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Partneri

ateliér 
URBAN



Program

● Úvod 
‘15 

● Prezentácia “genéza projektu ” ‘5
● Prezentácia Ľ. Urban 

‘40
● Otázky + Prestávka 

‘15



Pravidlá stretnutia

● Mobil na tichý režim
● Hovorí iba jeden
● Priestor na otázky na konci 

prezentácie
● Povinné rúška v interiéri



PARTICIPÁCIA 
PANENSKÁ





štúdia potrieb štvrte  
)2018-2017(

-prieskum
-susedské stretnutia 
-odborný okrúhly stôl
-verejná prezentácia.

manuál verejných 
priestorov

)2018(

-susedské stretnutia
-odborný okrúhly stôl
-verejná prezentácia

 projektová 
dokumentácia

)2020-2019(

-odborné konzultácie
-susedské stretnutia
-zapracovanie 
pripomienok
-verejná prezentácia 

1 2 3

Proces participácie



štúdia  
potrieb  
štvrte

autori: o.z. Punkt

január 2018





manuál 
verejných 
priestorov 
pre 
Panenskú 
ulicu a 
okolie
autor: ateliér URBAN

jún 2018



verejné obstarávanie zhotoviteľa realizačného projektu

MČ Bratislava-Staré Mesto

ateliér Urban

december 2019

projektová dokumentácia



Odovzdanie finálnej 
projektovej 
dokumentácie 
mestskej časti

Podanie žiadosti o 
stavebné povolenie

Vydanie stavebného 
povolenia

Nacenenie rozpočtu 
stavby na základe 
rámcovej zmluvy s 
dodávateľom 
vysúťaženým MČ 

Vyčlenenie aj 
získanie zdrojov 
financovania 
realizácie

Informačná 
kampaň a realizácia 
v etapách

1

2

3

4

5

6

Proces realizácie



REALIZAČNÝ 
PROJEKT



ateliér 
URBAN



minimum zelene, prašnosť, 
kvalita ovzdušia 



viac stromov



súčasný stav

nárast

projektová dokumentácia

14stromov

50stromov

+36



pôvodný stav



pôdorys / škica









narastajúca intezita 
(automobilovej) dopravy, 
denné kolízie s chodcami



presmerovanie ulíc, 
cyklotrasa, bezpečnosť 

chodcov, parkovanie

















































sucho, prašnosť, kvalita 
kanalizácie 



priepustné povrchy, vpuste













kvalita sietí a vzhľad ulice



osvetlenie, mobiliár

















oddych, miesto pre život, 
spoločenské aktivity 



Pobytové zóny







































- možná etapizácia pri realizácii

realizačný projekt   =
7+2“ balíkov  ”podľa ulíc







Stakeholderská 
vsuvka: 

Podjavorinskej









Otázky?



práca v skupinách



úloha “semafór”

zelená

“môže byť, vďaka”

“super”

žltá

“mala by som otázku”

“navrhujem zmenu”…

červená

“takto prosím nie, lebo ”…

“som proti ”



lokality

stôl 1

Panenská

Lýcejná

Štetinová

stôl 2

Zochová

Podjavorinskej

stôl 3

Kozia

Konventná



čo bude ďalej s  pripomienkami 

ďalšie stretnutie  9.7.

sumarizácia



Ďakujeme



https://www.staremesto.sk/sk/content/participativny-proces-panenska-ulica-a-okolie/section:city

www.punkt.sk

info@punkt.sk



Partneri

ateliér 
URBAN



susedské stretnutie 2.7 .
Dobrý trh 


