
PhDr.	  Tatiana	  Rosová	  
starostka	  	  
Mestská	  časť	  Bratislava-‐Staré	  Mesto	  
Vajanského	  nábrežie	  3	  
814	  21	  Bratislava	  1	  

	  
	  
Vážená	  pani	  starostka,	  
	  
obraciame	  sa	  na	  Vás	  ako	  zástupcovia	  petičného	  výboru	  Petície	  za	  zachovanie	  trhoviska	  na	  
Žilinskej	  ulici	  v	  Bratislave.	  Túto	  petíciu	  ku	  dnešnému	  dňu	  podpísalo,	  či	  v	  papierovej	  alebo	  
elektronickej	  forme,	  vyše	  tritisíc	  signatárov.	  Ľudí,	  ktorí	  majú	  obavy	  o	  ďalší	  osud	  tohto	  
obľúbeného	  trhoviska	  a	  nechcú	  sa	  prizerať	  jeho	  postupnému	  chátraniu	  v	  dôsledku	  nejasnej	  
budúcnosti.	  
	  
Tendencie	  posledných	  rokov	  poukazujú	  na	  autentickú	  potrebu	  ľudí	  stretávať	  sa	  
v	  susedstvách,	  komunitne	  zdieľať.	  Z	  tohto	  pohľadu	  trhovisko	  na	  Žilinskej	  symbolicky	  
nahrádza	  chýbajúce	  centrálne	  miesto	  štvrte.	  Nielen	  ako	  miesto,	  kde	  možno	  nakúpiť	  čerstvú	  
zeleninu,	  ovocie	  či	  iné	  potraviny,	  ale	  aj	  ako	  nezastupiteľné	  miesto	  stretnutí	  a	  sociálnych	  
kontaktov.	  Miesto,	  ktoré	  	  prirodzene	  napĺňa	  ideu	  verejného	  priestoru,	  ktoré	  spája	  ľudí	  –	  
obyvateľov	  či	  užívateľov	  tohto	  priestoru	  -‐	  a	  ktoré	  nenahraditeľným	  spôsobom	  vytvára	  puto	  a	  
formuje	  dôležitú	  miestnu	  identitu,	  s	  ktoru	  sa	  mnohí	  obyvatelia	  či	  návštevníci	  stotožňujú.	  	  
	  
Trhovisko	  sa	  nachádza	  na	  súkromnom	  pozemku	  a	  v	  súčasnosti	  je	  na	  tento	  priestor	  vydané	  
platné	  územné	  rozhodnutie	  o	  budúcej	  stavbe.	  Ohrozenie	  existencie	  trhoviska	  je	  veľmi	  
reálne,	  navyše,	  priestor	  týmto	  dlhé	  roky	  trvajúcim	  ohrozením	  trpí.	  Pre	  jeho	  záchranu	  je	  
nutné	  angažovanie	  sa	  nielen	  občanov	  ale	  aj	  samosprávy	  pre	  zabezpečenie	  dlhodobejšej	  
perspektívy,	  potrebnej	  pre	  jeho	  riadne	  a	  kultúrne	  fungovanie.	  	  
	  
Trhovisko	  má	  na	  tomto	  mieste	  dlhú	  tradíciu.	  Počas	  rokov	  jeho	  fungovania	  sa	  vytvorili	  
pevné,	  dokonca	  medzigeneračné	  väzby	  medzi	  predávajúcimi	  a	  kupujúcimi,	  no	  zároveň	  je	  to	  
vzťah	  veľmi	  krehký.	  Aj	  skúsenosti	  z	  minulosti	  ukazujú,	  že	  trhovisko	  nemožno	  ľubovoľne	  
sťahovať,	  rušiť	  a	  zakladať.	  Preto	  sa	  angažujeme	  za	  jeho	  zachovanie	  na	  súčasnom	  mieste	  či	  v	  
blízkom	  okolí.	  Takéto	  miesto	  nemôže	  nahradiť	  nič,	  čo	  by	  opätovne	  nenapĺňalo	  už	  
vymenované	  atribúty.	  Atribúty,	  bez	  ktorých	  by	  mesto	  nebolo	  mestom.	  	  
	  
Nazdávame	  sa,	  že	  dlhodobo	  pretrvávajúci	  stav	  ohrozenia,	  provizória	  či	  dočasnosti	  je	  pre	  
všetkých	  –	  obyvateľov,	  návštevníkov	  aj	  predajcov	  -‐	  neúnosný,	  preto	  prichádzame	  
s	  niekoľkými	  návrhmi	  na	  možné	  riešenia	  pre	  jeho	  záchranu.	  
	  

