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TLAČOVÁ SPRÁVA
Prieskum návštevnosti v Bratislavskom lesoparku
Mestské lesy v Bratislave,
Bratislava, 1.6.2012

V sobotu dňa 9.6.2012 v čase od 8:00 do 20:00 bude prebiehať na celom území lesov v správe
organizácie Mestské lesy v Bratislave prieskum návštevnosti. Cieľom prieskumu je získať informácie
o dennom počte návštevníkov Bratislavského lesoparku, ktorí územie prímestských lesov s rozlohou
viac ako 3100ha využívajú hlavne na šport a rekreáciu.
Na 45-tich stanovištiach budú anketári monitorovať vstup dospelých, cyklistov, detí a psov,
zaznamenávať obsadenosť parkovísk a pohyb áut. Umiestnenie anketárov bude prevažne na
hlavných vstupoch do územia, ale stretnúť ich budete môcť aj v centrálnej časti Lesoparku. Všetci
budú označení reflexnou vestou s nápisom Mestské lesy v Bratislave. Samostatný celok, ktorému
bude venovaná zvýraznená pozornosť, je areál Partizánskej lúky, kde okrem prieskumu kapacity
areálu budú rozdávané návštevníkom aj dotazníky.
„Dotazník návštevníka Bratislavského lesoparku na území Mestských lesov v Bratislave“ je
samostatnou formou prieskumu spokojnosti návštevníkov, ktorého údaje Mestské lesy zhromaždia
v mesiacoch máj - júl 2012. Dotazník je možné vyplniť osobne počas dňa prieskumu návštevnosti
9.6.2012 na 10 stanovištiach v Lesoparku (parkoviská pod Červ.mostom, lúky pod lanovkou, Biely kríž,
Červ.kríž, Malý Slavín a i.) a s pomocou anketárov v autobuse č.43; alebo elektronicky v mesiacoch
máj – júl na webovej stránke Mestských lesov www.ba-lesy.sk. Dotazníky budú k dispozícii na osobné
vyplnenie do konca mesiaca júl aj vo vybraných bufetoch v Lesoparku.
Prieskum návštevnosti bude uskutočnený v rámci výskumnej časti medzinárodného projektu
Urbannatur, ktorý je financovaný z fondu ERDF (European Regional Development Fund) cez Program
cezhraničnej spolupráce Slovenská republika - Rakúsko 2007 - 2013. Projekt riešia spoločne Mestské
lesy v Bratislave a Mestské lesy Viedeň - oddelenie magistrátu mesta Viedeň MA 49 (Lesný a
poľnohospodársky podnik). Viac informácií o spoločnom projekte nájdete na www.urbannatur.eu
Projekt „urbANNAtur – rozvoj rekreačných aktivít v prírodne chránenom prostredí“ spája v
sebe dva ciele: vytváranie atraktívnych rekreačných zón a ochranu výnimočných prírodných území.
Pomocou nových stratégií v projektových oblastiach je možné zlepšiť a rozšíriť voľnočasovú ponuku
pre ľudí hľadajúcich oddych a rekreáciu v prírode. Koncepcia prírodných oblastí prispôsobená rôznym
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záujmovým skupinám, vzájomný dialóg a odvaha kráčať po nových cestách umožňujú nachádzať v
rýchlo rastúcich aglomeráciách harmonické riešenia vzťahu človeka a prírody, pretože tzv. „zelené“
mestá svojim obyvateľom ponúkajú oveľa vyššiu kvalitu života.
Žiadame týmto návštevníkov o ohľaduplnosť a spoluprácu pri získavaní údajov, ktoré budú
vyhodnotené a zverejnené na webovej stránke www.ba-lesy.sk v mesiaci Júl 2012.

Ing. arch. Joana Holčíková
rozvoj Lesoparku
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