
ZADANIE:  

Nosná téma ateliérovej tvorby je flexibilné mesto. Riešenými lokalitami sú primárne osi 
Miletičova a Záhradnícka ulica s dôrazom na transformáciu centrálneho trhoviska a jeho širšieho územia. 
    
 Pri riešení širších vzťahov je vhodné sledovať vývoj a význam riešenej lokality vo vzťahu k rozvoju 
sídla, schémy alternatívneho rozvoja lokality vo väzbe na možnosti rozvoja sídla a jeho potenciál. Je 
požadovaný výkres koncepcie širšieho kontextu lokality v rámci sídla. 
 
  Potrebné je tiež vykonanie analýz z dostupných zdrojov (v kontexte sídla a mestského obvodu) z 
územných plánov, spracovaných urbanistických štúdii, stratégií sociálno-ekonomického rozvoja a pod. 
Sledujú sa nasledovné otázky: populácia, mobilita, história, problémy a pozitíva súčasnosti, budúcnosť 
/potenciál - predpokladaný rozvoj/ a ÚPN. Tieto výstupy budú prezentované napríklad vo forme grafov, 
schém, škíc, poznámok, SWOT analýzy - grafická technika ľubovoľná. Analýzy sa odvíjajú od prieskumu  
v teréne. Analýzy územia sledujú funkcie v území, priestorovú charakteristiku územia, urbanistických 
priestorov a objektov – stavebno-technický stav objektov (súborov stavieb), stav a charakter zelene, ale 
aj prevádzkové vzťahy, kultúrne, historické a krajinné hodnoty územia. Výstupom bude výkres 
problémov so zhotovenými prieskumami a rozbormi.  
 
   LIBRETO je zamerané na image mesta a identitu miesta: neighborhood, živá štvrť, udržateľné 
mesto. KONCEPT sa sústredí na: ideu + motto konceptu (1 veta). Koncept môže byť dokumentovaný 
formou konceptuálnych škíc, schém a pracovného modelu. 
 
  KOMPLEXNY VÝKRES bude obsahovať komplexný urbanistický návrh v mierke príslušnej riešenému 
územiu, funkčo-prevádzkové riešenie, koncept dopravy a peších trás. 
 
  „INDIVIDUÁLNY VÝKRES“ - Urbanistický detail bude predstavovať individuálne rozpracovanie 
určitej problematiky, detailu. Dôraz sa kladie hlavne na urbanistický parter a verejný priestor – 
urbanistický detail (prepojenie interiéru a exteriéru, návrh riešenia a využívania verejných priestorov) 
a tiež sociálny – participatívny projekt, návrh intervencie, prípadne spôsob takejto realizácie. 
Urbanistický detail a priestorové štúdie budú spracované v 2D (návrh, schémy, škice) a 3D. Priestorové 
štúdie (perspektívy, axonometrie) sa doplnia o rozvinuté uličné pohľady, rezy, grafická technika 
ľubovoľná.      
  

Riešené územie sa nachádza v mestskej časti Ružinov v Bratislave. Lemujú ho dve dôležité 
dopravné tepny: Záhradnícka a Miletičova ulica. Najväčšími problémami územia sú: ohrozenie statickou 
dopravou z dôvodu nedostatku parkovísk, ohrozenie dynamickou dopravou kvôli frekventovaným 
komunikáciám a úzkym chodníkom, chátrajúce objekty, zastarané vybavenie ihrísk, chýbajúce centrálne 
námestie v Ružinove, ktoré by sem prinieslo život... 

 



RIEŠENIE: 

V návrhu vytvárame nové flexibilné trasy územím, ktoré ponúkajú príjemnejšie trasy pre peších. 
V súčasnosti sú chodníky ohrozované nepriaznivými účinkami statickej i dynamickej dopravy. 
Novonavrhnované trasy poskytujú pohyb v pokojnejšom, tichom a bezpečnom prostredí s možnosťami 
atraktívnych oddychových priestorov (parkov, ihrísk a námestí).  
 
