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bratislavské nábrežie, 2015 
foto: Braňo Bibel



sídlisko Petržalka, Bratislava, 2015 
foto: Braňo Bibel



verejná diskusia k štúdii Kamenného námestia na magistráte
foto: Braňo Bibel

Dobrý trh, Punkt, o.z. 

lavička financovaná z darov 
Námestie pre ľudí

White Bikes Bratislava 
Cyklokoalícia, o.z.  

a Cyklokuchyňa



Bratislava - Aktívne mestské siete  / Milota Sidorová, 2015



robíme mesto 



hacemos la ciudad
правимо град

facciamo la città
we maken de stad
we make the city 

robíme mesto 
děláme město

fazemos a cidade
teemme kaupunki 
κάνουμε την πόλη
naredimo mesto



“ľudia, ktorí svojpomocne iniciujú zmenu vo svojom okolí a 
prispievajú k veciam verejným. Obyvatelia miest z rôznych 

krajín a z rôznych konkextov, motivovaní či už nespokojnosťou  
alebo svojou silnou vierou v sociálnu inováciu, 

ktorí preberajú do vlastných rúk zodpovednosť  
za obývateľnosť štvrtí a miest, kde žijú.”

“people who singlehandedly initiate change in their urban  
surroundings and contribute to the public cause.  

Citizens in different countries and contexts are inspired,  
either out of dissatisfaction or a strong believe in local  

social innovation, to take ownership over the liveability  
of their neighbourhoods and cities.”

“City Makers”



“City Makers”



“City Makers”



“City Embassies”



POD PYRAMÍDOU



POD PYRAMÍDOU  
Jedlé mesto & NA STRECHE & RTVS

1984 - 2014

2015



POD PYRAMÍDOU  
Jedlé mesto & NA STRECHE & RTVS

1984 - 2014

2015vieme nájsť a využiť 
skrytý potenciál 



POD PYRAMÍDOU 
Jedlé mesto & NA STRECHE & RTVS 
foto: Katarína Haršányová



POD PYRAMÍDOU 
Jedlé mesto & NA STRECHE & RTVS 
foto: Katarína Haršányová

sme súčasťou  
susedstva



Stará tržnica



Revitalizácia Starej tržnice 
Aliancia Stará tržnica, o.z.



Revitalizácia Starej tržnice 
Aliancia Stará tržnica, o.z.

dávame do pohybu 
miestnu ekonomiku 



Revitalizácia Starej tržnice 
Aliancia Stará tržnica, o.z.

dávame do pohybu obehu 
miestnu ekonomiku 



Aliancia Stará tržnica, o.z.



Aliancia Stará tržnica, o.z.

spájame know-how
z rôznych odborov



Cvernovka



coworkingový priestor  
v pôvodnej Cvernovke 

foto: Braňo Bibel



ideme s dobou

coworkingový priestor  
v pôvodnej Cvernovke 

foto: Braňo Bibel





tvoríme miesta 
kde sa tvoria vzťahy





začiatok

bývalá chemická škola 
nové sídlo komunity  

z Cvernovky 
foto: Braňo Bibel





“máme veľa dreva,  
použijeme drevo”



robíme (urdžateľné) mesto 

“máme veľa dreva,  
použijeme drevo”



bývalá chemická škola 
nové sídlo komunity  

z Cvernovky 
foto: Braňo Bibel



lepšie to ide, 
keď nespolupracujeme 

Župan Bratislavského kraja podpisuje zmluvu na prenájom 
budovy školy na 25 rokov Nadácii Cvernovka.



• uznanie roly a prínosu City Makers  
a ich zapojenie do tvorby mesta spolu s ďalším 
stakeholdermi na všetkých úrovniach  

• podpora v legislatíve (Strategický plán a i.) 

• zmapovanie zdrojov - identifikácia príležitostí,  
a ich “matching” so záujemcami 

• podpora - finančná a nefinančná 

• úprava kritérií výberu nájomcov priestorov



http://maps.amsterdam.nl



ďakujem za vašu pozornosť !  
dominika.belanska@gmail.com 


