktivity v území sú utilitárne 
(prechod, nákup, čakanie, žobranie) a nespájajú 
sa s dlhodobejšími aktivitami s pozitívnym, 
napríklad rekreačným charakterom.  

6. Existujúca zeleň

Stav zelene je dlhodobo negatívny. Existujúce 
stromy charakterizujú prestarnuté stromoradia 
s množstvom odumretých kusov. Zeleň (či 
už vo forme kvetináčov, stromov, kríkov či 
trávnika) nespĺňa estetické, ekologické ani 
miestotvorné kvality. Ústredným elementom 
námestia je starší strom Paulownie, ktorý je 
fyziologicky za svojim zenitom a dlhodobo 
neprežije bez statickej podpory. Vďaka svojmu 
veku, kráse kvetov a toho, že je na námestí 
‘jediným krásnym stromom’ púta však pozitívne 
asociácie zachytené niekoľkými predošlými 
mapovaniami. Námestie je definované nelogicky 
rozmiestnenými kvetináčmi rôznych druhov a  
veľkostí nízkej estetickej kvality. Tieto pôsobia 
ako baríéry nielen pre motorové vozidlá, ale aj 
pre chodcov. 

Kvalitná zeleň na Kamennom námestí absentuje, 
priestorová konfigurácia v rámci zóny Starého 
mesta však podporuje revitalizáciu zelene, napr. 
vo forme stromoradí, ktoré sa nachádzajú v 
blízkom okolí.

7. Bezpečnosť

Hoci ide o centrálny mestký priestor, v ktorom 
sa pohybuje množstvo ľudí, pôsobí zanedbane, 
nehygienicky a ťažko sa v ňom orientuje. Z 
pozorovaní smerov chodcov na námestí vyplýva, 
že smery sledujú okraje budov, prípadne 
zástavky MHD na okrajoch alebo v susedstve 
námestia. V centrálnej časti námestia sa smery 
jednoznačne strácajú a divergujú. V centrálnej 
časti (okolie Paulownie) sa zhromažďujú vylúčené 
sociálne skupiny, ktoré vytvárajú psychologickú 
bariéru pre združovanie. Námestie je v mnohých 
častiach slabo alebo nedostatočne osvetlené 
(okolie OD Tesco smerom k Špitálskej). Bariéry 
a neprehľadné zákutia spôsobujú opustenosť 
vo večerných hodinách. Gendrovou optikou 
zaznamenávame pokles návštevnosti žien 
vo večerných hodinách. Špecificky je pokles 
zreteľný v neosvetlenej pasáži na Dunajskej, 
kde zároveň stúpal počet mladých mužov vo 
viditeľne ‘spoločenskom’ naladení smerujúcich 

k podnikom na okraji Dunajskej, v smere 
námestie SNP a Obchodná. Vo večerných 
hodinách v priestore prakticky nenachádzame 
ani seniorov. Diskusia by mala byť venovaná aj 
bezpečným peším prechodom v okolí námestia. 
Na námestí zaznamenávame výskyt školákov a 
seniorov, ktorí sú najohrozenejšou skupinou na 
prechodoch.

8. Územný plán a širší kontext

Niektoré priestorové konfigurácie v územnom 
pláne zóny (napr. plánovaná budova v cípe 
Kamenného námestia) sú v kontraste s funkciou 
kvalitného verejného priestoru, rovnako tak 
obmedzenia, ktoré nerešpektujú súčasné potreby 
územia. 

9. Slabá komunikácia aktérov

Napriek silnejúcej debate o budúcnosti 
Kamenného námestia neexistuje trvalá 
pracovná skupina pozostávajúca z odborníkov 
a aktérov pôsobiacich v lokalite, ktorá by sa 
venovala hľadaniu spoločnej stratégie, riešeniu 
a koordinácii riešení jednotlivých investičných 
zámerov. 
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Diskusia po prezentácii štúdie 22.6.2016 (foto: Katarína Vankušová)
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Odborná diskusia4

Súčasťou výskumu bola diskusia s odborníkmi, 
ktorí prispeli do štúdie buď ako autori, 
poskytovatelia dát alebo so zadávateľmi 
štúdie. Cieľom bolo predstaviť dokument a 
predbežné závery štúdie a doplniť ich pre finálnu 
interpretáciu. Stretnutie prebehlo 22.6.2016 
v priestoroch Labu v Bratislave. Diskusiu 
prepisujeme po minimálnej editácii chronologicky 
ako živý element výskumu. 

Účastníci: 

Henrieta Moravčíková, SAV, Bratislava
Ingrid Konrad, Magistrát mesta Bratislavy
Tatiana Kratochvílová, MČ Bratislava - Karlova Ves
Ištván Vereš, Bratislavské rožky
Branislav Kaliský, Magistrát mesta Bratislavy
Gábor Bindics, Aliancia Stará Tržnica
Ján Mazur, Aliancia Stará Tržnica
Igor Marko, Marko&Placemakers
Milota Sidorová, Marko&Placemakers
Katarína Vankušová 

• Historický vývoj priestoru a architektonická 
kvalita námestia modernizmu 

Marko: Nielenže tu máme viac ako 30 
architektonicky hodnotných objektov, ale tvorí sa 
kvalita, ktorá nás posúva smerom do budúcnosti. 

Moravčíková:  V Bratislave asi nenájdeme 

tak koncentrovanú prehliadku najlepších 
slovenských architektov 20. storočia. Kamenné 
námestie a námestie SNP sú galériou 
modernizmu. Častokrát sa nám zdá, že moment 
obratu v živote námestia boli 60. roky, boli to 
však už pripravované modernistické regulácie z 
20. rokov. Bola to veľmi ambíciozna regulácia. 

