
Orgán verejnej moci: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava. 

 

Názov petície:  Petícia občanov za zmenu plánu Metropolitného inštitútu Bratislava na 

revitalizáciu vnútrobloku Poľská – Justičná.                        

 

Predmet petície: V petícii žiadajú podporovatelia petície o zapracovanie nižšie uvedených 

pripomienok do projektu tejto revitalizácie, nakoľko sa o projekte dozvedeli až vo fáze kedy 

ho nebolo možné meniť: 

 

- Nesúhlasíme s plánovaným riešením významnej časti povrchu vnútrobloku 

mlatom a žiadame zachovanie súčasného skutkového stavu zelenej plochy vo 

vnútrobloku, vrátane živých plotov, tak aby nové chodníky vznikli v čo najmenšej 

miere a bola zachovaná súčasná zatrávnenosť priestoru. Nesúhlasíme s tým, aby 

bol obnovený pôvodný stav štrkového priestranstva. 

 

- Vzhľadom na charakter polohy domov nesúhlasíme s vybudovaním detského 

ihriska a návrhu riešenia priestranstva ako trasy presunu a zároveň ako miesta na 

stretávanie sa skupín verejnosti vytvorením centrálneho priestoru so sedením. 

Takého riešenie bude mať zásadné negatívne dopady na kvalitu života obyvateľov 

domov, najmä u dôvodu neprimeraného zvýšenia hlučnosti nakoľko sa jedná           

o takmer uzavretý priestor vnútrobloku a nejedná sa námestie, 

 

- Žiadame o zmenu návrhu z kovových lavičiek na drevené a ich roztrúsené 

umiestnenie v danom priestore. 

 

- Žiadame zväčšenie plochy plánovanej na vybudovanie kontajnerového stojiska pre 

jednotlivé bytové domy (Justičná 7, Poľská 2, Karadžičova 37 a 39) a ich 

rozdelenia na viac častí aby nevzniklo jedno veľké kontajnerové stojisko pre 

všetky bytové domy na jednom mieste. 

 

 

 Počet osôb: 71 občanov 

 

Oznámenie výsledku vybavenia petície:  

  

Mesto si uvedomuje význam a dôležitosť diskusie s verejnosťou pri príprave projektov, preto 

na základe iniciatívy obyvateľov predmetnej lokality zorganizovalo viaceré stretnutia vrátane 

online prerokovania, na ktorých informovalo o detailoch plánu revitalizácie vrátane 

sprístupnenia všetkých existujúcich dokumentov. Výsledkom týchto stretnutí bola čiastočná 

modifikácia projektu a odporúčania vzťahujúce sa k umiestneniu kontajnerových stojísk.  

 

Vzhľadom k tomu, že ide o revitalizáciu, mesto nevytvára nové trasovanie chodníkov, 

len upravuje súčasný zaburinený stav peších komunikácií. Pri revitalizácií je nutné upraviť 

chodníky tak, aby spĺňali charakter peších komunikácií. Keďže sa jedná o mlatový povrch, 



ide o prírodný charakter povrchu chodníkov. Celý vnútroblok sa nachádza v pamiatkovej zóne 

mesta a k celej revitalizácií sa vyjadroval aj Krajský pamiatkový úrad, ktorý s obnovou 

mlatových povrchov súhlasil.  

 

Revitalizácia vnútrobloku obsahuje aj prinavrátenie detského ihriska tak, ako tomu 

bolo aj v minulosti. Keďže ide o priestor pre všetkých obyvateľov okolitých bytových domov, 

musia byť zahrnuté všetky vekové kategórie, deti nevynímajúc. Navrhované detské ihrisko je 

zložené z prvkov, ktoré sú určené pre deti najnižšieho veku, čím nepredpokladáme zvýšený 

hluk vo vnútrobloku. Mierka ihriska je prispôsobená mierke vnútrobloku, ihrisko je                  

v porovnaní s ostatnými ihriskami malé a komorné. Dovolíme si zopakovať fakt, že ihrisko vo 

vnútrobloku v minulosti bolo, obyvatelia ho okrem iného využívali ako živý verejný priestor. 

V súčasnosti v území a bytových domoch zaznamenávame množstvo mladých rodín, ktoré 

majú deti. Na stretnutiach s obyvateľmi sme zaznamenali požiadavku mať ihrisko, ktoré by 

bolo vhodne zakomponované do priestoru. 

 

Čo sa týka požiadavky ohľadom lavičiek, návrh projektu obsahuje lavičky                     

s drevenými sedákmi (v polkruhovom tvare) v stredovej časti vnútrobloku a jednosedákové 

kovové lavičky umiestnené pod stromami. Návrh bol koncipovaný tak, aby lavičky neboli 

využívané na prespávanie ako tomu bolo v minulosti. V prípade záujmu zo strany obyvateľov 

je mesto otvorené  možnosti ich výmeny za drevené - tzv. “bratislavské lavičky”. Ohľadom 

požadovanému typu lavičky sa petičnému výboru ozvú kolegovia z Metropolitného inštitútu 

Bratislava. Prípadne môžete kontaktovať  participacia@mib.sk. 

 

Návrh obsahuje 2 samostatné kontajnerové stojiská, so samostatnými vchodmi. Jedno 

kontajnerové stojisko je nadimenzované na 2 bytové domy, dokopy s 4 –6 kontajnermi             

a zvonom pre sklo. Celkovo tak dvojstojisko môže obsiahnuť až 12 kontajnerov a 2 zvony pre 

sklo.V súčasnosti o nájom kontajnerového stojiska požiadali bytové domy Poľská 2, Justičná 

7, Karadžičova 39, Karadžičova 37, Karažičova 35, obyvatelia ktorej v minulosti v stojisku 

uložené kontajnery nemali.  

 

Veríme, že vyššie uvedené odpovede pomôžu objasniť projekt, cieľ a povinnosť 

hlavného mesta rekonštruovať a zveľaďovať svoj majetok. O ďalších krokoch rekonštrukcie 

bude mesto verejnosť informovať prostredníctvom webových stránok a letákovou formou. 
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