
 

Autonómna zóna Lafranconi (AZL)
Veľký projekt / 2000.- €

AZL je interdisciplinárny študentský, nekomerčný projekt, ktorý vznikol v PK Mládež participatívneho
rozpočtu(PR) BA. Cieľom je na participatívnej báze premeniť prázdny priestor pod mostom
Lafranconi(v správe UK), na nový, jedinečný a inšpiratívny verejný priestor v meste. V rámci PR
projekt získal financie na realizáciu prvej etapy – medziuniverzitný (UK+STU+mesto+verejnosť)
workshop (18.-21.4.,Lodenica UK), zameraný na tvorenie konceptov obohatenia územia. Financie z
grantu O2 chceme využiť na čiastočné dofinancovanie 2. etapy projektu AZL - na letnú terénnu
realizáciu najlepších spoločne zvolených návrhov premeny priestoru.

viac na http://azl.utopia.sk

Zameranie projektu:priestory pre stretávanie externé

Autonómna Zóna Lafranconi je jedným z projektov Participatívneho Rozpočtu mesta Bratislava
snažiacich sa o obohatenie kultúrneho a komunitného života v Bratislave. Priestor na nábreží Dunaja
pod mostom Lafranconi, z časti slúžiaci ako parkovisko, chceme premeniť na spoločensky i kultúrne
podnetnú lokalitu.

Územie je vo vlastníctve UK a je obklopené univerzitnými areálmi, internátmi, cyklotrasou, spontánne
tu zvyknú tráviť čas živly alternatívnej kultúry (graffiti, bikeri, parkour, fire-show…). Denne územím
prechádzajú okrem automobilov azda všetky skupiny obyvateľov.

Prostredníctvom projektu chceme navrhnúť a zrealizovať optimálne riešenia rozvíjajúce ďalej tento
priestor, a to najmä v záujme tých komunít z verejnosti, ktoré majú o svoj rozvoj a aktivity v priestore
záujem.

Forma realizácie bude medziuniverzitná spolupráca študentov UK a STU prostredníctvom
workshopov, do ktorých bude aktívne prizvaná verejnosť i miestna subkultúra. V prvej etape študenti
vypracujú originálnu štúdiu priestoru založenú na myšlienke interdisciplinárnej spolupráce, prvú a
jedinečnú svojho druhu. Chceme premostiť muscles & science & society & design. Spojiť
prírodovedcov + FTVŠ-károv + humanitné odbory FiF spolu so zručnosťami architektov, krajinných
plánovačov a urbanistov STU.

Spomedzi všetkých zozbieraných podnetov a výstupov z workshopu sa napokon na platforme
deliberatívneho fóra vyberú najlepšie riešenia premeny priestoru a v druhej etape sa zrealizujú
konkrétne intervencie v priestore. (ilustračne by mohlo ísť o ekologické ihrisko, lavičky z
pneumatík/paliet, permakultúrnu záhradku, graffity galériu, premalovanie konštrukcie mosta,
hojdačku zavesenú o konštrukciu mosta, zvukovú inštaláciu na konštrukcii mosta, open air fitness,
lezeckú stenu na moste a pod.)

Konečným ideálnym cieľom, ktorý sa však nemusí podariť, je dosiahnuť status autonómnej zóny,
teda lokality spravujúcej komunitou ľudí so záujmom tvorivo spolupracovať, komunikovať a navzájom
sa inšpirovať pri ďalšej práci s týmto priestorom, a tak dosiahnuť vznik osobitného a stále nového
genius loci tohto miesta.

