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Zachráňme PKO!
Park kultúry a oddychu / Bratislavské nábrežie

• komplex modernej architektúry (40.-50. roky 20. stor.)
• vynikajúci urbanizmus, introvertná architektúra
• 2 veľké sály, multifunkčný interiér, kapacita 3000 ľudí
• voda, vzduch, zeleň, panoráma
• kultúra, spoločenský život, zábava, šport, vzdelanie...
• historické dedičstvo, kultúrny fenomén
• genius loci - otvorenosť - ľudská mierka – tradícia

FUNKČNOSŤ, POHODA



 

Zachráňme PKO!
Park kultúry a oddychu / Bratislavské nábrežie



 

Zachráňme PKO!
Predohra: Výrub parku

• aug. 2004: petícia – 3000 podpisov za cca 3 mesiace
• apríl 2005: výrub 250 stromov, 100-ročný platan

IBA ZAČIATOK



 

Zachráňme PKO!
Predohra: Výrub parku



 

Zachráňme PKO!
Predohra: Namiesto parku River Park

• okt. 2003    J&T prezentuje arch. štúdiu (magistrát)
• dec. 2003   mestské zastupiteľstvo schvaľuje 

   zvýšenie budov
• apríl 2005   výrub 250 stromov
• apríl 2006   panychída
• máj 2006    začiatok výstavby
• leto/jeseň 2010   postupné ukončenie výstavby

DNES: RIVER PARK (1.)



 

Zachráňme PKO!
River Park: Pekná ilúzia (vizualizácia)

       



 

Zachráňme PKO!
River Park: Krutá realita

• architektonické monštrum: nádor na nábreží 
• megalománia, strata ľudskej mierky



 

Zachráňme PKO!
River Park: Krutá realita

• bez ducha, harmónie a vkusu



 

Zachráňme PKO!
River Park: Krutá realita

• arogancia
• exklúzia



 

Zachráňme PKO!
PKO: Míľniky

• ..??..   príprava projektu
• jún 2005 – febr. 2007:  predaj pozemkov PKO, kúpna zmluva
• jún 2006:  zmluva o spolupráci: BA – Henbury Development
• sept. 2006:   nájomná zmluva (využívanie budov mestom)
• marec 2007:  búracie povolenie

   2-krát predĺžené (do 31. 12. 2011)
• jan. 2008:  návrh BAO – národná kultúrna pamiatka
• jan. 2008:  dodatok č. 1 – chránené umelecké diela
• marec 2009:  okrúhly stôl s primátorom Ďurkovským, prvý obrat
• apríl 2009:  „symbolické“ búranie PKO firmou HD
• jún 2010:  dodatok č. 2 – „odovzdanie“ PKO developerovi
• dec. 2009:  prenájom budúcej kultúrnej haly, druhý obrat



 

Zachráňme PKO!
 PKO: Míľniky... bez konca

2010 
• 12. 6. – voľby NR SR, 27. 11. – komunálne voľby
• 24. 11.:   splnomocnenie HD zbúrať PKO 
• do 30. 11.:  záväzok mesta opustiť PKO na zbúranie
• december:  demontáž, občianske hliadky - Oči verejnosti,
    podpora premiérky, vyjednávania s developermi - status quo

2011
• január:   právna analýza aktivistov
• február:  územný plán zóny Nábrežie PKO
• marec:   petícia HD za „Nové PKO“
• apríl-máj:    verejná diskusia, deliberácia, alternatíva BAO
• jún:    žaloby HD na mesto, uznesenie MsZ zachovať PKO
• aug.-sept.:   vyjednávanie mesta s HD, zatiaľ nulové
• október:          ... a čo ďalej ...??...



 

Zachráňme PKO!
PKO: Aspekty, problémy

• hodnoty, identita 
• kultúrne dedičstvo
• verejný priestor: otvorenosť, integrácia
• funkcie: kultúra, oddych  vs.  bývanie, administratíva, 

služby
• urbanizmus: mierka, súlad s prostredím
• životné prostredie, kvalita života
• doprava
• ekonomika – verejné financie
• činnosť samosprávy
• verejná mienka, občianska participácia



 

Zachráňme PKO!
Možné riešenia

• Henbury Development, J&T, Cresco Group



 

Zachráňme PKO!
Možné riešenia

• Bratislava otvorene



 

Zachráňme PKO!
Okolnosti obratu

• široké spektrum zaangažovaných ľudí – aktivisti, 
primátor, poslanci, odborníci, umelci, intelektuáli

• ekonomická kríza
• medializácia, udržiavanie témy vo verejnom diskurze
• spojenci z odborného prostredia
• právna expertíza
• pôsobenie aj na politickej scéne 
• medzinárodná rovina - Európska komisia
• pružná reakcia aktívnej verejnosti, akčnosť
• komplexný prístup + rôznorodosť aktivít



 

Zachráňme PKO!
Plusy a mínusy, víťazstvá a prehry, poučenia

• - pamiatková ochrana
  ťažko rozhýbať byrokratickú štátnu mašinériu

• +/- zmeny postojov politikov (primátor, MsZ)
  veľmi nestabilný prvok: dvojnásobné otočky

• + naplno odkryté kšefty magistrátu a primátora   
   prvok mobilizujúci úplne všetkých

• + odchod starého primátora
   politické strany kryjú svojich do posledného dychu 

• + lepšia komunikácia s novým primátorom a
   zastupiteľstvom, konkrétne kroky
   kým sa nezvýši politická kultúra, musia sa politici 

       báť verejnosti



 

Zachráňme PKO!
Plusy a mínusy, víťazstvá a prehry, poučenia

• + aktivizácia širšej kultúrnej verejnosti
   stále hľadať a oslovovať spojencov mimo svojej sféry

• +/- informovanosť verejnosti a posun verejnej mienky
    veľké víťazstvo: aj maličký posun vpred vyžaduje 
    množstvo práce; môže sa však kedykoľvek zvrtnúť

• + verejná diskusia, deliberácia 
   správne nastaviť procesy – oplatí sa venovať čas ! 

• + strategické prístupy, hodnotové riešenia
   presadzujú sa veľmi ťažko a pomaličky

• + základ: aktívna občianska participácia
   bez aktívnej hŕstky by už PKO bolo zbúrané



 

Zachráňme PKO!
Dialo sa...



 

Zachráňme PKO!
Dnešný stav: Tvrdý boj pokračuje

• degradácia nábrežia



 

Zachráňme PKO!
Kontakt

Iniciatíva Bratislava otvorene
info@bratislava-otvorene.sk

www.pko.estranky.sk 
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