Projektový formulár Participatívny rozpočet Bratislava Nové Mesto 2019
Názov projektu

Náučný chodník novomestské vinohradníctvo –
Rösslerov lom a prieskum verejnej mienky na
ochranu bratislavskej prírody
Suma, ktorú žiadate na uskutočnenie projektu v €
3750 eur
Anotácia (krátky opis projektu, cca 1000 znakov)
Rösslerov lom je prírodná pamiatka na území Nového mesta, ležiaca medzi vinohradmi.
Poskytuje zaujímavý pohľad na kryštalické jadro Malých Karpát, pekný výhľad na Nové
mesto a pre tých, ktorí ju poznajú, je obľúbenou vychádzkovou destináciou.
Miesto je však pomerne neznáme, nevedie k nemu značený chodník a nachádza sa tam
množstvo odpadkov. Rösslerov lom chceme preto skultivovať vytvorením náučného chodníka
s dvomi informačnými tabuľami, čo by zvýšilo pohyb turistov, spravilo miesto známejším a
dodalo mu lepšiu energiu.
Druhou aktivitou projektu je vykonanie metodologicky reprezentatívneho prieskumu verejnej
mienky ohľadom ochrany bratislavskej prírody. Zo skúseností aktivistov má ochrana prírody u
ľudí podporu, avšak presné čísla chýbajú, čo je nevýhodou pri rokovaniach s politikmi.
Objektívne podložený prieskum verejnej mienky, ktorý by jednoznačne ukázal, že voliči
podporujú zvýšenie ochrany prírody, by bol preto veľkou pomocou.
Popis súčasnej situácie (popíšte súčasný stav, prípadne problém, ktorý chcete riešiť)
Rösslerov lom je v súčasnosti oficiálne nedostupný (ako chránené územi 4. stupňa bez
značenej trasy). Nachádzajú sa tu odpadky, prístupový chodník nie je udržiavaný. Miesto je
zastrčené a od ruky, vie o ňom málokto.
Z Rösslerovho lomu sme s dobrovoľníkmi vyzbierali časť odpadkov, so Štátnou ochranou
prírody sme lúku v strede lomu pokosili a odpratali ďalšie nečistoty a zvažujeme zavedenie
pravidelnej starostlivosti.

