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ČASŤ - I.
HLAVNÉ VÝSLEDKY
 BODY NAPÄTIA

Kľúčové body napätia
Výskum postojov k rozvoju Kuchajdy zaznamenal kľúčové body napätia:
URBANIZOVAŤ  NEURBANIZOVAŤ
Časť ľudí chcela priestor rozvinúť do podoby, ktorá by mala charakter kompletnej
parkovej úpravy, iná časť ľudí chcela zachovať prírodné prostredie. Otázkou na odborné
posúdenie zostáva, nakoľko je potrebné / vhodné / účelné priestor urbanizovať.
SLNEČNÉ  TIENENÉ PLOCHY
Samotní ľudia mali dilemu, lebo ako kúpajúci /slniaci sa ľudia, chceli zachovať / zvýšiť
podiel slnečných plôch, ale ako športovci, relaxujúci zase chceli zachovať / zvýšiť podiel
tienených plôch. Väčšia zhoda nastala len v otázke oddelenia jednotlivých častí
Kuchajdy kríkmi len vtedy, keď si to vyžaduje daná funkcia (čitáreň, meditačný kútik, ...).

Ďalšie body napätia
Ďalšie body napätia sa týkajú reštrikcií:
POVOLIŤ VSTUP S BICYKLOM  ZACHOVAŤ SÚČASNÝ ZÁKAZ
Vzhľadom na dopyt po zlepšení dostupnosti Kuchajdy bicyklom a vytvorení cyklotrasy
cez Kuchajdu, by mal byť po rekonštrukcii umožnený prejazd bicyklom (nielen okolo
Kuchajdy, ale aj krížom od Polusu na Tomášikovú ul. ku Koloseu). Súčasne je potrebné
zlepšiť možnosti parkovania bicyklov na cyklostojanoch pri všetkých vstupoch
na Kuchjadu. V súčasnosti je vstup s bicyklom, ako aj prejazd na bicykli, zakázaný.
VSTUP SO PSOM POVOLIŤ  PONECHAŤ ZAKÁZANÝ
Aj napriek tomu, že sa časť ľudí dožadovala umožnenia vstupu so psom (aspoň mimo
sezóny) a ďalšia časť bola proti prítomnosti psov kvôli exkrementom, riešenie tejto
otázky je podmiené nariadeniami. Ak chce mestská časť zachovať charakter Kuchajdy
ako prírodného kúpaliska, musí zostať vstup so psom zakázaný.

ČASŤ - II.A.
KVANTITATÍVNY VÝSKUM
 HLAVNÉ VÝSLEDKY
Kvantitatívny výskum - zber dát: 07.02.2017 - 23.02.2017; n = 468 respondentov

A) Aký je váš postoj k zámeru revitalizovať Kuchajdu?
veľmi ma to zaujíma

Výskum vyvolal veľký záujem:

76,7%

Pozitívny postoj k aktivite
deklarovalo 95,7% zapojených.
trochu ma to zaujíma

19,0%

považujem to za nezmysel

95,7%

3,0%

vôbec ma to nezaujíma

0,9%

0%

zber dát: 07.02.2017 - 23.02.2017
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Dopočet do 100% tvoria neuvedené odpovede (0,4%).

B) Myslíte, že došlo k zlepšeniu kvality tohto
verejného priestoru za posledných 5 rokov?
áno

59,0%

Verejná mienka ohľadom
zlepšenia verejného priestoru
Kuchajdy je:
Výrazne polarizovaná
(v pomere 3 : 2).

nie

40,2%

0%
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zber dát: 07.02.2017 - 23.02.2017

n = 468 respondentov

Dopočet do 100% tvoria neuvedené odpovede (0,8%).

1.a) Aké aktivity ste vykonávali vlani na Kuchajde?
90,2% Kuchajda prevažne plní funkciu:

relax, oddych

socializácia

75,0%

individuálny šport

57,9%

kolektívne športy, hry

31,2%

0%

66,2%
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zber dát: 07.02.2017 - 23.02.2017

n = 468 respondentov

Relaxu/oddychu
Hrá aj významnú
socializačnú úlohu.
Za športom
(individuálnym [OR] kolektívnym)
chodí na Kuchajdu 66,2%.

1.b) Aké aktivity ste vykonávali vlani na Kuchajde?
vychádzky, prechádzky

81,2%

stretnutia posedenia so známymi,…

63,0%

slnenie, kúpanie

48,7%

návšteva organizovaných…

47,2%

individuálny kondičný šport (beh,…

Vychádzky, prechádzky
Stretnutia, posedenia so známymi
Slnenie, kúpanie
Organizované podujatia
Športové aktivity.

