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1. Úvod
29. septembra 2016 zorganizovalo Občianske združenie Kmeťovo námestie s podporou 
poslancov MČ Staré Mesto Barborou Oráčovou a Martinom Gajdošom na rovnomennom 
bratislavskom staromestskom námestí svoje tradičné komunitné podujatie - Jesenné 
Kmeťovanie 2016. Združenie zorganizovalo takýchto susedských podujatí už niekoľko a 
to najmä s cieľom podporiť vzájomnú komunikáciu obyvateľov v staromestskej štvrti 
Blumentál, poskytnúť príležitosť pre zábavu rodinám s deťmi a sprostredkovať kontakt s 
volenými zástupcami v miestnej samospráve. Toto posledné podujatie vzniklo aj s 
finančnou podporou Bratislavského samosprávneho kraja. 

Na podujatie Jesenné Kmeťovanie 2016 boli pozvaní formou letákov, pozvánok do 
schránok a komunikácie na sociálnych sieťach všetci obyvatelia dotknutého územia vr. 
dôležitých aktérov v území (napr. zástupcovia miestnych cirkevných spoločenstiev, 
vzdelávacích inštitúcií, miestnych združení). Výslednú účasť je možno odhadnúť na 
približne 100 - 120 ľudí.

Súčasťou jesennej verejnej akcie bol zber ústnych a písomných podnetov v rámci ankety 
určenej pre širokú verejnosť. Takejto aktivite predchádzalo niekoľko neformálnych 
verejných diskusií na podujatiach OZ Kmeťovo námestie v rokoch 2015 a 2016. Občania 
však mohli v rámci programu Jesenné Kmeťovanie 2016 tentokrát už priamo diskutovať o 
svojich názoroch, požiadavkách a témach so zástupcami samosprávy - starostom MČ 
Staré Mesto Radoslavom Števčíkom a poslancami MČ Barborou Oráčovou a Martinom 
Gajdošom. Túto príležitosť využilo približne 20 - 30 občanov. 

Jedným z bodov programu podujatia bola tiež verejná moderovaná diskusia, ktorej sa 
zúčastnili Radoslav Števčík, starosta MČ Staré Mesto, Barbora Oráčová, poslankyňa MČ, 
Martin Gajdoš, poslanec MČ, Radek Pšenička, zástupca realitného developera projektu 
Stein2 (YIT), Karol Machánek, zástupca realitného developera projektu Blumentál 
(Corwin Capital), Matúš Vallo, zástupca občianskeho združenia My sme mesto a Patrik 
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Križanský, zástupca občianskeho združenia Kmeťovo námestie. Všetci zúčastnení rečníci 
mali príležitosť prezentovať svoje predstavy o rozvoji územia bratislavského Starého 
Mesta s dôrazom na štvrť Blumentál resp. špecifikovať očakávania, ktoré majú smerom k 
ďalším aktérom v dotknutom území. Prirodzeným ťažiskom diskusie zo strany panelistov 
ako aj širokej verejnosti boli témy ako starostlivosť o zeleň, starostlivosť  o verejné 
priestory a ich obnova, podpora udržateľnej dopravy - pešej a cyklodopravy, ako aj 
efektívnejšie riešenie parkovania automobilov. 

2. Zhrnutie podnetov občanov
Ústne aj písomné podnety širokej verejnosti je možné zhrnúť do nasledujúcich dvoch 
tematických oblastí: 

• verejný priestor a zeleň,
• doprava a parkovanie.