Marko: Komerčný charakter bol daný tým, že 
obchod sa nezmestil do priestoru vnútorného 
mesta v okruhu hradieb. Za hradbami (na území 
námestia SNP a Kamenného námestia) vznikla 
zaujímavá zmes obchodov a prevádzok. Niečo, 
čo sa nemohlo objaviť v centre. Komercia.

Moravčíková: Šlo o vnútorný okruh, ktorý mal 
byť lemovaný inštitúciami. Tento priestor bol 
navrhovaný pre komerciu a reprezentáciu. 

Marko: V histórii uvidíte ako ambícia tvoriť 
námestie prudko vyskočila a potom upadla. 

• Úpadok obsahu 

Sidorová: Námestie obsahovo upadá. 
Obsahovotvorné prevádzky odchádzajú a sú 
nahrádzané výplňovými prevádzkami nižšej 
kvality

Bindics: OD Tesco ale funguje a vykazuje 
nadpriemerné čísla.

 
Sidorová: Je to pravdepodobne kombinácia 
faktorov. Výborná lokalita, ikonická stavba, 

dostupnosť pre ľudí, relatívne lacný tovar. 
Myslíme si, že skôr majú šťastie byť na námestí 
v najlepšom priestore. Je tiež dôležité pozrieť sa, 
kto sem chodí nakupovať. Bežní ľudia, seniori 
z blízkeho okolia. Rozhodne to nie je skupina, 
ktorá chodí nakupovať do centra Eurovea alebo 
Aupark.

Marko: K úspechu im pomáha aj zvažujúca 
sa topografia územia, ktoré od Hurbanovho 
námestia doslova ľudí vedie dolu.  

Moravčíková: Je dôležité rozlišovať úspech 
OD Tesco, ktoré má výborné čísla a fungovanie 
zvyšku budovy hlavne k hotelu Kyjev. Tento 
parter je buď prázdny alebo prenajatý 
prevádzkam nižšej kvality. 

Konrad: Do Tesca chodia ľudia z blízkeho okolia. 
Ľudia bez áut.

• Politický, pietny rozmer námestia SNP s 
presahom na Kamenné námestie

Vereš: K erodácii priestoru mohol prispieť aj 
politický rozmer námestia SNP. V druhej polovici 
storočia je tento priestor viac pietny, politický. 

Konrad: To pietne miesto bolo zosilnené aj 
dizajnom. Zeleň, kvetinové záhony zabránili 
ľudom vstupovať na trávnik. Raz sme mali 
ambíciu otvoriť toto miesto experimentu, 
umiestniť tam lehátka a pozorovať ľudí. Zamietli 
nám to pre dôvod pietneho miesta.
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Moravčíková: Kto to zamietol? Veľká časť 
úspechu námestia (SNP, Kamenného, atď) je 
závislá od manažovania priestoru. Pietnosť 
priestoru bola odľačená v momente, keď v roku 
1980 otvorili v hornej časti Námestia SNP prvé 
kaviarne a reštaurácie, tzv. Vypálené dediny. 
Politickosť spojená s komunizmom už nie je taká 
silná.

Marko: Otázkou je ako vytvoriť moderný priestor 
pre ľudí, čo vyvstáva ako potreba, zároveň 
zachovať pietne miesto. Nechápeme to nie 
však ako tri námestia, ale ako jedno námestie s 
rozličnými aspektami. 

Moravčíková: Nemyslím si, že dnes ide o 
tak negatívne zaťažené miesto. Námestie 
SNP je dnes skôr priestorom, kde sa 
Bratislavčania vyjadrujú k spoločenským kauzám 
(demonštrácie) a je to miesto spoločenskej 
výmeny. Námestie SNP je bratislavským Hyde 
Parkom. 

Marko: Táto otázka je veľmi problematická. 
Pretože sa tu prelína viacero línií vo veľmi 
spontánnom režime.

Moravčíková: Otázka spontánnosti v Bratislave 
je veľmi zaujímavá. Kladú sa tu prekážky (nielen 
fyzické ale aj procesné) na každom kroku.

Sidorová: Fascinuje ma, ako sme sa posunuli z 
roviny pietneho miesta do roviny spoločenského 
priestoru v štýle Hyde Parku.

BIndics: Nie je to aj tým, že nemáme v Bratislave 
okrem Hlavného námestia kde protestovať? 

Marko: Je to práve aspektom, tak ako 
chápeme nielen Námestie SNP, ale aj špičky 
Kamenného námestia. Priestor, ktorý je moderný, 
spoločenský, priestor 21 storočia. Toto námestie 
nie je definované tvarom, ale tým čo sa tam deje.

• Dopravné upokojenie vs kvalitný verejný 
priestor námestia SNP

Kratochvílová: Keď sa v Bratislave organizujú 
demonštrácie, väčšinou sa organizujú na 
námestí SNP. Pri demonštráciách masívnejšieho 
charakteru tu dochádza k obmedzovaniu 
dopravy, čo v prípade električkovej dopravy 
spôsobuje problémy.

Marko: Opäť prišlo k tomu, že sa priestor 
dopravne odľahčil, ale ďalej sa nerozvíjala jeho 
pobytová funkcia. Je to ako zastaviť sa v polovici 
procesu.