40,2%

individuálne posilňovanie…

23,1%

kolektívne hry, športy (basket,…

19,2%

individuálne cvičenia (jóga,…

14,3%

individuálne hry, aktivity (púšťanie…

13,5%

pohybové kolektívne hry v prírode,…

10,9%

hry s raketami (stolný tenis,…

10,5%

Návštevníci využívajú Kuchajdu
aj na rôzne ďalšie aktivity:
Viac v časti kvalitatívny výskum.

netradičné hry, športy (ringo,… 1,1%
iné

10,0%
0%

zber dát: 07.02.2017 - 23.02.2017

Najväčšia skupina návštevníkov
využíva Kuchajdu na:
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2.a) Čo by ste ešte radi robili na Kuchajde (vpíšte)?
bežecká dráha
koncerty, malé festivaly (viac…
behanie
bežecká dráha (lepší povrch)
korčuľovanie

plávanie (v nezávadnej vode)
kvalita vody (kúpanie s deťmi)
workout, crossfit, bootcamp,…
detské ihrisko (viac preliezok,…
psačí výbeh, zóna pre psov,…
člnkovanie, vodné bicykle
viac kult. akcií (divadlo, kino)
bicykovanie (pre deti, cykotrasa)
cvičenie jógy (meditačné,…
futbal
0%

zber dát: 07.02.2017 - 23.02.2017

5,8%
4,5%
4,3%
4,1%
3,8%
3,8%
3,6%
3,4%
3,4%
3,4%
3,2%
3,2%
3,2%
3,2%
2,8%
5%

Najviac podnetov
sa týkalo behania:
Bežecká dráha, behanie,
lepší povrch bežeckej dráhy.
Súčasne bol veľký dopyt
po detských ihriskách, možnosti
na cvičenie, kvalite vody,
kultúre a aj po priestore na:

10%

15%

20%

n = 468 respondentov

Korčuliarsku dráhu
Výbeh pre psov
Člnkovanie a vodné bicykle
Bicyklovanie (pre deti).

2.b) Čo by ste ešte radi robili na Kuchajde (vpíšte)?
grilovanie, pikniky, opekačky
lepšie sedenia pre spol. akcie s…
prechádzky
kultúra, diskusie, výstavy,…
plážový volejbal
basketbal, streetbal
lezenie (obnova ciest)
lepšie občerstvenie (terasa,…
volejbal
kino
stroje cvičiace, veslovacie,…
pre deti organizovaný voľný čas…
pétanque
posilňovňa, činky
viac kapacitné sedenia
0%

zber dát: 07.02.2017 - 23.02.2017

2,8%
2,8%
2,6%
2,6%
2,6%
2,4%
2,1%
1,9%
1,9%
1,5%
1,5%
1,3%
1,3%
1,1%
1,1%
5%

Viac ľudí chcelo lepšie:
Socializačné zázemie (sedenie
pre viac ľudí, grill, ohnisko)
Ihriská (na volejbal, basketbal)
Priestor na prechádzky.
Samostatnou kapitolou je lepšie
a pestrejšie občerstvenie.
Z menšinových nových aktivít
je dopyt po:
10%

15%

20%

n = 468 respondentov

Kultúre, kine, divadle, zábave
Lezeckej stene
Pétanqueových ihriskách

3) Aké ďalšie športoviská, ihriská by ste privítali?
viac ihrísk pre deti (menšie,…
bežecká/korčuliarska dráha
žiadne, menej je viac
pétanque
posilňovacie hrazdy, parkour,…

plážový volejbal, volejbal
lezecká stena, lezecká…
pink pongové stoly
hokejbal, floorball/ klzisko v zime
basketbal, streetball (s…
tenisový kurt
minigolf
bedminton
viac rôznych športovísk (pre…
U-rampy
0%

zber dát: 07.02.2017 - 23.02.2017

7,5%
6,8%
5,8%
4,1%
3,8%
2,6%
2,6%
2,4%
2,1%
1,9%
1,3%
1,1%
1,1%
0,6%
0,4%
5%

10%

Otázka odhaľuje vážny
bod napätia, ide o dilemu:
Urbanizovať - vybudovať ...
alebo neurbanizovať – zachovať
prírodný charakter priestoru?
Ak urbanizovať, potom
v akej miere, treba vybudovať:

15%

20%

n = 468 respondentov

Viac ihrísk pre deti?
Bežeckú/korčuliarsku dráhu?
Pétanqueové hriská, športoviská?
Lezecké dráhy a steny?
...?