1. Trhovisko	  zachovať	  na	  pôvodnom	  mieste,	  čo	  by	  vyžadovalo	  dohodu	  s	  majiteľmi	  
pozemku	  a	  samosprávou	  o	  výmene	  pozemku.	  Jeden	  zo	  spolumajiteľov	  pozemku	  
a	  súčasne	  prevádzkovateľ	  trhoviska	  pán	  Bohumil	  Krist	  je	  dlhodobo	  naklonený	  výmene	  
pozemkov.	  Toto	  riešenie	  považujeme	  z	  načrtnutých	  návrhov	  za	  najrealizovateľnejšie	  
a	  najprioritnejšie.	  Zachovanie	  trhoviska	  v	  pôvodných	  priestoroch	  by	  nenarušilo	  jeho	  
chod	  ani	  rokmi	  budovanú	  atmosféru	  v	  nadväznosti	  na	  ďalšie,	  v	  okolí	  fungujúce	  služby	  
a	  vybudované	  zázemie.	  



2. V	  prípade	  nenájdenia	  dohody	  o	  zámene	  pozemkov	  s	  vlastníkom	  súčasných	  
priestorov	  trhu	  by	  najideálnejším	  riešením	  pre	  umiestnenie	  trhoviska	  boli	  priestory	  
vo	  vlastníctve	  mestskej	  časti	  Bratislava-‐Staré	  Mesto	  na	  Kýčerského	  ul.,	  v	  ktorých	  
sídlia	  komunálne	  služby	  (areál	  VEPOS).	  Výhodou	  tohto	  riešenia	  by	  bolo,	  že	  priestory	  
bývalého	  majera	  sa	  nachádzajú	  v	  bezprostrednej	  blízkosti	  terajšieho	  trhoviska	  
s	  výrazným	  potenciálom	  zachovania	  súčasnej,	  rokmi	  vytváranej,	  atmosféry	  trhoviska.	  	  

3. Pre	  trhovisko	  vytvoriť	  nový	  priestor	  a	  zázemie	  na	  pozemku	  terajšieho	  málo	  
využívaného	  parkoviska,	  prípadne	  jeho	  okolia	  na	  Šancovej	  ulici	  (vzdialenosť	  cca	  
300m).	  Vyriešil	  by	  sa	  tak	  i	  dlhodobý	  problém	  so	  zanedbaným	  a	  problematickým	  
priestorom	  okolo	  zrušeného	  obchodu,	  kde	  sa	  zhlukujú	  ľudia	  bez	  domova	  ako	  
i	  problém	  s	  parkujúcimi	  autobusmi,	  keď	  niektorí	  šoféri	  nechávajú	  celonočne	  zapnutý	  
motor	  a	  hlukom	  a	  exhalátmi	  obťažujú	  okolie.	  Pozemok	  by	  bolo	  potrebné	  od	  majiteľov	  
odkúpiť,	  vymeniť	  či	  dlhodobo	  prenajať.	  	  

4. Využiť	  priestory	  pri	  Slovenskom	  rozhlase	  na	  úrovni	  vjazdu	  do	  podzemnej	  garáže	  
rozhlasu	  zo	  strany	  Žilinskej,	  medzi	  Škovrančiou	  ulicou	  a	  Námestím	  slobody	  (bývalá	  
Kopáčska	  ulica),	  súbežne	  so	  Starohorskou.	  Toto	  riešenie	  by	  si	  vyžadovalo	  dohodu	  
s	  vedením	  RTVS	  a	  	  zrušenie	  časti	  parkovacích	  miest	  na	  tejto	  komunikácii.	  	  
	  

	  
	  
Sme	  si	  vedomí,	  že	  Vy	  osobne	  ste	  v	  spolupráci	  s	  ďalšími	  aktérmi,	  opakovane	  vyvíjali	  úsilie	  
o	  hľadanie	  prijateľného	  riešenia	  pre	  záchranu	  trhoviska,	  no	  napriek	  tomu	  sa	  dodnes	  
nachádzame	  v	  situácii,	  kedy	  nad	  ním	  visí	  reálna	  hrozba	  jeho	  zániku.	  Zároveň	  vieme,	  že	  
i	  viacerí	  staromestskí	  poslanci	  si	  zaradili	  zachovanie	  trhoviska	  na	  Žilinskej	  do	  svojej	  agendy	  
a	  preto	  veríme,	  že	  ani	  oni	  nie	  sú	  voči	  súčasnej	  situácii	  ľahostajní.	  	  
	  