Kratochvílová: Mesto nemá spracovaný názor 
na dopravu v centre mesta. Počas ukončenia 
výstavby električkovej trate do Petržalky malo 
mesto pracovať na projektovaní prestupnej 
električkovej zastávky na Kamennom námestí 
v polohe proti Laurinskej ulici. Tento projekt 
je v súčasnosti ohrozený. Nepripravuje sa ani 
dočasné riešenie zastávky pred Starou tržnicou. 
Vzdialenosti medzi zastávkami električiek v 
centre mesta sú veľké a to môže spôsobiť 

zníženie atraktivity využívania električkovej 
dopravy. Vybudovanie zastávky v tejto križovatke 
je nevyhnutnosťou.

• Zeleň

Všeobecná zhoda na odstránení nefunkčných 
kvetináčov v prospech miestotvorných alejí a 
stromových solitérov.

• Vplyv trolejbusovej zástavky Rajská-
Cintorínska 

Moravčíková: Predĺženie Cintorínskej a 
Rajskej až do centra urbanisti plánovali už v 
modernistickej regulácii v 20 rokoch. 

Marko: Má dnes ale jedna zástavka ovplyvniť 
urbanizmus celého bloku? 

Kaliský: Jednou z najvýznamnejších zástavok 
bola zástavka ‘pod zvončekmi’, na Dunajskej. 
Táto priamo smerovala k Mlynským Nivám. Dnes 
neexistuje.

Nie je jasný definitívny názor nad presunom 
zástavky trolejbusov z Rajskej-Cintorínskej. 
Viacero scenárov je možných. 

Poznámka k presnosti dynamických procesov 
v území. Pozorovanie bolo uskutočnené v čase 
uzatvorenej Štúrovej. 

• Stretávacie body

Marko, Sidorová: Kamenné námestie nemá 
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jasný stretávací bod. Ako jeden identifikujeme 
strom Paulownie. Druhý je ‘kameň’- objekt s 
nápisom Prior. Celkovo však námestie nefunguje 
ako jasný stretávací bod.

Vereš: Z nášho etnografického výskumu 
vychádza, že v minulosti bolo stretávacím 
bodom ‘pod zvončekmi’ (priestor pod objektom 
zvončekov na stene OD Tesco). 

Moravčíková: ‘Pod zvončekmi’ ako miesto 
identifikované pre stretávanie je relatívne 
funkčné dodnes. Jeho historický význam 
bol ale vytvorený zástavkou, ktorá prepájala 
centrum a priľahlé štvrte. Ľudia vystupovali 
‘pod zvončekmi’. Tento stretávací bod vznikol 
pragmatickou dopravnou logikou.

Konrád: Negatívnou stopou bolo aj miesto ‘pri 
komunistoch’. V tomto mieste, dnes v blízkosti 
OD Tesco smerom k trojuholníku boli výklady 
s fotografiami pohlavárov. Je to zaniknutá 
historická, negatívna stopa. 

• K vizuálnemu zápisu územia

Moravčíková: Je strašné uvedomiť si, že niekedy 
najlukratívnejšie miesto námestia, okolie vstupnej 
časti hotelu Kyjev, kde sa chodilo spoločensky 
na úrovni na drink je dnes tou najhoršie 
vnímanou časťou priestoru. Niekto by sa mal 
zato zodpovedať. Najskôr asi majiteľ budovy 
skupina architektov Archtung o tomto mieste 
natočila zaujímavý dokument.

Kratochvílová: Jednou zo služieb v bývalom 
hoteli Kyjev je platenie za parkovanie. Ak 
nefunguje automat na parkovacie lístky, 
nevyhnete sa plateniu vo veľmi nepríjemnom, 
zanedbanom priestore, ktorý obsluhuje 
nedôveryhodná osoba. Je mimoriadne 
nedôstojné, keď si predstavíte, že to parkovisko 
využívajú ľudia, ktorí dochádzajú do onkologickej 
nemocnice z celého Slovenska.

• Genderová analýza

Marko, Sidorová: Z pozorovaní vyplýva, že 
hoci je žien na námestí takmer rovnaký počet 
ako mužov, prípadne o niekoľko percent menej, 
nachádzame sa pod všeobecným priemerom 
(obyčajne 65 k 45 percentám). Vyšší počet 
žien vo verejnom priestore, tým je prirodzeným 
indikátorom bezpečnosti priestoru. Menší počet 
žien indikuje, že priestor nie je veľmi vľúdny voči 
ženám.

Kratochvílová: Na Dunajskej ulici vznikajú 
prevádzky herní, ktoré lákajú takú klientelu, ktorá 
prirodzene odpudzuje ženy.

• Územný plán zóny Dunajská

Marko, Sidorová: Plánovaná viacpodlažná 
budova v cípe Kamenného námestia nám vo 
svetle analýz a interpretácií nedáva funkčný 
zmysel. Táto budova bráni prirodzeným ťahom, 
nemá hodnotu z urbanistického pohľadu. Zužuje  
a zaberá priestor, ktorý sa prirodzené núka ako 

vyústenie námestia SNP. Svojou hmotou nie 
je ani natoľko významná, masívna, aby tvorila 
‘landmark, zároveň nie je ani malá aby sa 
zapojila do nejakého rytmu budov. Vnímame ju 
ako prekážku.

Moravčíková: Táto budova vznikla ako odkaz na 
historický pôdorys Kamenného námestia v jeho 
pôvodnej podobe z konca 19. storočia. Dnes táto 
hmota nemá veľké opodstatnenie. 