2.1 Verejný priestor a zeleň
Najviac ústnych a písomných podnetov a najväčší priestor v diskusii bol venovaný 
starostlivosti o verejné priestory a ich obnove. Občania by si želali najmä rekonštrukciu 
niektorých dôležitých miest vo štvrti Blumentál smerom k moderným a upokojeným 
mestským priestorom resp. drobné úpravy (“dotiahnutie”) niektorých chýbajúcich prvkov 
vo verejnom priestore (ulice, námestia, park). Takéto uvažovanie sa týka napr. parku na 
Kmeťovom námestí (osvetlenie, mobiliár, renovácia vybranej zelene a pod.), 
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Bolo by vynikajúce, ak 
by sme ako občania mali 
možnosť zúčastniť sa 
pravidelných verejných 
diskusií s našimi 
zástupcami v 
samospráve. Ideálne by 
bolo, keby sme pri 
tekajto príležitosti mohli 
diskutovať aj s inými 
dôležitými hráčmi, napr. 
developermi, ktorí 
vyvíjajú aktivity v našej 
štvrti. Diskusia zástupcov MČ Staré Mesto, realitných developerov vo štvrti 

Blumentál, občianskych aktivistov a verejnosti



Blumentálskej ulice (osvetlenie, chodníky, bezpečnosť chodcov na prechodoch a pod.), či 
Májkovej ulice. Medzi drobnejšie úpravy možno zaradiť napr. vytvorenie pravidiel pre 
výstavbu kontajnerových stojísk.

Dôležitým spoločným menovateľom 
viacerých podnetov je zlepšenie 
starostlivosti o existujúce zelené plochy a 
výsadba novej zelene. Podnety sa týkali 
starostlivosti resp. obnovy zelene na 
Kmeťovom námestí, starostlivosti o kríky 
a stromy na Blumentálskej, parčíku na 
Vazovovej, Wilsonovej, Bernolákovej, 
Karadžičovej atď. Občanov trápia napr. 
chýbajúci orez suchých stromov, 
pravidelnejší orez prerastajúcich kríkov či 
odstránenie prerastlej buriny na viacerých 
miestach vo štvrti Blumentál. Niektorí 
občania tiež požadovali, aby samospráva organizovala pravidelný odvoz zeleného 
odpadu, ktorý vznikne svojpomocnou údržbou zelene (napr. hrabaním lístia).

Viacero podnetov sa týkalo udržiavania čistoty. Na jednej 
strane je to nezáujem samotných obyvateľov o čistotu, na 
druhej pomalá reakcia samosprávy na niektoré problémy. 
Občania sa sťažujú na bezohľadnosť  “psíčkarov”, ktorí 
neodpratávajú psie exkrementy v parkoch (napr. Kmeťovo 
námestie, vnútrobloky s ihriskami na Blumentálskej ulici), ale 
tiež napr. na občasné preplnené smetné nádoby na uliciach.  

2.2 Doprava a parkovanie
Nemenej dôležitou témou pre občanov bola podpora udržateľnej dopravy (najmä 
podpora pešej dopravy a cyklodopravy) a lepšie riešenie parkovania v niektorých 
lokalitách štvrte Blumentál. Viacero podnetov sa týkalo požiadavky o upokojenie ulíc, 
ktoré majú obytný charakter s obmedzenou dopravou. Cieľom by malo byť spomalenie 
dopravy a demotivácia vodičov, ktorí napr. využívajú Blumentálsku a priľahlé ulice na 
účelové obchádzanie dopravných zápch v okolí (napr. pravidelnej poobedňajšej zápchy na 
Radlinského ulici). Občania tiež vyjadrili nespokojnosť s rýchlosťou dopravy na 
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Plánovanie pri mape - občianske podnety sa zbierali 
aj priamo do mapy územia

Je potrebné dôslednejšie 
kontrolovať upratovanie 
po psoch. S deťmi sa 
park na Kmeťovom 
námestí nedá využívať, 
lebo je plný psích 
výkalov.

- M. P., Kmeťovo námestie



niektorých upokojených uliciach, čím automobily napr. ohrozujú chodcov a deti 
priľahlých materských škôl (napr. na Blumentálskej ulici). Ľudia by si želali rekonštrukciu 
chodníkov resp. riešenie bezpečného prechodu, či bezbariérovosti cez cesty na viacerých 
miestach v štvrti, či bezpečnejšie cyklotrasy. Ideálne by bolo komplexnejšie riešiť aj 
dopravu na niektorých uliciach v správe magistrátu (Radlinského ulica, Floriánske 
námestie, Krížna) smerom k rozšíreniu cyklodopravy, rozšíreniu/obnove chodníkov, 
vyznačeniu prechodu pre chodcov a pod.