Každý	  z	  predložených	  návrhov	  riešenia,	  hoci	  sme	  ich	  predstavili	  veľmi	  stručne,	  považujeme	  
za	  určitých	  okolností	  za	  uskutočniteľný.	  Uvedomujeme	  si,	  že	  akékoľvek	  riešenie	  si	  zároveň	  
vyžaduje	  výraznú	  zaangažovanosť	  mestskej	  časti	  Bratislava	  -‐	  Staré	  mesto,	  a	  úzku	  kooperáciu	  
s	  hlavným	  mestom	  a	  prípadne	  i	  ďalšími	  aktérmi.	  	  
	  
Pani	  starostka,	  Vaše	  úsilie	  smerujúce	  k	  zachovaniu	  trhoviska	  sme	  pripravení	  podporiť	  
úzkou	  spoluprácou,	  prostredníctvom	  osobného	  podrobnejšieho	  vysvetlenia	  našich	  
návrhov,	  ako	  aj	  komunikáciou	  s	  ostatnými	  predstaviteľmi	  našej	  mestskej	  časti	  a	  hlavného	  
mesta.	  	  	  
	  
Občianske	  iniciatívy	  aj	  individuálne	  snahy	  smerujúce	  k	  záchrane	  tohto	  jedinečného	  miesta	  
trvajú	  už	  roky	  a	  to	  od	  chvíle,	  kedy	  sa	  o	  jeho	  zániku	  začalo	  prvý	  raz	  hovoriť.	  Nepripustíme,	  
aby	  tieto	  snahy	  utíchli	  a	  preto	  budeme	  v	  širokej	  občianskej	  kooperácii	  pokračovať	  v	  
zdôrazňovaní	  významu	  trhoviska	  pre	  ľudí	  veľmi	  konkrétnymi	  aktivitami.	  	  
	  
Význam	  trhoviska	  pre	  plnohodnotný	  život	  našej	  štvrte,	  potvrdený	  i	  petíciou,	  je	  taký	  veľký,	  
že	  si	  nepripúšťame	  možnosť,	  že	  by	  sme	  oň	  mali	  prísť.	  Jeho	  existencia	  totiž	  umožňuje	  
obyvateľom	  našej	  štvrte	  i	  jej	  návštevníkom	  zažívať	  pocit	  autenticky	  vitálneho,	  sociálnou	  
rozmanitosťou	  a	  interakciami	  naplneného	  priestoru.	  Nedovoľme,	  aby	  pretrvávajúca	  
neistota	  spôsobila	  jeho	  postupný	  nezvratný	  zánik	  a	  nájdime	  riešenie!	  
	  
	  



	  
Pani	  starostka,	  veríme,	  že	  naša	  výzva	  bude	  začiatkom	  resp.	  pokračovaním	  vzájomnej	  
spolupráce	  pri	  riešení	  tohto	  problému.	  Preto	  očakávame	  Vaše	  stanovisko	  k	  výzve	  a	  zároveň	  
by	  sme	  radi	  požiadali	  o	  stretnutie	  s	  Vami	  v	  čo	  najbližšom	  čase.	  
	  
	  
Za	  petičný	  výbor	  Petície	  za	  zachovanie	  trhoviska	  na	  Žilinskej	  ulici	  v	  Bratislave	  a	  za	  Iniciatívu	  za	  
zachovanie	  trhoviska:	  
	  
	  
Zuzana	  Ivašková,	  humánna	  geografka	  a	  programová	  koordinátorka,	  združenie	  Local	  Act,	  
Bohdan	  Smieška,	  konzultant,	  facilitátor,	  občiansky	  aktivista,	  PDCS,	  Local	  Act,	  
Damas	  Gruska,	  vysokoškolský	  pedagóg	  a	  aktivista,	  	  
Soňa	  Párnická,	  občianska	  aktivistka,	  Iniciatíva	  Bratislava	  otvorene.	  
Dušan	  Martinčok,	  prekladateľ,	  Susedia	  na	  dvore,	  
Barbora	  Alexy,	  marketingová	  manažérka,	  Susedia	  na	  dvore,	  
Anna	  Grusková,	  divadelná	  režisérka	  a	  dramatička,	  
Jürgen	  Rendl,	  redaktor	  RTVS,	  urbánny	  aktivista,	  Urbanflow,	  
Sergej	  Kára,	  Peter	  Adam	  a	  Alexandra	  Reháčková,	  OZ	  Vagus	  
	  
	  
	  
	  
	  
KONTAKT	  
	  

	  
Iniciatíva	  za	  zachovanie	  trhoviska	  na	  Žilinskej	  ulici	  v	  Bratislave	  
http://trhoviskozilinska.wordpress.com	  
trhoviskozilinska@gmail.com	  
	  
V	  zastúpení:	  	  
Zuzana	  Ivašková	  /	  Local	  Act	  	  
0908	  743	  705	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
 


