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Druhým zo štyroch cieľov Dobrého trhu je oživovanie verejného priestoru, a to 

predovšetkým vo vzťahu k lokalitám, v ktorých sa toto podujatie odohráva. V našom 

výskume sme sa zamerali predovšetkým na lokalitu Panenskej ulice a zaujímalo nás, akým 

spôsobom ovplyvňuje Dobrý trh vnímanie verejného priestoru v tejto lokalite ako aj jej 

celkový rozvoj. Aj keď v niektorých prípadoch vnášali komunikační partneri a partnerky 

do diskusie aj príklady z ďalších lokalít, výsledky výskumu prezentované v tejto kapitole 

sú v plnej miere aplikovateľné len na lokalitu Panenskej ulice, pretože neberú do úvahy 

priestorové a iné špecifiká ďalších dvoch lokalít.  

Náš výskum nám umožnil identifikovať tri preukázateľné dopady Dobrého trhu v tejto 

tematickej oblasti, a to upriamovanie pozornosti na potenciál verejného priestoru, 

budovanie vzťahu k lokalite, a stimuláciu rozvoja lokality. Vo vzťahu ku každému dopadu 

sme zároveň identifikovali niekoľko podporných mechanizmov a limitov, ktoré sú 

graficky znázornené v Schéme 2. 

 
Schéma 1 Identifikované dopady, podporné mechanizmy (oranžové bubliny) a limity (modré 
bubliny) vo vzťahu k cieľu oživovanie verejného priestoru 

 



UPRIAMOVANIE POZORNOSTI NA POTENCIÁL VEREJNÉHO PRIESTORU 

Za prvý a najlepšie preukázateľný dopad Dobrého trhu v tejto tematickej oblasti je možné 

považovať jeho schopnosť upriamovať pozornosť na potenciál verejného priestoru. 

Tento dopad nepociťujú len aktéri s priamym vzťahom k lokalite, ale aj ďalšie skupiny 

aktérov vrátane návštevníkov a zástupcov lokálnych inštitúcií, NGOs, mesta a verejnej 

správy. Ako upozornila komunikačná partnerka z Inštitútu cirkulárnej ekonomiky, takéto 

upriamovanie pozornosti je významné, pretože vytvára predpoklady pre potenciálnu 

zmenu praktík využívania verejného priestoru. 

Tým, že sa proste ten priestor zmení v jeden deň na niečo úplne iné, tak ľudia potom 

si dokážu predstaviť, že by tam aj bolo niečo iné. A ľahšie sa zapájajú do nejakej 

zmeny. [...] Vedia čo je pre nich také ako keby že dôležité na tej ulici, dostať sa do 

nejakého konkrétneho dvora alebo do nejakej konkrétnej prevádzky, ktorá tam je. Tú 

ulicu si proste navnímajú nejak inak. A nielen Panenskú, ale napríklad aj Jakubák, 

ktorý je tiež akože bežne iba parkoviskom (C2, Zástupkyňa Inštitútu cirkulárnej 

ekonomiky) 

Medzi najvýznamnejšie mechanizmy, ktoré posilňujú kapacitu Dobrého trhu upriamovať 

pozornosť na potenciál verejného priestoru patrí uzávera ulice, teda dočasné vylúčenie 

automobilovej dopravy. Komunikační partneri a partnerky naprieč kategóriami vnímajú 

túto prax veľmi pozitívne ako niečo, čo im umožňuje oddýchnuť si od áut a zažiť ulicu 

inak. Počas trvania uzávery nahradia na chodníkoch parkujúce autá stoličky a stolíky, 

ktoré zástupcovia lokálnych prevádzok vyložia pred svoje podniky a obchody a stimulujú 

tak združovanie ľudí na ulici. 

Veľmi sa teším, že proste zmiznú tie autá, že sa dajú von všetky možné stoličky a 

stolíky a neviem čo, a že je vidno, že tá ulica totálne ožije. Že keď my dáme von jednu 

lavičku, tak hneď si tam ľudia sadnú a proste to je úplne krásne a, a...a tak by mala tá 

ulica vyzerať [zasmiatie] častejšie, no. (B3, Zástupkyňa lokálnej prevádzky) 



 
Obrázok 1 Alternatívne využitie verejného priestoru na ulici počas uzávery.  