• Voľné reflexie

Konrad: Touto štúdiou ste vysvetlili a dokázali 
dramatický vývoj územia. To ako mimoriadne 
dôležitý a moderný priestor to je, implikuje 
kvalitnú budúcu výstavbu, prestavbu. V tomto 
momente sa stotožňujem s tým, že kvalita 
nových objektov by mala byť imperatívom do 
budúcnosti. Je to rovnako apel na investora, ako 
aj na mesto.

Konrad, Kaliský, Moravčíková: V priestore by 
mala sídliť verejná, reprezentatívna inštitúcia, 
ktorá by pozdvihla význam námestia aj 
obsahovo.

Konrad: Je treba poznamenať veľmi nepríjemné 
poveternostné podmienky na námestí. Týmto 
aspektom by sme sa mali zaoberať v budúcnosti.



Roh Špitálskej, Rajskej v smere k OD Tesco (foto: Braňo Bibel)
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Záver a odporúčania5

Odporúčania ďaľsieho rozvoja

1. Strategická vízia námestia a širšieho okolia

Priestor Kamenného námestia a jeho okolia má 
potenciál byť moderným, animovaným a vizuálne 
atraktívnym priestorom, ktorý typovo v Bratislave 
chýba. Vnímame tu prirodzené miešanie kultúrnych, 
spoločenských, komerčných a administratívnych 
funkcií v rôznych objektoch a vzájomnej konfigurácii. 
Tieto poskytujú solídny základ pre pre moderný, 
diverzný centrálny mestský priestor.

Jeho ďalšie smerovanie potrebuje obsahovú 
zhodu aktérov (mesta, majiteľov budov, pozemkov, 
predstaviteľov významných obchodov a zástupcov 
verejnosti), ktorí by mali formulovať strategickú víziu 
tejto oblasti. Definovanie strednodobých a dlhodobých 
cieľov, rovnako ako definícia dosiahnuteľnej kvality 
by mali byť jasne stanovené a akceptované všetkými 
aktérmi námestia. Z hlavných cieľov je možné 
definovať napríklad nové mestské námestie, ktoré sa 
stane symbolom novej digitálnej doby. 

Spoločné vytýčenie cieľov, programový rámec 
a komunikácia uľahčí koordináciu čiastkových 
investícií na námestí. Odporúčame vytvorenie 
pracovnej, poradnej až rozhodovania schopnej 
skupiny aktérov námestia (na princípe community 
board alebo business impovement district). Úspech 
potrebnej revitalizácie a regenerácie bude plne 
závisieť od koordinácie všetkých zaintresovaných 

strán a transparentnom procese zmeny. Partnerský 
vzťah by mal byť podložený na presne definovanej 
forme komunikácie a možnosti participácie s 
verejnosťou. Takýto proces by mal byť facilitovaný a 
dokumentovaný.

2. Aktivizácia existujúceho územia

Jednotlivé časti územia sú v dlhodobom úpadku a 
správne nastavenie do budúcnosti sa hľadá ťažko. 
Aktivizáciou priestorov cez dočasné urbánne zásahy, 
programové eventy alebo kultúrne aktivity je možné 
predpripraviť a otestovať potenciálne využitie a 
výkonnosť územia. Participatívnym procesom s 
verejnosťou je možné podporiť pozitívnu väzbu k 
miestu a postupne meniť jeho mentálne nastavenie. 
Takéto riešenie je len dočasné a musí smerovať k 
dlhodobým a udržateľným riešeniam. Komunikácia 
medzi všetkými zainteresovanými je podmienkou. 
Riešenia sa nesmú stať nátlakovým alebo 
presadzovacím nástrojom zmeny.

3. Kvalita architektúry a integrácia existujúcej 
štruktúry

Z architektonického hľadiska je oblasť okolia 
Kamenného námestia prehliadkou kvalitnej slovenskej 
modernistickej architektúry. Povedomie o tomto 
aspekte je medzi širšou verejnosťou veľmi malé a 
očakávania zmeny nie sú previazané s očakávaním 
kvalitnej architektúry. Mnoho ľudí nevidí nijakú 

hodnotu v existujúcej zástavbe, témy vlastníctva a 
funkcie verejných priestorov sú nateraz prevládajúcími 
témami. Tento stav ‘nevedomia’ nie je objektívnym 
dôvodom na plošnú likvidáciu existujúcej štruktúry, 
ale naopak dôvodom pre posilnenie informovanosti o 
spoločných hmotných hodnotách architektonického a 
kultúrneho dedičstva. S ohľadom na kvalitu doterajšej 
výstavby musí mať akékoľvek ďalšie architektonické 
riešenie nadštandardnú kvalitu, aby bola historická 
stopa kontinuálna a udržateľná. Príklady nadčasových 
riešení z iných európskych miest ukazujú na možnú 
spoločenskú zmenu katalyzovanú práve cez nový 
architektonický objekt. Architektúra s kvalitným 
obsahom po realizácii prekvapivo zviditeľnila dovtedy 
ťažko identifikovateľnú potrebu a potenciál m(i)esta. 
Ak má takýto nový objekt nahradiť existujúcu kvalitu 
musí mať silný a presvedčivý argument. 

4. Priestorová definícia verejných priestorov

Verejné priestory budú zohrávať kľúčovú úlohu pri 
nastavení ďalšieho rozvoja tejto mestskej oblasti. 
Plnohodnotná integrácia a vyvážený vstup by mal byť 
založený na prirodzených a posilnených peších ťahoch 
a definícii nových programovateľných externých 
priestorov. 