Forma realizácie

- komunikácia a spolupráca s úradmi mesta Bratislava, s UK, s STU, s NDS, s verejnosťou aj
subkultúrami využívajúcich priestor.
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- medziuniverzitná, interdisciplinárna spolupráca študentov UK a STU
- participácia a vzájomná spolupráca aktívnych mladých ľuďí najrozmanitejších záujmov
sprostredkova stretnutiami participatívnej komunity Mládež Bratislava, ktorá sa stretáva pravidelne, v
týždňových intervaloch.
- komunitné workshopy, analýza verejného priestoru, anketa, formulár, práca v teréne: získavanie
podnetov a vstupov od lokálnych komunít; verejné hlasovanie, internetové hlasovanie, deliberatívne
fórum, prezentácia výstupov štúdie priestoru, konštrukcie intervencií,
- realizácia intervencií na intervenčných workshopoch, heppeningy, kultúrne akcie. 

Popis východiskovej situácie

Primárne východiská:
- všimnutie si nevyužitého, dlhodobo nemenného miesta na nábreží Dunaja s veľkým skrytým
potenciálom, ako napr. psychosociálny kapitál, rekreačná, voľnočasová funkcia, zdravý životný
štýl(FTVŠ), ekológia(Botanická záhrada) a pod.
- množstvo inštitucionálnych a byrokratických prekážok na ktoré narážajú mladí ľudia a ktoré ich
demotivujú v chuti rozvíjať svoje záujmy a meniť veci k lepšiemu.
- zo strany verejných inšitúcií nepochopenie a nevšimavosť voči alternatívnej kultúre (graffity, street
art, parkour a pod.).
- atomizácia a anonymita, ktorá sa rozširuje aj medzi študentmi, ktorí popri škole často pracujú a
navyše priestory a služby univerzít všeobecne nevytvárajú dostatok podnetov pre stretávanie a
rozvíjanie spolupráce a aktivizácii mladých ľudí.
- medziodborový izolacionizmus pociťovaný študentmi medzi katedrami vysokých štôl a ich chuť
spoznávať myslenie a potreby študentov z iných odborov.
- počas štúdia teoretických, najmä humanitných odborov, nedostatočné príležistosti k odskúšaniu
aplikovania vedomostí v praxi.

Sekundárne východiská:
nádväznosť na minulé kativity:
-2-ročná iniciatíva študentov a absolventov UK a STU. Stretnutie PK Mládež.
-schválená prvá etapa projektu - Medziuniverzitný, intervenčný worskhop (18.-21.4.2013)
-aktívna komunita sympatizantov projektu na Facebooku -
http://www.facebook.com/AutonomnaZonaLafranconi
-rozrastajúci tím expertov pracujúcich na projekte.
-komunikácia s STU, UK, mestskými úradmi, s NDS.

Popis projektu

Projekt je o participatívnej spolupráci mladých ľudí a študentov rôznych disciplín pri utváraní
originálneho, pluralitného miesta v Bratislave.
Realizácia sa skladá z 2 etáp, 1. plánovacia fáza [aktuálne realizujeme (interdisciplinárny workshop,
apríl 2013)], 2.fáza - intervenčná, leto 2013. Primárnou cieľovou skupinou je utvárajúca sa komunita
ľudí, ktorí spontánne využívajú priestor pod mostom Lafranconi a chcú sa v ňom naďalej realizovať a
rozvíjať. Sekundárnou sú študenti a mladí ľudia, ktorí sa budú postupne zapájať a spolupracovať pri
úsilí o pretvorenie tejto lokality. Terciárna sú všetci študenti priľahlých univerzít a vysokoškolských
kempusov, ako aj široká verejnosť.

Bližší popis prvej etapy projektu:
Ideový Interdisciplinárny workshop:
Workshop (18-21.4.2013, Lodenica UK)
- medziuniverzitná spolupráca študentov /UK, STU/ (U + KA + PP, SPU, FZKI, FiF, PriF, FTVŠ)
prostredníctvom workshopu s využitím procesu participácie verejnosti. Staviame na otvorenosti,
spolupatričnosti a interdisciplinarite v plánovaní. Cieľ: variantné štúdie zamerané na funkčné využitie
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územia, prevádzkové riešenie, doplnenie územia vhodnými zásahmi, ktoré by zvýšili jeho užívateľský
potenciál.
+ uplatniť interdisciplinárny prístup edukácie študentov príbuzných odborov akademikmi aj expertmi
priamo v priestore.