Ohľadom osadenia informačných tabulí a vyznačenia turistického chodníka sme už
komunikovali s Klubom slovenských turistov, Štátnou ochranou prírody, starostom mestskej
časti aj majiteľom pozemku a všetci vyjadrili súhlas (zatiaľ neformálny).
Dlhoročné skúsenosti aktivistov v oblasti ochrany prírody v okolí Bratislavy dosvedčujú, že
zhruba 70 – 80 % Bratislavčanov je za prísnejšiu ochranu prírody, než aká je v súčasnosti.
Týka sa to hlavne zníženia, alebo až zastavenia ťažby dreva v lesoparku. Aktivisti sa
opakovane snažia napr. dosiahnuť vyhlásenie prírodnej rezervácie v oblasti horného toku
riečky Vydrica, alebo sprísniť podmienky poľovníctva či znížiť ťažbu dreva.
Nemáme však presné dáta o podpore týchto opatrení u ľudí a úradníci a politici majú bez
konkrétnych dôkazov tendenciu podporu týchto opatrení u obyvateľov skôr znižovať
Riešenie (opíšte riešenie problému a akým spôsobom ho napĺňa predkladaný projekt)
Chceme zaviesť do Rösslerovho lomu náučný chodník od Figara. Jeho trasa bude nasledovná:
 bude začínať od už existujúceho smerovníka Figaro, hore Sliačskou ulicou, doprava
cez Muštovú
 ďalej rovno cez Muštovú, na konci Muštovej bude odbáčať dohora doľava
 v blízkosti križovatky Muštová – Horská – Otonelská sa bude nachádzať prvá náučná
tabuľa o vinohradníctve v Novom meste
 chodník bude ďalej pokračovať doprava Horskou a asi po 500 metroch sa bude stáčať
hore doľava smerom k Rösslerovmu lomu
 v Rösslerovom lome bude druhá náučná tabuľa, smerovník a zároveň koniec chodníka
Týmto bude Rösslerov lom sprístupnený verejnosti, trasa vedúca k nemu bude dobre viditeľná,
zapísaná do máp aj do vedomia obyvateľov.
Tieto opatrenia by pomohli priestor lomu skultivovať, zvýšiť pohyb turistov a rodín s deťmi,
oproti súčasnému stavu, keď sa na mieste vyskytujú skôr ľudia s menšou úctou k miestu
(zanechávajúci tam pravidelne odpadky). Obyvateľom Nového mesta, ako aj všetkým
návštevníkom, by poskytli lepšie možnosti odpočinku, rekreácie a poznania našej prírody.
Druhá hlavná aktivita, prieskum verejnej mienky, by výrazne pomohol ochranárom pri
presadzovaní ochrany prírody, ale aj všetkým obyvateľom, ktorým príroda poskytuje relax,
estetické vyžitie aj ochranu zdravia. Údaje o skutočnej podpore ochrany prírody medzi
Bratislavčanmi by aktivisti mohli opakovane používať pri rokovaní s úradmi a úrady by
nemohli bagatelizovať podporu občanov napr. tým, že konkrétnu petíciu podpísalo iba 3 000
ľudí.
Predkladateľ a realizátori projektu (Opíšte konkrétne personálne obsadenie pri projektových
aktivitách, skúsenosti, know – how jednotlivých participantov, určte projektových
koordinátorov)
 Dalibor Jurášek (projektový koordinátor) – občiansky aktivista, pomáhal Zelenej
hliadke, iniciatíve Zastavme hazard, momentálne sa angažuje v iniciatíve Chráňme
povodie Vydrice.
 Klub slovenských turistov (Ing. Miloslav Kubla) by sa podieľal na značení náučného
chodníka.
 Na príprave textu pre informačnú tabuľu sa budú podieľať odborníci z oblasti
prírodných vied a kultúrnej histórie Bratislavy.





Majiteľom a udržiavateľom náučného chodníka bude buď mestská časť Nové mesto
alebo koordinátor projektu v spolupráci s OZ Zeler (podľa dohody v priebehu
realizácie projektu).
Na základe prieskumu trhu sa prieskum verejnej mienky bude realizovať s agentúrou
Median, ktorá poskytla najnižšiu cenu (so zľavou pre občianske aktivity, realizácia
prieskumu len za realizačnú cenu, bez zisku).
Vlastivedná vychádzka sa bude realizovať s dlhoročným sprievodcom Ivorom
Švihranom.