Ďalším významným mechanizmom, ktorý posilňuje kapacitu Dobrého trhu upriamovať 

pozornosť na potenciál verejného priestoru je prax otvárania dvorov, ktorá bola 

zmieňovaná už aj v predchádzajúcej kapitole. Táto prax nemá dopad len na budovanie 

susedskej komunity, ale aj na vnímanie verejného priestoru v lokalite, pretože 

návštevníkom a ďalším aktérom zapojeným do Dobrého trhu sprístupní aj poloverejné 

priestory, ktoré sú obvykle dostupné len pre úzku skupinu ľudí. 

Na tej Panenskej sa mi páčilo, že sú tam vlastne vtedy roztvorené také dvory, ktoré 

inokedy cez rok sa nedajú navštíviť. Takže má to také plus, že tam celá ulica je ako 

otvorená. Človek si môže pozrieť aj také veci ako ozaj historické budovy, historické 

nádvoria, ktoré ináč cez rok sú zatvorené, alebo používajú to iba tí čo tam bývajú. 

Takže je to také plus. (F1_2, Návštevník a pracovník v automobilovom priemysle) 



 
Obrázok 2 Výstava historických vozidiel v jednom zo sprístupnených dvorov na Panenskej ulici 

BUDOVANIU VZŤAHU K LOKALITE 

Druhým identifikovaným dopadom v tejto tematickej oblasti je budovanie vzťahu 

k lokalite, teda podpora vytvárania emocionálnych väzieb k špecifickým miestam na 

Panenskej ulici a v jej bezprostrednom okolí. Podobne ako v prípade upriamovania 

pozornosti na potenciál verejného priestoru, aj v prípade budovania vzťahu k lokalite 

zohráva významnú rolu otváranie dvorov a sprístupňovanie budov a miest, ktoré počas 

roka nie sú verejnosti dostupné. 

[Na Dobrom trhu] ste ako keby objavili aj to svoje susedstvo, že ste mohli ísť, neviem, 

aj do miest, ktoré možno boli zavreté, hej, a nemali ste bežne ku nim prístup tak 

odrazu ste proste objavili nejaké ďalšie miesta. A budujete si tým pádom vzťah hlbší 

k tomu celému, k tej danej lokalite, v ktorej buď bývate alebo ktorú ste navštívili ten 

deň alebo tam chodíte možno denne do práce, alebo ste netušili o niektorých ďalších 

veciach, ktoré tam sú. (C2, Zástupkyňa Inštitútu cirkulárnej ekonomiky) 

Významnú podpornú rolu zohrávajú aj sprievodné podujatia, z ktorých mnohé sú 

organizované v spolupráci s lokálnymi inštitúciami alebo s neziskovými organizáciami a 

sú zamerané na spoznávanie histórie lokality. Viacerí komunikační partneri a partnerky 

v tomto smere vyzdvihli predovšetkým prínos organizovaných prechádzok po štvrti ako 



aj ďalších aktivít, ktoré návštevníkom dokážu sprostredkovať komplexnú a multikultúrnu 

históriu lokality zážitkovou formou.   

Vytvára to priestor spoznať históriu. Tie prechádzky, ktoré sa organizujú počas 

Dobrého trhu sú super vec podľa mňa. Že pozrieť sa na tú štvrť a na tie ulice inými 

očami. Ako boli tie prechádzky s tými cudzincami napríklad, ale aj Bratislavské rožky 

tu robia tie historické veci, vrátane lýcea, že tu bola vlastne evanjelická Bratislava a 

táto štvrť vlastne patrila tiež k takým dlhodobo multikultúrnym mnohojazyčným 

častiam Bratislavy. Takže spoznať aj to, že to nie je len súčasná vec, ale že to nadväzuje 

a má to nejakú minulosť toho miesta. (C3, Zástupca Evanjelickej cirkvi augsburského 

vyznania) 

Zapojeným lokálnym inštitúciám a prevádzkam zároveň spolupráca s Dobrým trhom 

umožňuje otvoriť svoje priestory širokej verejnosti, pomôcť im dozvedieť sa o nich, zažiť 

v nich niečo príjemné, a vybudovať si tak k nim vzťah.    

Z pozície školy je tam samozrejme tá motivácia, aby sa celé toto prostredie školy so 

svojim krásnym nádvorím viacej otvorilo pre tých aj obyvateľov týchto priľahlých 

ulíc, ale aj návštevníkov toho Dobrého trhu. Aby oni o tomto priestore vedeli a aj 

vzhľadom na to aké sú plány, tak aby, aby ho kvázi začali užívať tým spôsobom ako, 

ako je to aj v tých plánoch. To znamená ako nádvorie plné hudby, hudobného života.  