Prepojenie troch námestí (Hurbanovo námestie, 
námestie SNP, Kamenné námestie) a programové 
gradovanie priestoru v smere znižujúcej sa topografie 
je zásadným krokom v zlepšení priehľadnosti a pešej 
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dostupnosti. Zlepšením prirodzeného meandrovania 
uživateľov sa zvýši počet návštevníkov. 

Tranformácii územia by malo predchádzať celoplošné 
odstránenie nežiadúcich reklamných elementov, 
stánkov rýchleho občerstvenia a mobilnej zelene. 
Výber mestského mobiliáru a materiálovej palety by 
mali byť koordinované s architektonickým riešením 
budov. Veľkú časť existujúceho verejného priestoru 
zaberajú povrchové parkoviská, ktoré by v centrálnej 
meskej časti mali byť nahradené podzemným 
parkovaním. 

Aktraktivita celého územia v zmysle podpory 
dobrovoľnej chôdze sa zvýši, keď budú chodníky a 
námestia s bezbariérovými úpravami a bez prekážok. 
Jednoducho, ľudia sa nebudú pozerať pod nohy ale 
do očí.

5. Centrálny peší okruh

Skvalitnenie aktívneho parteru hlavných navádzajúcich 
ulíc do námestia by pomohlo pri ich fyzickej a 
mentálnej identifikácii. Význam a pešie zaťaženie 
Dunajskej a Cintorínskej ulice navádzajúcich ľudí z 
centra na autobusovú stanicu Mlynské nivy, ako aj k 
rozvíjajúcim sa komplexom budov bude v budúcnosti 
stúpať. Zlepšenie pešieho prepojenia v tomto smere 
bude bude veľmi dôležité, a pre ďalší vývoj zásadné. 

Ďalšie prioritné napojenie vnímame cez tri kontinuálne 
námestia smerom na prezidentský palác a Štefánikovu 
ulicu s napojením na hlavnú vlakovú stanicu. Takto sa 
dopĺňa mestký centrálny okruh kontinuálneho pešieho 
prepojenia centra so strategickými miestami v centre 
a dopravnými uzlami. Kamenné námestie leží v strede 
tohto okruhu a prirodzene kumuluje ľudí. Otvára 
potenciál preto, aby sa okrem tranzitného charakteru, 
ktorý je preň v súčasnej dobe charakteristický, stal aj 
cieľovou destináciou. 

Priečne pešie prepojenie medzi OD Tesco smerom na 
Cintorínsku ulicu je v súčasnosti veľmi frekventované, 
ale poskytuje nízku priestorovú a obsahovú kvalitu. 
Pri zachovaní tohto prirodzeného pešieho ťahu treba 
rozvíjať aj jeho zážitkovú a scénicku kvalitu. Pri zmene 
organizácie dopravy a priblížení zastávok električky a 
trolejbusov by tento ťah zmenil svoju intenzitu, avšak 
nestratí celkom svoju významnosť. V posledných 
rokoch sa v okolí trolejbusovej zástavky, ktorá je 
hlavným zdrojom návštevníkov, vytvoril prirodzený 
aktívny klaster prevádzok (take away kaviarne, 
pekárne, kvetinárstva, atď), ktoré reagujú na rýchly 
a intenzívny pohyb návštevníkov smerujúcich na 
Kamenné námestie. Vytvorili sa tu však aj kancelárske 
budovy, nedávno bola otvorená nemocnica a v 
blízkosti sa stavia rezidenčný komplex. Úvaha o tom, 
že Cintorínska by po presune zástavky trolejbusu 
stratila na významnosti nie je tak jednoznačná. Pokiaľ 
bola zástavka MHD aktivátorom priestoru, v súčasnom 

stave je jedným z významných, ale nie výlučných 
aktivátorov priestoru.

6. Dopravná štúdia a štúdia dynamických 
parametrov územia

Pre územie Kamenného námestia podľa našich 
poznatkov nebola spracovaná komplexná dopravná 
študia. Územie nemá spracovanú hĺbkovú štúdiu 
dynamických parametrov, ku ktorým sme sa priblížili v 
našom pilotnom výskume. Z výsledkov odvodzujeme 
nevyváženosť dopravných ťahov a slabú vzájomnú ko-
existenciu jednotlivých typov dopravy v území. 

Kamenné námestie má veľmi dobrú dostupnosť 
a pokrytie mestskou hromadnou dopravou je na 
bratislavské pomery nadštandardné. Možnosť 
zlepšenia vidíme vo zvýšení viditeľnosti a zlepšení 
orientácie medzi jednotlivými zastávkami, koordinácii 
prestupných časov medzi rôznymi typmi verejnej 
dopravy, prípadnom presmerovaní trolejbusovej 
dopravy do Dunajskej ulice v zmysle zjednodušenia a 
posilnenia významu tejto ulice. 

Jednotlivé dopravné tepny (Dunajská, Cintorínska, 
Námestie SNP) boli utlmené, doteraz ale nebol využitý 
potenciál pri tvarovaní a hierarchizácii externých 
komunikačných priestorov. Cyklistické prepojenia sú 
zatiaľ podcenené. Prepojenie bezpečnou cyklotrasou 
na Štúrovu ulicu by zlepšilo spojenie s Petržalkou a 
dunajským nábrežím.
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Dunajská ulica potrebuje radikálnu zmenu v organizácii 
parkovania. Povrchové parkovanie by malo byť 
vylúčené alebo výrazne regulované. Posilnenie 
chodníkových priestorov a zjednotenie mobiliáru 
v smere od autobusovej stanice by zlepšilo tento 
prirodzený ťah, ktorý je vstupným priestorom pre 
mnohých návštevníkov Bratislavy. Takto by sa posilnila 
nová identita Kamenného námestia a zvýšila sa jeho 
atraktivita.