4) Aké ďalšie prvky, ... a cvičiace stroje by ste privítali?
detské prvky (preliezky,…
cvičiace stroje (stac. bicykle,…
streetworkout preliezky, workout…
nič, žiadne, menej je viac
lezecká stena, sieť, povrazy,…

bežecká/korčuliarska trasa…
prezliekarne, sprchy, skrinky, wc,…
lavičky aj chránené protidažďu, v…
nočné osvetlenie basketbalu a…
vodné prvky (využívanie vody,…
lehátka, stoly, stoličky
verejný gril
hojdacie siete, čitáreň, tulivaky
skatepark
sparťan prekážková dráha bežecká

14,7%
6,8%
6,8%
6,4%
4,9%
1,9%
1,1%
1,1%
0,9%
0,6%
0,6%
0,4%
0,4%
0,4%
0,2%

0%

zber dát: 07.02.2017 - 23.02.2017

5%

10%

Záujem je aj o rozšírenie:
Detských prvkov, preliezok, ...
Cvičiacich strojov
Streetwork, workout, bootcamp
Prvkov určených na socializáciu
Ale aj o vybudovanie:

Lezeckých stien
Povrazových dráh
Bežecko- korčuliarskej dráhy
Nočného osvetlenia
loptových ...ball-ových ihrísk.
15%

20%

n = 468 respondentov

5) Kvôli čomu by ste na Kuchajdu chodili mimo sezóny?
dobré gastro, jedlo, šaláty,…
bežecký, korčuliarsky okruh (v…
čistota, údržba, bez asociálov
outdoor telocvičňa, prístrešky…
vstup so psami
detské hrisko (povrch, neblatový)
WC (aj po 20:00)
program (spoločenský, kultúra,…
osvetlenie športovísk, okolia,…
lavičky
viac možností, atrakcií (beh,…
prechádzky, cestičky
grill, ohnisko, oheň
čajovňa (čitáreň)
cyklotrasa, cyklostojany
0%

zber dát: 07.02.2017 - 23.02.2017

11,3%
7,3%
4,5%
4,5%
3,8%
3,8%
3,4%
3,2%
3,2%
3,0%
2,8%
2,4%
1,7%
1,5%
1,5%
5%

10%

Možnosti celoročného využitia
Kuchajdy závisia od atraktivity
aktivít, a od likvidácie bariér:
+ (zlepšiť, rozvinúť)
Dobré gastro
Outdoor telocvičňa, osvetlenie
Zázemie (WC, sprchy, šatne, ...)

- (odstrániť bariéry, pomôcť)
Bežcom, korčuliarom, skupinám.
Ďalšie napätie spôsobuje vstup:
15%

20%

n = 468 respondentov

So psom povoliť alebo zakázať?
Cyklistom povoliť alebo zakázať?

6) Akou známkou na Kuchajde hodnotíte?
možnosti pre individuálne cvičenie,…
výskyt vtáctva (labute, kačice, ...)
možnosti pre kolektívne hry a športy
údržbu priestorov (kosenie, orez…
dostatok zelene a trávnaté plochy
možnosti na pokec, posedenia,…
údržbu ihrísk, cvičiacich prvkov a…
udržiavanie čistoty
prívetivosť pre seniorov
bezpečnosť, pocit bezpečia
celkový vzhľad, estetika Kuchajdy
ústretovosť k vozíčkarom
prívetivosť prostredia pre deti do 6…
možnosti občerstvenia
toalety
zber dát: 07.02.2017 - 23.02.2017
n = 468 respondentov

1,0

2,11
2,11
2,19
2,21
2,25
2,40
2,50
2,50
2,56
2,58
2,66
2,73
2,85
2,89

Najlepšie bol hodnotený:
Individuálny šport, cvičenie,
posilňovanie
Prírodnosť (zastúpená vtákmi)
Kolektívny šport
Známky pre porovnanie:

Vynikajúce hodnotenie Z < 1,3
Výborné hodnotenie 1,3 < Z < 1,7
Nič moc 1,7 < Z <2,5
Zlé hodnotenie 2,5 < Z
3,51

1,5

1= výborné

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

nedostatočné = 5

7) Ako hodnotíte pomer zatienených a slnečných plôch?
vyhovuje

Ďalším bodom napätia je pomer
zatienených a slnečných plôch.
Na Kuchajde má byť:

38,7%

Viac alebo menej stromov
vytvárajúcich tieň?
nevyhovuje

37,6%

neviem posúdiť

22,4%

0%
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zber dát: 07.02.2017 - 23.02.2017

n = 468 respondentov

8) Ktorých plôch by malo byť viac?
s polotieňom

66,7%

s tieňom

25,6%

slnečných (holý trávnik)

80,6%

8,3%

Bod napätia súvisiaci so zeleňou
má kompromis:
Viac stromov s redšími korunami,
ktoré vytvárajú polotieň
Je prijateľných pre 80,6%
návštevníkov Kuchajdy
(s tieňom [OR] polotieňom.
Príklon ku slnečným plochám:

neviem posúdiť

10,3%
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zber dát: 07.02.2017 - 23.02.2017

n = 468 respondentov

Vzhľadom na to, že 48,7%
návštevníkov Kuchajdy (graf 1b)
sa tam aj slní-kúpe, je potrebné
zachovať dostatočný podiel
slnečných a trávnatých plôch.

9) Mali by byť na Kuchajde miesta oddelené kríkmi?
áno

Pre ľudí je zaujímavý:

44,7%

nie

Otvorený priestor Kuchajdy
je zaujímavý (38,7%), čo ale
neznamená, že niektoré časti
priestoru nemôžu byť oddelené
Kríkmi (44,7%), ako napr.:
Chránená detská zóna
(ihrisko pre najmenšie deti)
Čajovňa
Kútik duchovna a meditácie
...

38,7%

neviem

16,7%

0%
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n = 468 respondentov

10) Čo z uvedeného by mohlo byť ešte na Kuchajde?
picie fontánky
samostatná dráha pre chodcov a…
infotabule s popisom rýb, vtákov a…
free wifi zóny
scéna na móle (amatérska hudba,…
čajovňa
cyklotrasa a cykostojany
inteligentné lavičky (wifi, nabíjanie)
boulderovka (malá lezecká stena v…
verejné úžitkové umenie
samostatná dráha pre korčuliarov
rastlinky indikujúce znečistenie…
výstavisko, galéria na povrázku
kvalitné graffity po obvode Kuchajdy
indiánske totemy
selfie kútiky

77,1%
72,0%
56,4%
55,1%
52,1%
51,5%
43,2%
42,5%
42,3%
40,8%
34,4%
33,1%
23,5%
19,9%
10,7%
9,0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%100%

zber dát: 07.02.2017 - 23.02.2017

n = 468 respondentov

Z mobiliáru a vybavenia
Kuchajdy sú pre ľudí
najzaujímavejšie:
Picie fontánky
Bežecko-korčuliarska dráha
Info o vtákoch a rabách
Free WiFi zóny
Kultúra (napr.: Na móle)
Čajovňa
Cykoltrasa na Kuchajde (nie okolo
nej) vyvoláva bod napätia,
ale cyklostojany by pomohli
zlepšiť dosah bicyklom.

ČASŤ - II.B.
KVANTITATÍVNY VÝSKUM
 ŠTATISTIKA RESPONDENTOV

S1) Ste?
Pomer žien a mužov bol:
žena

49,8%

muž

50,2%

0%

Približne vyrovnaný.

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

zber dát: 07.02.2017 - 23.02.2017

n = 468 respondentov

S2) Koľko máte rokov?
16-24 rokov

11,3%

Najväčšie zastúpenie
vo výskume mali ľudia:

25-34 rokov

V mladšom a strednom
produktívnom veku.

44,0%

35-49 rokov

Najmenšie zastúpenie mali
dôchodcovia

29,5%

50-62 rokov

10,3%

63 a viac rokov

4,9%

priemerný vek = 36,0 rokov
0%
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zber dát: 07.02.2017 - 23.02.2017

n = 468 respondentov

S3) Bývate?
v susedstve Kuchajdy

Výskum pritiahol pomerne
vyrovnané skupiny návštevníkov
Kuchajdy. Do výskumu sa
zapojilo:

27,8%

inde v Novom Meste

38,9%

Najviac tých Novomešťanov, ktorí
nebývajú v susedstve Kuchajdy.
inde v Bratislave

Dosť ľudí z iných častí Bratislavy
ako aj ľudí, ktorí bývajú
v susedstve Kuchajdy.

30,1%

mimo Bratislavy

Mimobratislavskí návštevníci
Kuchajdy boli zastúpení
v minimálnom počte.

3,2%

0%
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zber dát: 07.02.2017 - 23.02.2017

n = 468 respondentov

S4) Ako sa najčastejšie dopravujete na Kuchajdu?
peši

Z hľadiska dopravy na Kuchajdu
je situácia prekvapujúca:

48,5%

autom

Najviac návštevníkov chodí
na Kuchajdu peši (48,5%).