(E4,  Susedka a zástupkyňa základnej umeleckej školy) 

STIMULOVANIE ROZVOJA LOKALITY 

Tretím preukázateľným dopadom Dobrého trhu v tejto tematickej oblasti je stimulovanie 

rozvoja lokality, teda priame ovplyvňovanie procesov týkajúcich sa vzniku novej 

infraštruktúry a celkovej revitalizácie Panenskej ulice. Komunikační partneri a partnerky 

naprieč kategóriami považujú Dobrý trh za významného hýbateľa rozvoja Panenskej ulice 

a jej bezprostredného okolia, pričom za základný podporný mechanizmus považujú 

kapacitu tohto podujatia lokalitu zviditeľniť a symbolicky ju tak umiestniť na mapu 

mesta.  

Ja som Bratislavčan, aj som vyrastal v Bratislave a Panenskú si pamätám ako ulicu, 

kde vlastne boli tuším jeden až dva podniky alebo tak, kam som chodieval ako mladý. 

Potom tam nejaký hostel vyrástol, ale bola to vlastne stále ulica, kde som nemal dôvod 

ísť. Dobrý trh dostal tú ulicu na mapu Bratislavy. (D5, Zástupca Sekcie verejných 



priestorov Metropolitného inštitútu Bratislavy) 

Ďalším výrazným podporným mechanizmom stimulácie rozvoja lokality sú diskusie 

o verejnom priestore, ktoré sú stabilnou súčasťou programu Dobrého trhu. 

Organizátorky Dobrého trhu aktívne vytvárajú priestor, aby sa do týchto diskusií zapojilo 

široké spektrum aktérov, od susedov, cez zástupcov lokálnych prevádzok, inštitúcií 

a neziskových organizácií až po zástupcov mesta a verejnej správy. 

Vnímam taký nejaký dialóg, že Dobrý trh sa o to vždy snaží, komunikovať aj s 

predstaviteľmi mestskej časti a mesta a nejakým spôsobom ich vťahovať do toho 

programu. Že vždycky je tam debata s primátorom, so starostkou, proste snažia sa ich 

tam vždycky pozvať, previesť ich, a tak ďalej. Čiže aj v takom dialógu. A ukazovať to 

aj ľuďom, že aha, dá sa to, dá sa s tými ľuďmi rozprávať, dajú sa riešiť veci, dajú sa 

pomenovávať problémy, potom dajú spoločne hľadať riešenia. Tak toto vnímam ako 

veľký prínos. (B3, Zástupkyňa lokálnej prevádzky) 

Doteraz najaktívnejšiu rolu pri otváraní diskusie o verejnom priestore, ako aj o celkovom 

rozvoji susedstva, zaujali organizátorky Dobrého trhu, keď sa ujali role realizátoriek 

participatívneho procesu k plánovanej revitalizácií Panenskej ulice. Participatívny proces 

prebiehal v období od septembra do decembra 2017 a jeho výstupom je záverečná správa 

s názvom „Aká je Panenská a okolie?“ (Sidorová et al. 2018), ktorá poslúžila ako podklad 

pre vypracovanie „Manuálu verejných priestorov pre Panenskú ulicu a jej okolie“ (Urban 

2019). Realizácia participatívneho procesu tak predstavuje významný mechanizmus, 

ktorý pomohol dopad Dobrého trhu na rozvoj lokality inštitucionalizovať vo forme 

koncepčných dokumentov. Zároveň, aj z pohľadu komunikačných partnerov a partneriek 

predstavuje participatívny proces a jeho výstupy jednu z najhmatateľnejších stôp, ktoré 

Dobrý trh zanechal v lokalite. 



 
Obrázok 3 Diskusia s primátorom mesta Bratislava 

S participáciou súvisiacim podporným mechanizmom je aj akumulácia dát o lokalite, a to 

predovšetkým o existujúcich vzťahoch a potrebách jej obyvateľov. Ako upozornil 

zástupca Metropolitného inštitútu v Bratislave, takéto dáta predstavujú cenný podklad 

pre aktuálne aj budúce snahy o rozvoj lokality zo strany mesta. 

