ANKETA K PROJEKTU
CASTELLUM 2020
Verejný priestor a nové zdravotné stredisko
Milá suseda, milý sused,
prosíme, venujte pozornosť tejto ankete. Jej prostredníctvom máte príležitosť vyjadriť sa,
ako si predstavujete nový verejný priestor v Rusovciach, ktorý vznikne na mieste dnešného
zdravotného strediska.
MESTSKÁ ČASŤ
BRATISLAVA-RUSOVCE

PREČO SA MÁ TOTO ÚZEMIE ROZVÍJAŤ?
Jedná sa o územie dnešného zdravotného strediska a jeho okolia až po Balkánsku ulicu (viď obrázok).
Toto územie je určené na rozvoj územným plánom a zároveň chceme, aby slúžilo nám všetkým. Zámerom
je podporiť vznik verejného priestoru rozšíreného centra Rusoviec, rozvoj občianskej vybavenosti,
vybudovanie nového, modernejšieho zdravotného strediska a rezidenčná výstavba.
Mnohí si určite pamätáte, že tu asi pred 10 rokmi prebehla urbanisticko-architektonická súťaž. Následne
sa s územím nič nedialo kvôli nevysporiadaným pozemkom, ale toto obmedzenie už dnes neplatí. Výsledky
pôvodnej súťaže dnes už nemožno použiť, nakoľko viaceré limity územia sú dnes iné, ako v minulosti
(nový platný územný plán zóny zásadne zmenil regulatívy jednej tretiny pôvodne riešeného územia,
platia tiež nové technické normy). Chránený je aj Dom záhradkárov, pričom sa pôvodne počítalo s jeho
zbúraním. Dnes zároveň musíme podrobnejšie určiť podmienky pre verejný priestor s ohľadom na dopady
zmeny klímy (adaptácia na vysoké teploty, ale aj prívalové zrážky). Mestská časť Bratislava-Rusovce preto
v dohľadnej dobe pripravuje novú súťaž, do zadania ktorej plánuje premietnuť aj názory vás, obyvateľov
a obyvateliek Rusoviec.

ČO JE UŽ DANÉ?
Základné limity územia definuje územný plán Pamiatková zóna, ktorý hovorí o bývaní v bytových domoch
a občianskej vybavenosti s maximálnou podlažnosťou 3,5; indexom maximálnej zastavanosti 30% a indexom
zelene minimálne 30%.
Zámerom projektu Castellum 2020 je zabezpečiť pre obyvateľov Rusoviec nasledovné:

•
•
•
•

Nové, modernejšie zdravotné stredisko aspoň v takom priestorovom rozsahu, aký poskytuje dnešné
zdravotné stredisko.
Verejný priestor s funkciou oddychovej zóny - malo by ísť o nové námestie, ktoré bude tvoriť nové malé
centrum Rusoviec.
Služby a vybavenosť pre obyvateľov a návštevníkov Rusoviec.
Citlivé architektonické riešenie územia s ohľadom na historickú dominantu kaštieľa a charakter starej
časti Rusoviec a priľahlej zástavby.

K ČOMU SA MÔŽETE VYJADRIŤ?
K ďalším dôležitým aspektom: aké ďalšie limity má spĺňať celý priestor, na čo by sa mali architekti v návrhu
sústrediť, akú má mať námestie podobu, aké bude mať prvky a funkčné usporiadanie. Zaujíma nás tiež, aké
konkrétne ambulancie by ste si želali v novom zdravotnom stredisku a akú vybavenosť by ste preferovali.

Elektronická verzia ankety
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ĎAKUJEME ZA VAŠE PODNETY!

ČO SA STANE
S VAŠIMI PODNETMI?
Vaše námety sú pre nás dôležité, pretože
pomôžu pripraviť kvalitné zadanie
súťaže v súlade s názormi a prioritami
Rusovčanov. Všetkými sa budeme vážne
zaoberať.
Výsledky participácie verejnosti budú
sumarizované a vyhodnotené, pričom
jedným z dôležitých kritérií pre témy, ktoré
sa premietnu do zadania súťaže, bude širšia
zhoda ľudí, súlad s verejným záujmom
a so strategickými dokumentmi mestskej
časti a mesta. Ide teda o príležitosť prispieť
k zadefinovaniu podmienok spomínanej
súťaže, ktorá stvárni podobu tohto územia
tak, aby slúžilo aj pre ďalšie generácie.
Spoločne tak prispejeme k vytvoreniu
kvalitného centrálneho priestoru našej
mestskej časti.
Všetky vaše nápady, predstavy a námety
spracujeme a v prípade, ak nám necháte
svoj kontakt, budeme vás informovať o ich
vyhodnotení a ďalšom postupe.

TERMÍN A SPÔSOB
ODOVZDANIA ANKETY:
Anketu môžete odovzdať nasledovne:
• Vyplnenú doručiť osobne do konca
roka 2019 do zapečatenej schránky
v podateľni na miestnom úrade.
• Poslať dokument oskenovaný
e-mailom na adresu
castellum@bratislava-rusovce.sk.
• Vyplniť elektronickú verziu ankety
na webovej stránke www.bratislavarusovce.sk/castellum2020.
Na stránku sa dostanete aj
oskenovaním qr kódu
Vaším mobilným zariadením

NÁMESTIE, VEREJNÝ PRIESTOR, SLUŽBY

NOVÉ ZDRAVOTNÉ STREDISKO

Projekt Castellum poskytne nový verejný priestor rozšíreného centra Rusoviec.
Aké prvky verejného priestranstva by ste uvítali? Vyberte max. 5 možností,
ktoré sa Vám páčia.