Aktivity (Podrobne opíšte jednotlivé aktivity, ich časový rámec a konkrétny spôsob realizácie)
 Získanie súhlasu orgánu ochrany prírody a majiteľov pozemkov
 Časový rámec: 5 mesiace
 Spôsob realizácie: popis plánovaného projektu, komunikácia s úradmi a
majiteľmi
 Osadenie 2 informačných tabulí na trase náučného chodníka
 Časový rámec: 8 mesiacov
 Spôsob realizácie: oslovenie odborníkov (história, geológia, ochrana prírody) a
príprava textu na tabule; zabezpečenie materiálov a zhotovenie tabulí;
osadenie tabulí.
 Vyznačenie náučného chodníka Figaro – Rösslerov lom
 Časový rámec: 3 mesiace
 Spôsob realizácie: prezretie terénu a dohodnutie presnej trasy s KST; fyzické
vyznačenie trasy spolu s KST
 Vlastivedná prechádzka pre verejnosť
 Časový rámec: do 1 mesiaca od dokončenia náučného chodníka
 Spôsob realizácie: v spolupráci s vlastivedným sprievodcom Ivorom
Švihranom organizovanie vlastivednej vychádzky po novom náučnom
chodníku
 Realizácia prieskumu verejnej mienky
 Časový rámec: 4 mesiace
 Spôsob realizácie: v spolupráci s bratislavskými ochranármi definovanie
otázok; s agentúrou Median realizácia prieskumu; publikovanie prieskumu
prostredníctvom tlačovej správy a kanály sociálnych médií
Cieľ a výstupy projektu (zadefinujte zmeny, ktoré sa projektom dosiahnu, aké výsledky a
výstupy očakávate)
 zriadený a udržiavaný náučný chodník Figaro – Rösslerov lom
 osadené informačné tabule o Rösslerovom lom a vinohradníctve v Novom meste
 dostupné objektívne informácie o podpore ochrany prírody u obyvateľov Bratislavy
Cieľová skupina (Definujte pre aké skupiny občanov je projekt prioritne určený, kto a akým
spôsobom bude môcť výsledky projektu využívať)
Obyvatelia Nového mesta, ale aj všetci návštevníci Bratislavy budú ťažiť z lepších možností
rekreácie (dostupnosť, informovanosť o histórii a prírode) a z lepšej ochrany lesov vďaka
výsledkom prieskumu verejnej mienky.
Pokračovanie projektu (Opíšte ako sa výsledky projektu budú udržiavať a ďalej rozvíjať
v budúcnosti.)

Náučný chodník bude udržiavaný koordinátorom projektu v spolupráci s OZ Zeler alebo
mestskou časťou Nové mesto. Náučný chodník spolu s informačnými tabuľami bude slúžiť
obyvateľom na rekreáciu a lepšiu informovanosť o našej prírode.
Súčasný súkromný vlastník Rösslerovho lomu neplánuje v lome realizáciu žiadnych
projektov a rád by pozemok odpredal. V prípade záujmu mestskej časti by ho mohla odkúpiť,
ďalej ho zveľaďovať a realizovať tam napr. kultúrne či verejné podujatia. Takéto úvahy už
boli komunikované s niektorými aktivistami, závisí však od výsledku nadchádzajúcich volieb.
Výsledky prieskumu verejnej mienky budú používané aktivistami v oblasti ochrany prírody
pri presadzovaní požiadaviek ochrany prírody.
Rozpočet (Podrobne rozpíšte jednotlivé položky a spôsob využitia finančných prostriedkov)
 Aktivita 1: získanie súhlasu orgánu ochrany prírody a majiteľov pozemkov (100 eur)
o Administratívne poplatky, korešpondencia, telefonáty: 100 eur
 Aktivita 2: Osadenie 2 informačných tabulí na trase náučného chodníka (1 160 eur)
o 2x návrh textu – 100 eur
o 2x grafický návrh – 200 eur
o 2x vyhotovenie tabule – 630 eur
o 2x osadenie tabule – 90 eur
o 2x potlač – 80 eur
o 1x doprava – 40 eur
o 1x prehradenie jamy v ruine domu – 20 eur
 Aktivita 3: Vyznačenie náučného chodníka Figaro – Rösslerov lom (190 eur)
o Smerovník a tabuľky
 1x smerovník – 60 eur
 2x tabuľka miestneho názvu – 30 eur
 4x smerová tabuľka – 60 eur
o Vyznačenie trasy (náklady na farby, odmena pre značkára): 40 eur
 Aktivita 4: vlastivedná prechádzka pre verejnosť (100 eur)
o Propagácia na facebooku: 20 eur
o Odmena pre sprevádzajúceho: 80 eur
 Aktivita 5: Realizácia prieskumu verejnej mienky (2 000 eur)
o Realizácia prieskumu: 2 000 eur (prieskum kombináciou metód CAWI/CATI,
600 respondentov, 5 otázok, resp. mierne upravené parametre podľa bližšej
analýzy)
 Odmena pre koordinátora projektu: 200 eur
 Spolu celkové náklady: 3 750 eur
Kontakt (email, tel.č.):
Dalibor Jurášek