Po workshope bude nasledovať verejná prezentácia návrhov (25.4.), ako podkladov pre budúcu
možnú realizáciu. Ďalej pripomienkovanie verejnosti. Odovzdanie podkladov vlastníkom pozemku -
UK.
-> Spomedzi všetkých zozbieraných podnetov sa napokon na platforme deliberatívneho fóra vyberú
najlepšie riešenia premeny priestoru.

Bližšie Info o 2. etape projektu:
Finálna realizácia premeny priestoru pod mostom Lafranconi, dočasné intervencie, práca
dobrovoľníkov.
- Intervencie budú vychádzať z hotových odborných variantných štúdií priestoru, navrhnutých na
základe predchádzajúceho participatívneho plánovania a deliberatívneho fóra. Tieto zásahy budú
realizované v rámci letných intervenčných workshopov, ktoré budú predstavovať fyzickú realizáciu
návrhov a budú sa realizovať v závislosti od prispenia ďalších partnerov a výšky dodatočných financií
a materiálov, ktoré na realizáciu získame.

Ciele projektu

• upozorniť na jedinečný verejný priestor v meste;
• legitímnou formou participatívneho plánovania a následného spoluosvojovania si verejného
priestoru aktivizovať nielen komunitu ale i záujem širšej verejnosti oň
• edukovať verejnosť /poukázať na psychosociálny aspekt udržateľnosti/;
• zväčšiť povedomie o participatívnych štruktúrach medzi študentmi ako aj vyučujúcimi.
• objektívnym a spravodlivým skúmaním a dokumentovaním verejného záujmu vytvoriť trvalejšiu
hodnotu v podobe psychosociálneho kapitálu /zabezpečením identity a zlepšenia bezpečnosti
verejného priestoru/ pre komunitu. Vytvoriť priestor, v ktorom budú ľudia spokojní.
• dosiahnuť status autonónmej zóny /lokality spravujúcej komunitou ľudí so spoločným záujmom
tvorivo spolupracovať, komunikovať a navzájom sa inšpirovať/.

Región: Bratislavský kraj Bratislava

Urbánna a čiastočne zelená plocha v oblasti pod mostom Lafranconi a nábrežie v jeho blízkosti,
mesto Bratislava. Areál Univerzity Komenského.
Lokalita je vymedzená riekou Dunaj a nábrežím. Zo zvyšných strán ju bezprostredne obklopujú
botanická záhrada, parkovacia plocha pod mostom, hlavná cesta a areál FTVŠ a následne ďalšie
akademické inštitúcie s niekoľkými internátmi. Pozdĺž nábrežia je lokalita v línii River park, PKO,
FTVŠ UK, Lodenica UK, Botanická záhrada a internát Družba.

Prebieha písomná aj osobná komunikácia s rektorom UK prof. Mičietom ako aj dekanmi
zainteresovaných katedier UK a STU. Rektorát sympatizuje s našou iniciatívou, ale vzhľadom na
nedoriešené možnosti odkúpenia časti pozemkov zo strany NDS, sme v čase písania žiadosti
nemohli obdržať záväzné stanovisko týajúce sa povolena realizovať dočasné intervencia v lokalite
pod mostom Lafranconi.

Začiatok a koniec projektu

8.2.2013 - 30.4.2014
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Projekt je súčasťou väčšieho projektu: 2.etapa projektu, na ktorú žiadame prostriedky nadväzuje na
1. etapu - interdisciplinárny plánovací worskhop, pričom týmto zámerom predchádzala príprava
projektu na stretnutiach participatívnej komunty Mládež od jesene 2011.
Projekt AZL je súčasťou participatívneho rozpočtu Bratislava 2013.