Základom nového priestoru bude nové zdravotné stredisko. Aké ambulancie
by ste v ňom ocenili? Označte max. 7 ambulancií. (Vysvetlivky: do nového
zdravotného strediska sa zmestí približne toľko ambulancií; mestská časť sa
bude snažiť zabezpečiť žiadaných lekárov. So zachovaním lekárne sa počíta.)

❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏

Malé námestie s lavičkami a zeleňou
Parčík s hernými prvkami pre viaceré generácie
Miesto pre slávnostné stretávanie občanov
Vonkajšie sedenie pred kaviarňou, cukrárňou (letná terasa)
Socha, súsošie alebo iný ústredný umelecký / historický prvok
Napájacia fontánka s pitnou vodou
Vyvýšené pódium na kultúrne a iné vystúpenia
Večerné osvetlenie ako súčasť výtvarného riešenia večernej scény
Miesto na osadenie vianočného stromu, mája a pod.
Infotabuľa o Rusovciach
Kamerový systém na zvýšenie bezpečnosti verejného priestoru
Dekoratívny vodný prvok
Iné (prosím, špecifikujte): ______________________________________

❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏

Všeobecný lekár
Detský lekár
Zubár
Gynekológ
Neurológ
Denný chirurg
Geriater
Očný lekár
Iný: _________________________________________________________
Iný: _________________________________________________________
Iný: _________________________________________________________

Iné podnety k novému zdravotnému stredisku:
Toto územie by som chcel / chcela využívať:

❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏

________________________________________________________________
Na oddych a relax s deťmi
Na stretnutia so známymi a priateľmi
Na drobné nákupy a občerstvenie
Ako zastávku pri prechádzkach Rusovcami
Pri verejných akciách mestskej časti na novom námestí
Územie nebudem využívať
Iným spôsobom (prosím, špecifikujte): ____________________________

________________________________________________________________
________________________________________________________________

INÉ PODNETY

Nové námestie bude poskytovať aj služby pre občanov. Aký typ služieb by ste
využili? Označte maximálne 5 možností.

Čo ďalšie je podľa Vás potrebné zohľadniť pri príprave nového námestia?
Uveďte všetko, čo je podľa Vás pre nové námestie dôležité.

❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏

________________________________________________________________

Potraviny
Drogéria
Kaviareň, cukráreň
Presťahovaná pošta
Pobočka banky
Bankomat
Detské centrum
Turistické centrum, informačná kancelária
Veterinár
Priestor pre spoločné stretávanie
Sezónny / víkendový zeleninový a trh
Verejné toalety pre návštevníkov námestia
Iný typ služieb (prosím, špecifikujte): ______________________________
____________________________________________________________

Chceli by ste, aby bolo toto územie priamo prepojené s parkom?

❏
❏
❏

Áno
Nie, pretože _________________________________________________
Neviem

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

KONTAKT (nepovinné)
Meno*: _________________________________________________________

❏

Chcem byť osobne informovaný/á o vyhodnotení ankety a celom ďalšom
postupe
Email*: _____________________________________________________
iný kontakt*: _________________________________________________

Malo by byť nové námestie prepojené na existujúce cyklotrasy a ponúkať
infraštrukúru (cyklostojany, iné)?

❏
❏
❏

Áno
Nie, pretože _________________________________________________
Neviem

Čo by ste v tomto priestore v budúcnosti NECHCELI mať?
________________________________________________________________
________________________________________________________________

* Vyplnením kontaktných údajov dávam súhlas s ich spracovaním v súlade
so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, a to výhradne na
účel informovania o vyhodnotení pripomienok a ďalšom postupe projektu
Castellum.
Anketa k projektu Castellum 2020 je súčasťou procesu občianskej participácie pre projekt využitia
lokality situovanej južne od historického centra Rusoviec, známej pod názvom Castellum, v ktorej
sa nachádza aj súčasné zdravotné stredisko. Proces občianskej participácie bol začatý rozhodnutím
Mestskej časti Bratislava-Rusovce, zastúpenej starostkou PhDr. Luciou Henčelovou, PhD., ktorá
pre tento účel zriadila pracovnú skupinu. Cieľom občianskej participácie je zohľadnenie návrhov
riešenia priestoru od obyvateľov Rusoviec, aktívne zapojenie obyvateľstva do správy vecí verejných
a vypočutie návrhov obyvateľov na riešenie predmetnej lokality. Anketu pripravila a spracovala
pracovná skupina v spolupráci s Metropolitným inštitútom Bratislavy. Anketa k projektu Castellum
2020 má aj elektronickú formu, dostupnú do konca decembra 2019 online na webovej adrese www.
bratislava-rusovce.sk/castellum2020.

EŠTE RAZ ĎAKUJEME ZA VÁŠ ČAS A VAŠE NÁZORY A PODNETY.

