Green Foundation, nadácia
Búdková cesta 22, 811 04
Bratislava, Slovensko
www.greenfoundation.eu

KOLLÁROVO NÁMESTIE V BRATISLAVE PO PRVÝ KRÁT SÚČASŤOU
VÍKENDU OTVORENÝCH PARKOV A ZÁHRAD
Bratislava, 8. júna 2017
Kultúrno-spoločenská udalosť Víkend otvorených parkov a záhrad (VOZP) sa koná počas
víkendu 10. - 11. júna 2017 vo viac ako 60 mestách po celom Slovensku, konkrétne v
Bratislave v 13 lokalitách. Po prvý krát sa súčasťou tohto víkendu na základe podnetu
nadácie Green Foundation stane aj Kollárovo námestie v Bratislave s jeho
priestranstvom i zeleňou.
Cieľom nadácie Green Foundation, ktorá iniciuje a koordinuje Projekt čiastočnej
revitalizácie Kollárovho námestia je vytvoriť v centre Bratislavy čisté a bezpečné
verejné priestranstvo a zelenú oddychovú zónu. Podnety a návrhy pre oživenie priestoru
Green Foundation získava prostredníctvom participatívneho plánovania so zapojením
kľúčových aktérov, t.j. odborníkov, organizácií, dotknutých strán, ktoré vedia pomôcť pri
realizácii projektu. Zapojením verejnosti, čiastočnou revitalizáciou a organizovaním
kultúrno -spoločenských aktivít chce Green Foundation pomôcť Kollárovmu námestiu
zmeniť jeho „tvár“ a nájsť vhodné riešenia i návrhy jeho budúceho využitia. K aktivitám
nadácia Grean Foundation pozýva tých, ktorých sa tento priestor týka - miestnu
samosprávu, kultúrne a akademické inštitúcie, firmy, expertov, neziskové organizácie i
dobrovoľníkov. V rámci plánovania Green Foundation mapuje a pomenováva aká by mala
byť budúca podoba Kollárovho námestia.
Kollárovo námestie – aktuálna situácia
Kollárovo námestie je v súčasnosti využívané najmä pre tranzit a len vo veľmi malej miere
pre oddych. Rozbitý povrch chodníkov, neudržiavaná zeleň, graffiti, či voľne pohodené
odpadky sú dôsledkom zanedbanej údržby a nedostatočnej kontroly, čo vedie k jeho
ďalšej fyzickej i sociálnej devalvácii. Tento zelený verejný priestor s množstvom
zaujímavých kultúrnych a akademických inštitúcií sídliacich v jeho okolí nie je v súčasnosti
príjemnou destináciou, ale skôr miestom, ktorému sa treba vyhnúť. Už viaceré inštitúcie,
organizácie, študenti a aktivisti mali v minulosti snahu hľadať riešenia pre Kollárovo
námestie - z finančných, kapacitných, či iných dôvodov nebol žiadny návrh zrealizovaný.
Kollárovo námestie je negatívne vnímané širokou verejnosťou - nazýva sa aj "uličkou
hamby", ktorá ide od Hlavnej stanice - cez Námestie slobody - Kollárovo námestie - až po
Mariánsku ulicu.
Proces čiastočnej revitalizácie je rozdelený do nasledovných krokov:
1. Zapojenie širšej verejnosti
2. Zapojenie odbornej verejnosti
3. Fyzické zásahy do priestoru
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4. Programové aktivity v priestore
5. Udržateľnosť projektu
Udržateľnosť projektu
Kollárovo námestie je v správe Miestneho úradu Staré mesto a v majetku Magistrátu hl.
mesta Bratislavy. Základná starostlivosť o námestie a jeho park je v kompetencii týchto
inštitúcií, s ktorými nadácia Green Foundation projekt čiastočnej revitalizácie Kollárovho
námestia konzultuje a zároveň nastavuje formu spolupráce, kompetencií a princípov
udržateľnosti námestia vo funkčnom stave pre ďalšie roky. Nová výsadba, mobiliáre a
zakomponované prvky budú zabezpečované tak, aby si vyžadovali čo najmenšiu
starostlivosť. Pre optimálne užívanie, ďalší rozvoj a pre udržateľnosť Kollárovho námestia
vyčlenila nadácia Green Foundation zo svojho rozpočtu sumu, z ktorej sa budú najbližšie
roky financovať menšie sociálne a kultúrne projekty s cieľom podporiť záujem verejnosti o
tento verejný priestor.
Program počas VOZP
Program na Kollárovom námestí bude prebehať dňa 10. júna 2017 od 10:00 do 16:00 hod.
a bude rozdelený do troch častí:
1. Prezentácia histórie Kollárovho námestia a projektu čiastočnej revitalizácie
Kollárovho námestia,
2. Výstava vo forme 4 posterov, kde budú graficky znázornené výstupy z mapovania
priestoru a návrhy pre budúce zásahy, intervencie,
3. Sadenie kvetov na námestí spolu s návštevníkmi podujatia.
V rámci VOZP sa návštevníci námestia dozvedia nové, hodnotné a zaujímavé informácie
o parku a tejto lokalite, ktorá má svoju hodnotu a špecifiká.
Partneri Projektu čiastočnej revitalizácie Kollárovho námestia:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Miestny úrad Staré mesto – správca Kollárovho námestia
Magistrát hl.mesta SR Bratislavy – majiteľ Kollárovho námestia
Bratislavský samosprávny kraj
PDCS, o.z.
Fakulta architektúry STU
Pěstuj prostor, z.s. (EHMK Plzeň 2015)
Národný Trust, n.o.
Mestské zásahy
Centrum pre filantropiu
O.Z. Stará tržnica
O.Z. Hrad – Slavín
Cyklokoalícia
Slovenské centrum dizajnu
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•
•
•
•
•
•

Nina Šošková, Outdoor gallery, o.z.
Divadlo Nová scéna
O.Z. Obchodná ulica
Placemakers – Igor Marko
MK Homes s.r.o.- nájomca priestorov bývalých WC
Satur

O nadácii Green Foundation
Nadácia Green Foundation, ktorú v roku 2015 založil slovenský filantrop a investor Boris
Zelený, sa zameriava na podporu slovenského environmentálneho prostredia a rozvoj
sociálnych inovácií. V minulosti Green Foundation podporila drobné projekty, zamerané
najmä na lokálne komunity. V súčasnosti prechádza nadácia transformáciou a projekt
revitalizácie Kollárovho námestia je prvým výstupom tohto transformačného procesu,
ktorého cieľom je vybudovať silnú nadáciu v slovenskom prostredí. Činnosť nadácie
odborne garantuje správna rada zložená z expertov z akademického, verejného i
súkromného sektora zo strednej Európy.

Koordinátor projektu: Lenka Hamšíková, 0902 334 926, lenka@greenfoundation.eu
Komunikačný manažér: Jana Rajcová, 0940 618 243, jana.rajcova@greenfoundation.eu
Viac informácií o nadácii Green Foundation nájdete na: www.greenfoundation.eu.