 Všetky dôležité pôvodné a novonavrhované pešie ťahy centrálne ústia pri komíne na Miletičke – 
novom Trhovisku a námestí Ružinov, nakoľko jej návrh vychádza z rešpektovania týchto peších trás. 
Hlavnou ideou návrhu bolo vytvoriť flexibilné priestory pre viac príležitostí, stretnutí v každom čase aj 
ročnom období.  
 
 Navrhované námestie a trhovisko sa nachádzajú v centrálnej polohe širšieho okolia. Niekoľko 
dopravných komunikácií ústí k tejto lokalite. Hmotový návrh tvorí päť budov poprepájaných dvoma 
pergolami a podporuje centralitu parcely. Vytvára v ňom nové námestie, ktoré by bolo orientačným a 
stretávacím bodom celého územia. Budovy zo strany ulice rešpektujú uličnú čiaru a poskytujú 
dostatočný priestor na polyfunkčný parter a plochy zelene s alejami stromov, poskytujúcimi chládok. 
Fasády objektov sú na prvom nadzemnom podlaží doplnené aktívnym parterom, ktorý bude oddeľovať 
rušnú časť od pokojnejšej vnútornej zóny trhoviska.  
 
 Zvnútra námestia sú budovy formované organicky a ohraničujú námestie elipsovitého tvaru. Nová 
centrálna zástavba územiu poskytuje lepšie prepojenie peších ťahov. Uzlová kompozícia námestia 
vťahuje návštevníkov a poskytuje im široké možnosti aktivít.  
 
 Centrom priestoru je pôvodný komín bývalého bitúnku ponechaný ako historický artefakt, a 
zároveň silný orientačný bod v území. Pergoly a prečnievanie vyšších podlaží budov nad parterom 
umožňujú presun suchou nohou po celom obvode námestia a do všetkých budov trhoviska.  
 
 Predajné montovateľné stánky veľkosti 3x3 m možno podľa potrieb flexibilne rozmiestniť na 
námestí a osadiť do predpripravených miest pod pergolou, ktorá ich chráni pred nepriaznivým počasím. 
Lokalizácia, počet, spôsob rozloženia a otvorenia či zatvorenia stánkov, sa dá jednoduchým spôsobom 
meniť.  
 
 Na námestí sú aplikované mnohé postupy ekologickej tvorby, ako napríklad vegetačné a vodné 
steny, vodné prvky so stojatou vodou a fontánami, či budova kvetinárstva zhotovená systémom 
skleníka.  
 
 Zachovaný pivovar v návrhu slúži ako miesto pre oddych a občerstvenie návštevníkov. Pri 
rekonštruovanom pivovare navrhujeme niekoľkocentimetrovú zapustenú plochu elipsovitého tvaru. V 
lete môže byť využívaná na ovlaženie sa vodou z trysiek, v prechodných obdobiach slúžiť ako plocha pre 
stánky a v zime ako malé ľadové klzisko pre deti. Tu sa opäť objavuje flexibilnosť návrhu. 
 



 Pri riešení sme neostali len pri návrhu územia trhoviska, ale snažili sme sa na riešenú lokalitu 
pozerať v širšom kontexte. Vyplynula nám priam nutnosť zaoberať sa či už revitalizáciou alebo novým 
návrhom ďalších území.  
 
 Návrh počíta s desiatimi etapami výstavby realizovateľnými bez povinnej nadväznosti. Sú to tieto 
etapy:  
          1 – Námestie a trhovisko Ružinov “MILETIČKA”;  

2 – Park “Palkovičova” s nadchodom nad Záhradníckou ulicou;  
3 – Divadlo a nákupné centrum “Ružinov”;  

4 – Námestie “Cvernovka”;  

5 – Administratívny park “MILETIČKA”;  
6 – Bytový komplex “Roseterrace”;  

7 – Administratívno-bytový komplex “BAJKAL” na Bajkalskej ulici;  
8 – Bytový komplex “NIVY” s parkovacím domom na ulici Líščie Nivy;  

9 – Bytový komplex “Flowers” – Kvetná ulica;  
10 – Bytový komplex “KOCEĽOVA” a Administratívny park “KARADZIČKA”.  

Bližšie informácie o spomínaných etapách sú uvedené priamo na jednotlivých výkresoch etáp. 
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