Hromadné povrchové parkovacie priestory byť mali byť 
redukované. Efektivita týchto parkovísk je diskutabilná. 
Spodná časť námestia SNP je utlmená pre dopravu. 
Zrušenie stanovišťa taxikárov a povrchové zjednotenie 
námestia by pomohlo prevádzkám na obvode a 
zlepšilo prístup na Kamenné námestie.

7. Funkčná a kvalitná zeleň

Existujúca zeleň je nevyhovujúca a nefunkčná. 
Nové riešenie by malo priniesť celkový návrh 
umiestnenia nových stromov, ktoré by doplnili uličné 
stromoradia. Plošná zeleň a ornamentálna výsadba 
je pre extenzívne využitie priestoru nevhodná. Nový 
návrh by mal však zohľadniť požiadavku tienenia a 
ochladzovania v letných mesiacoch. Optická funkcia 
delenia priestoru zeleným gridom alebo zhlukom 
je vítaná. Pri umiestňovaní väčších drevín treba 
overiť priehľadnosť hlavných peších ťahov a zároveň 
overiť dominantné pohľady na objekty tak, aby bola 
zachovaná priestorová logika a orientácia.

Stromy by mali byť osadené do pevnej dlažby s 
povrchovou ozdobnou mrežou. Používanie kvetináčov 
by malo byť maximálne obmedzené. Existujúce 
kvetináče by mali byť odstránené. Na zamedzenie 
nedovoleného parkovania by mali byť použité iné 
riešenia, ktoré nie sú rušivé a sú plne integrované s 
novým riešením.

8. Spresnenie investičných zámerov

Komuníkácia s privátnymi investormi a hráčmi 
v území je dôležitým predpokladom dohody a 
koordinácie rozvoja územia. Investičný zámer je z 
pohľadu investorov citlivý materiál a preto musí byť 
komunikácia s verejnosťou adekvátne nastavená a 
transparentná.

9. Aktualizované limity územia. Územný plán

Aktualizácia platného územného plánu potrebuje 
systémovú odbornú diskusiu. V súčasnosti má 
územný plán niekoľko sporných a problematických 
limitov a jeho úprava by bola vítaná. Okrem stanovenia 
stratégie územia je potreba aktualizovať existujúci 
územný plán zóny, ktorý treba dostať do kontextu s 
územím smerom k námestiu SNP a rozvíjajúcej sa 
Obchodnej ulici.

10. Overenie a porovnanie scenárov

Pre územie neexistuje jeden správny scenár. Riešenia 
musia byť vedené postupne a vo vzájomnej diskusii. 

Zostavenie diagramatického overovacieho matrixu, 
ktorý by informoval o benefitoch a nedostatkoch by 
pomohol pri komunikácii a presadzovaní navrhovaných 
riešení v čase. Takýto matrix by mal byť zostavený 
z pohľadu rôznych aktérov, reprezentatívnych 
predstaviteľov verejnosti, privátnych investorov a 
vedenia mesta. 

11. Image a značka územia

Dôležitou zmenou bude postupná tranformácia 
negatívne vnímaného prostredia do neutrálnej a neskôr 
pozitívnej polohy. Celkový image územia by bolo 
možné zmeniť cielenou kampaňou a sprievodnými 
aktivitami, ktoré by propagovali aktívnu premenu 
námestia na plnohodnotný mestský organizmus. 
Hľadanie symbolických asociácii s historickými a 
budúcimi kvalitami by pomohlo prinavrátiť stratenú 
charakterovú identitu. Práca s kvalitatívnymi 
materiálmi v podobe historických príbehov by 
pomohla rehabilitovať spoločenský záujem o územie. 
Zvyšovaním pozitívneho povedomia by sa zvýšila 
samotná atraktivita. Spojenie viacerých inštitúcii v 
širšom okolí by mohlo oživiť ideu spoločnej centrálnej 
mikroštvrte.
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Appendix - Anglická verzia (výber)
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1.1 Research Objectives

Kamenné Square and its surroundings is one of 
the most important urban spaces in Bratislava. If 
we wanted to determine the psychological center 
of Bratislava city, it would certainly be here. The 
area underwent dramatic historic development 
and its current fragmented state replicates 
many central urban spaces characterized with 
gradual psychological and physical decline. The 
condition of the square and its surroundings is 
alarming and it is not obvious what preceded 
the current situation or when the moment of its 
qualitative decline came.

Important stakeholders, including the 
municipality, general public, professional 
community as well as private investors and 
owners openly agree about the poor state 
of the square. The area is in urgent need of 
regeneration and redevelopment. The current 
masterplan (regulatory and zoning plan) regulates 
many parameters of development, but does 
not include comprehensive information about 
the often invisible quality of the square. Future 
transformation of the area needs to be based 
on understanding of the underlying parameters, 
which are a combination of historical research 
and data mapping of the existing situation.

Kamenné Square is a dynamic social and 
spatial organism hard to be defined by standard 
research, which often doesn’t link important 
quantitative and qualitative indicators. Our 
professional and independent research analyses 

Introduction1

and describes the current state of the area, 
looking at selected historic configurations, 
bringing new, yet unpublished findings.