Pre koho je projekt určený

Vek: 20 - 30 rokov

Lokalita: Celé Slovensko

Cieľovou skupinou sú jednak komunity mladých športovcov a alternatívnych umelcov spontánne
využívajúcich priestor, ktorých potreby, predstavy a požiadavky chceme podporovať a rozvíjať,
taktiež študenti, ktorí žijú a denne prechádzajú akademickým okolím lokality a napokon aj verejnosť,
stelesnená v cyklistoch, automobilových vodičoch a rekreačných chodcoch.

V závislsoti na type cieľovej skupiny sa odvíja aj počet ľudí, ktorí budú mať z projektu úžitok. Z
pohľadu širokej verejnosti (akýkoľvek vek) sa rozšíri atraktívnosť nábrežia a vznikne nové a aj
turisticky atraktívne miesto. Z pohľadu študentov (18-25 rokov) ich bezprostredné zapojenie do
projektu, ako aj intervencie poslúžia k otvoreniu nových možností kvalitného trávenia voľného času.

Počet osôb, ktorých sa projekt priamo dotkne: 2000

Náš tím

Tím koordinátorov projektu AZL je neformálnou skupiny mladých ľudí zastrešených participatívnym
rozpočtom mesta Bratislava, ktorého garantom je Utopia, o.z. O grant o2thinkbig žiadame v
partnerstve s registrovanou mimovládnou organizáciou Utopia, o.z. registrovanou na Lipského 2,
Bratislava, 84101, IČO: 42178509. Štatutárny zástupca organizácie: Peter Vittek, tel. 0918813322.

V tíme sú momentálne nasledujúci lektori a koordinátori:
Mgr. Lukáš Bulko/UK Ba/ koordinátor, filozof, téma Komunity
Mgr. Ján Ilavský/UK Ba/ koordinátor filozof, téma filozofia mesta
Ing. arch. Zuzana Krivošová /ÚU STU Ba/ [koordinátorka] doktorandka na katedre architektúry
FASTU, ústav urbanizmu. Má bohaté skúsenosti s tvor. Workshopmi, Noc architektúry, Tvornádo,
lektorka zážitkovej pedagogiky.
Ing. arch. Elena Šoltésová, MSc. /FA STU Ba/ Ing. [lektorka workshopu, prednášajúca] koordinátorka
workshopu, prednášajúca tému o nábrežiach a priestoroch pod mostami, doktorandka na FASTU,
teória dejín a obnova pamiatok., autorka Double hug of the river. – štúdie o nábreží Dunaja v
Bratislave.
Ivana + Peter Paseční /2ka, s.r.o, ÚU FA STU Ba, ČVUT Praha/ [lektori workshopu, prednášajúci]
Ing. arch. Katarína Boháčová, PhD /ÚU STU Ba, REMIX Architects/ [lektorka workshopu,
prednášajúca] lektorka workshopu, organizácia prednášok a diskusií pod platformou 1 x 1. Tvorivá
architektka a pedagogička na fakulte architektúry.
Ing. arch. Tomáš Žaček + Soňa, /Nice Architects Ba/ [lektori workshopu]
Mgr. Mgr. Peter Nedoroščík/UK Ba/ [socálny filzof, psychológ, konzultant, facilitátor]
Mgr. Peter Michalík/UK Ba/ doktorand filozofie, téma Filozofia mesta.

viac informácií na http://azl.utopia.sk/liferay/co-je-azl-
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Ďalších členov tímu predstavuje vyše 35 študentov UK a STU do 25rokov, ktorí sa prihlásili na
aprílový ideový workshop. 

1. Jan Ilavský
2. Lukáš Bulko

O Think Big sme sa dozvedeli od známych.

Budeme svoj projekt realizovať ako dobrovoľníci pod hlavičkou organizovanej voľnočasovej skupiny.

Kontakt

Jan Ilavský

Telefón: 0907174501

E-mail: ilavskyjan@gmail.com

Kalárska 26, 034 01, Ružomberok
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