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AKO ĎALEJ KOLLÁROVO NÁMESTIE?
Bratislava, 9. októbra 2017
Nadácia Green Foundation ukončila participatívny proces čiastočnej revitalizácie
Kollárovho námestia.
V piatok 6. októbra 2017 sa uskutočnilo záverečné stretnutie expertov a odborníkov za
okrúhlym stolom, ktorým bol ukončený 5-mesačný participatívny proces, zložený z
pravidelných diskusií, zo zberu dát, prezentácií, či mapovania prostredia. Nadácia Green
Foundation, ktorá bola iniciátorom myšlienky čiastočnej revitalizácie námestia v tomto
procese zorganizovala 6 okrúhlych stolov so 60 zapojenými expertmi a aktérmi. Do
prieskumov bolo zapojených približne 500 ľudí, uskutočnilo sa 300 rozhovorov a 150
pracovných stretnutí, ako aj 3 pracovné brigády na námestí. To všetko so zámerom
prinavrátiť Kollárovmu námestiu funkciu verejného priestoru a dôstojnosť.
V súčasnosti je námestie využívané minimálne, najmä pre tranzit a len vo veľmi malej
miere pre oddych. Prieskum realizovaný v máji 2017 v spolupráci s Fakultou architektúry
STU na vzorke 300 ľudí preukázal, že tento verejný priestor obyvatelia mesta nevnímajú
ako bezpečný. Poukázal aj na mnoho disfunkcií, ktoré zabraňujú vo využívaní námestia,
ako neporiadok, neupravená zeleň, poškodený mobiliár a dlažba, slabé osvetlenie, a
výskyt asociálneho správania.
Nadácia Green Foundation v spolupráci s PDCS viedla v rámci projektu Čiastočnej
revitalizácie Kollárovho námestia participatívny proces od apríla 2017 a uzavrela ho 6.
októbra 2017 posledným zo šiestich plánovaných okrúhlych stolov. Cieľom procesu bolo
diskutovať s odborníkmi na dôležité témy: architektúra, urbanizmus, doprava, životné
prostredie, kultúra a sociabilita. K okrúhlym stolom boli prizvaní odborníci zo samosprávy,
Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy, ako aj ďalší experti. V diskusiách boli pomenované
fyzické a sociálne bariéry, ktoré priamym i nepriamym spôsobom utlmujú život na námestí.
Automobilová doprava bola definovaná ako jeden z dôležitých limitujúcich faktorov rozvoja
námestia.
Účastníci participatívneho procesu sa zhodli na fakte, že Kollárovo námestie má napriek
svojej aktuálnej podobe veľký potenciál. Tento verejný priestor sa nachádza priamo v
centre hlavného mesta a v jeho okolí sídli množstvo kultúrnych a akademických inštitúcií,
ako napríklad Fakulta architektúry STU, divadlo Nová scéna, Slovenské centrum dizajnu,
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU, či obchodné spoločnosti ako
Amazon, Zurich Insurance Group, CBRE, a iné. Experti priniesli do diskusie základné
východiská pri nazeraní na riešenie, konštruktívne vklady pri riešení problémov a rozvoji
námestia a najmä ochotu i vôľu z dlhodobého hľadiska spolupracovať na projekte
zlepšenia podmienok verejného priestoru obkoleseného významnými inštitúciami s
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potenciálom oživiť ho a sprístupniť širokej verejnosti, študentom, rezidentom, či
návštevníkom Bratislavy.
Participatívnym procesom boli prediskutované konkrétne kroky potrebné pre revitalizáciu,
a sfunkčnenie námestia, ako aj návrhy na zmenu zahŕňajúce rôzne prístupy, rýchle
intervencie i strategické prístupy. Bola definovaná spoločná zhoda v potrebe námestie
revitalizovať. „Veľkí susedia“ sa stávajú aktívnymi hráčmi v oživovaní námestia a mení sa
paradigma nazerania na námestie v kontexte siete verejných priestorov.
Participatívny proces revitalizácie Kollárovho námestia sa skončil, no práca na oživovaní
Kollárovho námestia sa iba začína. V priebehu októbra 2017 zabezpečila Green
Foundation opravu poškodeného mobiliáru na námestí (lavičky, amfiteáter, poškodená
časť dlažby). Koncom októbra a začiatkom novembra bude realizované čistenie a
maľovanie budovy v spodnej časti námestia, kde prevádzkuje svoju pobočku CK Satur a
kde má umiestnenú svoju regulačnú stanicu SPP. Spoločnosť SPP podporila túto iniciatívu
finančne. Na čistení a maľovaní budovy budú spolupracovať OZ Stopa Slovensko s ich
klientami (ľudia bez domova) a firemní dobrovoľníci zo spoločnosti Amazon. Nadácia
Green Foundation pripravuje v spolupráci s mladými výtvarníkmi aj vizualizáciu
kreatívneho pomaľovania budovy, ktorá by mala vizuálne upozorniť na to, že námestie sa
postupne mení a ožíva.
Koncom novembra nadácia Green Foundation usporiada v novozrekonštruovaných
priestoroch nadácie Búdka 22 záverečný workshop s pánom Igorom Markom, uznávaným
architektom a placemakerom. Na základe všetkých dát a informácií z participácie a v
spolupráci s ďalšími prítomnými odborníkmi zadefinuje Igor Marko novú funkcionalitu
Kollárovho námestia a nadizajnuje nové prvky do tohoto verejného priestoru.
O Kollárovom námestí
Kollárovo námestie vzniklo začiatkom 18. storočia, keď sem z priestorov dnešného
Námestia SNP premiestnili obilný trh. Postupne pribúdali trhové stánky, neskôr aj obchod
s múkou, piváreň alebo v roku 1880 hostinec Mýtnik. Námestie je pomenované podľa Jána
Kollára (1793 - 1852), slovenského národného buditeľa, politika a básnika. Kollárovo
námestie bolo v minulosti príjemnou oddychovou zónou. Námestie je prirodzenou
súčasťou siete verejných priestorov a leží na trase Hlavná stanica – centrum.
O PDCS
PDCS je mimovládna organizácia poskytujúca profesionálne vzdelávacie a facilitačné
služby, konzultácie a poradenstvo v oblasti riešenia konfliktov, podpory spoločenského
dialógu, občianskej participácie a rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku
i v zahraničí.
O nadácii Green Foundation
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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.
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