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Finálne návrhy študentov architektúry na revitalizáciu parku budú do konca mája vystavené v
mestskom parku na Bôriku. Podľa hlavného architekta mesta park začnú dávať do poriadku už
tento rok, k vystaveným návrhom môžu pridať svoj nápad či komentár aj Žilinčania.         Žilinský
mestský park na Bôriku je už starý a nezodpovedá dobe, jeho obnove majú pomôcť návrhy
študentov architektúry zo škôl z Bratislavy, Nitry, Ledníc a Brna. „Ambíciou mesta je v parku
tento rok aj niečo urobiť, takže študenti mali konkrétne zadanie. Park sa bude dlhodobejšie
dávať do poriadku, pretože už nezodpovedá dobe a boli v ňom zrealizované aj negatívne
zásahy. Takže ho chceme dať do poriadku,“ uviedol hlavný architekt mesta Martin Pavelek.
Finálne návrhy revitalizácie parku, ktoré vzišli z tretieho ročníka workshopu Mesto ZÁhrada,
budú až do konca mája vystavené v Bôrickom parku, kde budú môcť aj Žilinčania pridať svoj
nápad či komentár.  

Tri desiatky študentov architektúry, hlavný žilinský architekt a odborníci z Fakulty architektúry
Slovenskej technickej univerzity v Bratislave hľadali nové architektonické riešenia pre
komplexné štúdie revitalizácie. „Pomoc workshopu spočíva v novom videní architektonických
riešení študentmi nezaťaženými profesijne ani zaujatosťou voči domácemu prostrediu, keďže
pochádzajú z rôznych končín Slovenska, resp. zo zahraničia,“ vysvetlil Pavelek. Podľa Michala
Marcinova z Ústavu urbanizmu a územného plánovania Slovenskej technickej univerzity bolo
hlavnou myšlienkou vytvoriť kultivované verejné mestské priestory. Poukázal aj na skutočnosť,
že ľudia nemajú k parku na Bôriku vzťah, pretože im neposkytuje funkčnú náplň. „Mesto by sa
malo starať o zeleň. Vyčistiť niektoré plochy, pretože ľudia potrebujú voľné trávnaté plochy.
Možno ani nie je dôležité investovať do množstva mobiliáru a herných prvkov, ale skôr starať sa
o čistotu prostredia. Komunikovať s ľuďmi a vytvárať vzťah medzi nimi a verejným priestorom,“
povedal Marcinov.    Workshop 

Mesto Záhrada organizovala Stanica Žilina- Záriečie a odbor hlavného žilinského architekta
prvýkrát v roku 2008. Výsledné projekty slúžili na inšpiráciu pri vlaňajšej revitalizácii vnútrobloku
sídliska Solinky. Sprievodným podujatím bola aj úspešná výstava architektonických návrhov.
Minulý rok sa dve desiatky vybraných študentov architektúry zaoberali revitalizáciou
problematických zón v meste a zamerali sa na vodný tok rieky Rajčianka a jeho okolie.  
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