Many of the parameters have never been 
presented within context and many qualities 
have never been thoroughly researched and 
articulated. Our research does not present 
specific solutions, but rather opens possibility for 
a variety of scenarios, which can be successfully 
implemented only through a process of 
open partnership and a positive consensus 
between all concerned parties. Transparent and 
objective data should create good basis for 
communication within this complex and opaque 
urban problem and bring the opportunity to 
influence the attitude to regeneration of the area 
based on holistic understanding of the city and 
its internal relationships.

Objectives

1. Analyse and define crucial historic scenarios

2. Map out starting parameters of the area and 
look for links between them

3. Link qualitative with quantitative parameters

4. Articulate a ‘mental map’ of the area

5. Compare findings in an expert discussion

6. Define starting points for redevelopment



www.markoandplacemakers.com86



people place process

Our methodology of measuring the performance 
of the area and its spatial qualities is based on 
a comparative model. The acquired data and 
subsequent analysis is made up of active linking 
of historical and current data and processing 
of all available resources. Historical and current 
data is combined with the results of field survey 
and mapping of the existing area. The mapping 
combines collected quantitative data with 
qualitative observations providing an integrated 
dynamic picture of the area at present. The 
selected input and observations were undertaken 
on different days of the week and at different 
times, in order to acquire the best possible 
image of the current situation. Part of the 
mapping was a selection of visual points of the 
area with subsequent commentary based on 
subjective observations. Mapping and fieldwork 
was carried out between 8:00 and 21:00. The 
research does not include long-term trends and 
observations, only assumes them. The results of 
the mapping and analysis were the subject of an 
expert discussion documented in this report.

1.2 Methodology
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Conclusion and Recommendations5

Recommendations for Future Development

1. Strategic Vision of Kammené Square and its 
Surroundings

Kammené Square and its surroundings has the 
potential to be a modern, animated and visually 
appealing space that is typologically currently missing 
in Bratislava. We observed a natural mix of cultural, 
commercial and administrative functions within 
different objects and in various configurations. These 
can provide a solid foundation for a modern and 
diverse urban space in the city centre.

Future development of the area requires a joint 
strategic vision formulated by all stakeholders 
(municipality, property owners, representatives 
of significant businesses and community leaders 
representing the general public). Mid-term and long 
term objectives, as well as quality benchmarks should 
be clearly defined and accepted by all stakeholders. 
Amongst main objectives it is possible to define this 
urban square as a symbol of the new digital age.

Jointly agreed objectives, programmatic framework 
and communication will facilitate the coordination of 
incremental investment. We recommend creating a 
working advisory group with decision-making power 
(on the principle of Community Board or Business 
Improvement District). The success of the necessary 
revitalization and regeneration of the square will fully 
depend on the coordination between all interested 

parties and a transparent process of change. Any 
partnership should be based on a well-defined 
form of communication and the possibility of public 
participation. This process should be facilitated and 
documented.

2. Activation of the Existing Area

The area has been in decline for a long time, making 
future regeneration a difficult starting point. Activation 
of spaces through interim uses and interventions, 
events and cultural activities can be a testing 
ground for future uses uncovering potential of the 
area. Participatory process engaging the public can 
promote positive relationship to the area and gradually 
change its current mental image. These temporary 
interventions must lead towards long-term sustainable 
solutions. Communication between all stakeholders 
is vital. Solutions should not become coercive or be 
used as enforcement tools for change.

3. Quality of Architecture and Integration of the 
Existing Urban Structure

Kammené Square and its surroundings is a showcase 
of quality Slovak modernist architecture. Awareness 
of this quality amongst general public is very small 
and future changes are not linked with the expectation 
of quality architecture. Many people see no value in 
the existing buildings; ownership and functionality 
of public spaces are for now predominant themes. 

This lack of knowledge is not an objective reason 
for dismissal of the existing structures, but rather a 
reason to strengthen the awareness of this collective 
architectural and cultural heritage. With regard to 
new architecture, any future redevelopment will 
have to achieve high quality standards, in order to 
achieve a continuous and sustainable link with historic 
development. Examples of timeless solutions from 
other European cities show possible social change 
catalysed through a new architectural object. Once 
implemented, architecture with quality content has 
the capacity to identify needs and potential of a place. 
Strong and convincing arguments are needed in case 
of replacing the existing quality.

4. Spatial Definition of Public Space

Public space will play a key role in setting the future 
development of this urban quarter. Full integration 
and balanced input should be based on natural and 
enhanced pedestrian links and the definition of new 
programmable external spaces.

Linking the three squares (Hurbanovo Square, 
SNP Square, Kamenné Square) and programmatic 
gradation of space in the direction of decreasing 
topography is an essential step in improving the visual 
permeability and pedestrian accessibility. Improving 
the natural meandering of users will increase the 
number of visitors. The transformation of the area 
should be preceded by removal of all undesirable 
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advertising elements, fast food stalls and mobile 
greenery. Selection of street furniture and material 
palette should be coordinated with architecture of new 
buildings. 

A large portion of the existing public space is 
occupied by car parking, which should be replaced 
with underground parking in central location. The 
appeal and attraction of the whole area in terms of 
walkability will increase once pavements and squares 
are accessible and free of any obstructions. People 
will be encouraged to look ahead instead of watching 
their feet.

5. Central Pedestrian Loop

Improvement of active frontages of main streets 
leading towards the square would help with their 
physical and mental identification. The significance 
and pedestrian load of Dunajská and Cintorínska 
Street leading from the city center towards bus station 
Mlynské nivy, as well as streets leading towards 
the emerging new building clusters will increase. 
Improving pedestrian links in this direction will be 
essential.