Obrovská výhoda je, že s Dobrým trhom, aj s tými menšími aktivitami okolo Dobrého 

trhu, vlastne tá susedná komunita, aj tie negatívne veci, že ktorá pani leje von vodu, 

keď tam sú ľudia, ale aj že úplne najpodstatnejšie veci pri tom mestskom živote, sú 

zmapované. Čo sú vlastne nezaplatiteľné dáta. [...] Že vlastne sú to mäkké dáta, ktoré 

vedel pozbierať a s nimi disponovať Dobrý trh. Takže toto si myslím, že je najväčší 

prínos toho celého. (D6, Zástupca projektovej sekcie Metropolitného inštitútu 

Bratislavy) 

Výskumné rozhovory zároveň pomohli identifikovať tri limity, ktoré oslabujú dopady 

Dobrého trhu na verejný priestor v lokalite. Patria medzi ne časovo limitovaná 

intervencia, závislosť rozvoja lokality na ďalších aktéroch a pretrvávajúci nezáujem 

o verejný priestor v spoločnosti. Viacerí komunikační partneri a partnerky vyjadrili 

pochybnosti o tom, do akej miery má krátkodobá transformácia verejného priestoru 



počas Dobrého trhu vplyv na ich dlhodobé využívanie a zároveň poukázali na závislosť 

dlhodobých dopadov na súčinnosti ďalších aktérov, predovšetkým samospráv.  

No, akože Dobrému trhu sa podľa mňa darí, že maximalizovať ten verejný priestor v 

rámci toho samotného podujatia. Že tam naozaj nie je akože čo vytknúť a naozaj aj tú 

Panenskú, aj ten Jakubák, aj tú Tržnicu a jej okolie zoderú maximálne, jak sa dá. Čiže 

toto si myslím, že je to fajn. Zložitejšie je to už keď sa bavíme o tom, ako vplýva Dobrý 

trh na využívanie tých verejných priestranstiev MIMO toho Dobrého trhu a tam si 

myslím, že ten efekt nie je moc silný. Ale to je skôr podľa mňa problém tých 

samospráv, ktoré spravujú tie verejné priestory, ako by to bol problém toho 

samotného Dobrého trhu. (D1, Zástupca Oddelenia životného prostredia a dopravy 

pre MČ Bratislava – Rača) 

Niektorí komunikační partneri a partnerky vnímajú ako určitý limit snáh organizátorov 

Dobrého trhu o oživovanie verejného priestoru aj pretrvávajúci nezáujem o verejný 

priestor na strane verejnosti.  

[Oživovanie verejného priestoru] je ťažká téma na Slovensku. Podľa mňa je to vidno, 

že sa všetci starajú o to, čo je za ich dverami a čo je vonku a na chodbe, o to sa nikto 

nestará a všetkým je to jedno. A je to úplne vidno, že ako tie spoločné priestory v 

meste, nikde nie sú v dobrej kondícií, lebo to nie je dôležité.                      

(B2, Zástupca lokálnej prevádzky) 

Hlavné zlepšenie, ktoré by z pohľadu účastníkov výskumu mohlo podporiť kapacitu 

Dobrého trhu pri oživovaní verejného priestoru, je zvýšenie pravidelnosti konania 

Dobrého trhu. Podľa niektorých oslovených by väčšia pravidelnosť konania Dobrých 

trhov pomohla nielen k ešte väčšiemu zviditeľneniu lokalít, v ktorých sa Dobrý trh koná, 

smerom k verejnosti, ale zároveň by pomohla vytvoriť väčší tlak na samosprávy, aby 

k riešeniu verejného priestoru v daných lokalitách pristúpili aktívnejšie. 

Možnože, keby to bolo častejšie, tak že by ľudia si ako keby tak viacej privykali na to 

chodiť a možnože by to vytváralo aj taký väčší tlak na fyzickú transformáciu toho 

priestoru či už prostredníctvom toho, že si tam budú ľudia otvárať nejaké, nejaké 

prevádzky a proste ráno sa tam budú stretávať ľudia na káve.                          

 (D5 Zamestnanec Metropolitného Inštitútu v Bratislave a obyvateľ Starého Mesta) 



 
Obrázok 4 Potreba bezbariérového prepojenia Panenskej a Svoradovej ulice bola jedna z potrieb identifikovaných v rámci 
participatívneho procesu 