Množstvo podnetov sa týkalo parkovania automobilov. Viaceré podnety riešili tému 
značenia parkovacích miest, ktoré neumožňuje dostatočne “chrániť” vyhradené 
parkovanie rezidentov (nesúlad s vodorovným a zvislým značením na Blumentálskej, 
chýbajúce značenie napr. vo vnútrobloku Karadžičova a na Blumentálskej). Občania by si 
na niektorých miestach želali tiež zníženie počtu nerezidentských parkovacích miest 
(napr. na Bernolákovej) v prospech rezidentského parkovania. Niektorí občania však 
poukazovali aj na problémy s neriadeným parkovaním napr. na Radlinského ulici, ktoré 
negatívne ovplyvňuje chodcov (nedostatočná šírka schodného chodníka na Radlinského 
od Bernolákovej ku Račianskemu Mýtu) alebo bezpečnosť cestnej premávky (neprehľadný 
výjazd na Radlinského z Bernolákovej ulice).

3. Návrh opatrení
V tejto časti sme vytipovali niekoľko prioritných opatrení, ktoré vychádzajú z reálnych 
potrieb v území a podnetov občanov a ktoré spadajú do kompetencie MČ Staré Mesto. 
Opatrenia sme rozdelili na krátkodobé a strednodobé. Krátkodobé opatrenia je možné 
zrealizovať ako rýchlu aktivitu s “rýchlym ziskom” v priebehu niekoľkých mesiacov, 
pričom pri nich nepredpokladáme vysokú organizačnú ani finančnú náročnosť. Opatrenia 
majú často organizačný alebo procesný charakter, či využívajú iba vylepšenie súčasne 
dostupných mechanizmov.  Strednodobé opatrenia si naopak môžu vyžadovať spoluprácu 
viacerých aktérov resp. vyššie finančné výdavky. Avšak aj strednodobé opatrenia 
vnímame ako také, ktoré je možné ukončiť do konca aktuálneho volebného obdobia 
miestnej samosprávy (do konca roka 2018).

3.1 Krátkodobé opatrenia
1. zavedenie ľahkého nástroja spätnej väzby od obyvateľov pre nahlasovanie 
problémov s čistotou (napr. zverejnenie telefonického kontaktu), pravidelné 
vyhodnocovanie problémov vedením MČ a spätná väzba smerom ku občanom
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2. zavedenie pravidelných termínov odvozu zeleného odpadu organizovaného MČ z 
vybraných lokalít (napr. 1 x mesiac)

3. vytypovanie niektorých verejných priestorov vhodných pre “rýchlu, nenáročnú 
obnovu zelene” a s pomocou miestnych obyvateľov vysadiť zeleň (napr. v parčíku na 
Vazovovej, na vnútroblokových ihriskách Blumentálska) 

4. vytvorenie pravidiel pre výstavbu kontajnerových stojísk pôvodcami odpadu (napr. 
vlastníci bytov) resp. riešenie ochrany stojísk (cieľom je zamedziť šíreniu odpadkov zo 
smetných nádob)

5. doriešiť zosúladenie dopravného značenia pre parkovanie a zvážiť rozšírenie 
vyhradeného rezidenčného parkovania v niektorých problémových miestach

3.2 Strednodobé opatrenia
1. rekonštrukcia Blumentálskej ulice (osvetlenie, doprava a parkovanie, cyklodoprava 
a chodníky) a obnova chodníka na Májkovej ulici - rok 2017

2. rekonštrukciu parku na Kmeťovom námestí (aj s podporou realitného developera 
YIT) - rok 2017 a 2018

3. spolupráca s ostatnými aktérmi v území smerom ku magistrátu s cieľom 
komplexnejšie riešiť priestor Floriánskeho námestia
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