Another important connection is via the three 
continuous squares (Kamenné square, SNP Square, 
Hurbanovo Square) towards Presidential Palace and 
Štefánikova Street leading to the main railway station. 
This completes the central pedestrian loop connecting 

strategic places in the city centre and transportation 
hubs. Kamenné Square is located in the center of 
this loop and naturally collects people, opening real 
potential for the area to become not only a transitional 
point as currently used, but also a destination.

The pedestrian link between Tesco towards 
Cintorínska Street is currently very busy, however it 
provides poor spatial and programmatic quality. It is 
important to not only maintain this natural pedestrian 
link, but also improve its experiential and scenic 
quality. Rearranging transportation and relocating 
tram and trolleybus stops closer will offload this route, 
however it will still retain its significance. Over the past 
few years a natural cluster of services emerged around 
the trolleybus stop, which is one of the main sources 
of visitors (take-away coffee shops, bakeries, florists, 
etc.), as a consequence of the intense footfall from 
here towards Kamenné Square.

The area has also seen emergence of new office 
clusters, a recently opened hospital and a residential 
complex currently under construction. It is therefore 
not inevitable that relocation of the trolleybus stop on 
Cintorínska Street will decrease the significance of this 
pedestrian link. The trolleybus stop, which has been 
initially the activator of the space, is no longer the only 
destination.

6. Transport Assessment and Dynamic Parameters 
Study

To our knowledge, there has been no transport 
assessment of Kamenné Square area, neither a 
comprehensive study of dynamic parameters which 
our pilot research has touched upon. From our 
findings we an imbalance in connectivity and poor 
interconnection between various transportation modes 
within the area.

Kamenné Square has very good accessibility and 
is well served by public transportation. Possible 
enhancements could include improving visibility and 
orientation between individual bus/trolleybus/tram 
stops and coordination of interchange times between 
different types of public transportation. Redirecting 
trolleybuses via Dunajská Street in order to enhance 
the significance of this street is another possibility.

Main arteries (Dunajská Street, Cintorínska Street, 
SNP Square) are subdued with unused potential to 
shape and reorganise the external communication 
areas. Cycling routes are currently limited and could 
be enhanced through creating a safe route linking 
to Štúrova Street, improving connectivity towards 
Danube riverfront and Petržalka.

Dunajská Street needs a radical change in the 
organization of car parking. On street parking should 
be eliminated or strictly regulated. Strengthening 
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pavements and unifying street furniture all the way 
to the bus station Mlynské nivy would improve 
this natural gateway for many visitors arriving to 
Bratislava, as well as enhancing Kamenné Square as a 
destination with a specific identity.

Surface car parking lots need to be reduced. The 
effectiveness and suitability of this form of car parking 
in the city centre is questionable. The lower part of 
SNP Square has already restricted traffic. Eliminating 
taxi stands and unification of the square surface would 
help shops facing this area and improve access to 
Kamenné Square.

7. Functional High Standard Greenery

The existing greenery is unsatisfactory and not 
functional. The redevelopment of the area needs 
to include an overall approach to location and 
arrangement of new trees complementing existing 
tree alleys lining the streets. Surface greenery or 
ornamental planting is unsuitable for spaces with 
extensive use. However, the new proposal needs to 
take into account requirements for shade and cooling 
during summer months. Green ‘walls’ or clusters of 
tree planting can be used to create spatial diversity. 
When introducing larger tree species, care should 
be taken not to obstruct important visual lines along 
main pedestrian routes as well as vistas of important 
buildings in order to preserve spatial logic and clear 
orientation.

Trees should be planted into solid pavement using 
level decorative grille. The use of planting pots should 
be limited and existing planting pots should be 
removed. Non-intrusive fully integrated urban design 
solutions should be used to prevent illegal car parking.

8. Clarification of Investment Plans

Communication with private investors and 
stakeholders within the area is an important 
prerequisite for consensus and coordination regarding 
any future redevelopment. 

Communication of investment plans needs to be 
sensitively managed and enable a transparent 
dialogue with general public.

9. Revised Area Limits and Masterplan

The revised masterplan (regulatory plan and zoning 
plan) requires a systematic professional discussion. 
Currently, the masterplan shows several controversial 
and problematic limits which need to be updated and 
clarified. In addition to determining an overall strategy 
for the area it is necessary to update the current 
zoning plan, which needs to be integrated within wider 
context of SNP Square and Obchodná Street.

10. Verification and Comparison of Scenarios

There is not a single solution for future development of 
the area. The redevelopment needs to be led gradually 

and in mutual discussion. A diagrammatic verification 
matrix that would record strengths as well as 
weaknesses would help to communicate and approve 
proposals in time. This matrix should be drawn up 
from the perspective of various stakeholders, public 
officials, private investors and municipality.

11. Image and Brand

A gradual change from a negative perception of the 
environment to a neutral, and ultimately positive one 
will be an important part of the area’s transformation. 
The overall image of the area could be improved 
through a targeted campaign and supporting activities 
promoting active transformation of the square into a 
fully functional urban organism. Symbolic links with 
historic as well as future qualities could help restore 
the lost character and identity of the place. Working 
with qualitative materials in form of historic narratives 
could help raise social awareness and interest in the 
area. Raising positive awareness would also increase 
attractiveness of the area. Combining multiple 
institutions in the wider area could revive the idea of a 
joint central quarter.

Výskum Kamenné námestie a širšie okolie, Bratislava 91



markoandplacemakers
desig n con su ltan cyforlivablecities