20,3%

MHD

Čo je prekvapujúce, že najmenej
Ľudí navštevuje Kuchajdu
na bicykli (12,0%) a MHD (18,8%)

18,8%

na bicykli

12,0%

0%
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zber dát: 07.02.2017 - 23.02.2017

n = 468 respondentov

Dopočet do 100% tvoria neuvedené odpovede (0,4%).

S5) Ako často navštevujete Kuchajdu v lete, v sezóne?
v určitom období aj veľmi často, takmer
denne

25,6%

chodím pomerne často, mám obdobia,
že aspoň raz za týždeň

23,1%

zriedkavo, najviac 2-3 krát za sezónu

Denní návštevníci tvoria štvrtinu
(25,6%) vzorky a takmer štvrtinu
tvoria návštevníci, ktorí chodia
na Kuchadju aspoň raz mesačne
(23,1%).

16,0%

0,4%
0%

zber dát: 07.02.2017 - 23.02.2017

Najväčšiu skupinu tvoria
návštevníci chodiaci raz týždenne
(34,4%).

34,4%

chodím častejšie, aspoň raz za mesiac

nikdy

Podľa frekvencie návštevnosti
v sezóne:

20%

40%

60%

80%

100%

n = 468 respondentov

Zriedkaví návštevníci a ľudia
nenavštevujúci Kuchajdu sú
vo vzorke zastúpení minimálne.
Dopočet do 100% tvoria neuvedené odpovede (0,5%).

S6) V akom ročnom období chodíte na Kuchajdu?
na jar

69,9%

v lete

na jeseň

Návštevnosť Kuchajdy
z celoročného hľadiska je
nevyrovnaná.
95,5%
Najviac ľudí navštevuje Kuchajde
v lete (95,5%)

64,7%

v zime

Jarná Kuchajda je o niečo
atraktívnejšia (+5,2pb),
ako jesenná.

38,7%

0%
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zber dát: 07.02.2017 - 23.02.2017

Zimná návštevnosť Kuchajdy
zaostáva za priemerom
návštevnosti v iných ročných
Obdobiach (38,7%).

n = 468 respondentov

S7) Ako dlho zvyknete zotrvať v areáli Kuchajdy?
4 a viac hodín

7,1%

2 - 3 hodiny

Najväčšia skupina návštevníkov
zotrvá na Kuchajde:
1-3 hodiny (85,3%).

40,0%

zhruba 1 hodinu

45,3%

menej ako 1 hodinu

4,9%

bežne len prechádzam

2,6%
0%

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

zber dát: 07.02.2017 - 23.02.2017

n = 468 respondentov

Dopočet do 100% tvoria neuvedené odpovede (0,1%).

ČASŤ - II.C.
KVANTITATÍVNY VÝSKUM
 Z OTVORENÝCH OTÁZOK

Nezávadnosť vody
Časť ľudí aj vzhľadom na zvýšený výskyt siníc a črevných ľudských baktérií
v posledných sezónach by privítala:

Nezávadnú vodu
Istotu, že usadený kal na dne štrkoviska neobsahuje ťažké jedy z minulosti
Istotu, že žumpy z okolitých prevádzok neprepúšťajú fekálie

Aby ryby neboli prekrmované rybármi
Aby voda bola ešte viacej okysličovaná
Aby sa ľudia pred kúpaním (alebo po behaní, posilňovaní, športovaní) mohli sprchovať
Aby zrážková vody nesplachovala nečistotoy do jazera

Bezpečnosť / čistota / devastovanie asociálmi
Časť ľudí má výhrady voči asociálom a narkomanom, lebo im zhnusujú Kuchajdu
a pobyt na nej:

Močením okolo stromov, výkalmi
Rozbíjaním sklenných fliaš a vyhadzovaním / rozhadzovaním smetí kdekoľvek
Za pódiom sa bežne vyskytujú použité striekačky

Vykrádaním stánkov a devastovaním zariadenia / mobiliáru
Zaberaním priestorov pod stromami a na lavičkách pri vyspávaní opice

Lepšie využitie vody
Časť ľudí by privítala lepšie možnosti využívania vody:
Detský bazén v bezpečnej zóne, kúpanie pre malé deti

Vodné pumpy, stroje, hračky, dráhy pre malé deti
Bazén v jazere (možnosť plávania, kúpania aj v prípade závadnosti vody)
Kvalita vody, možnosť kúpať sa s deťmi
Člnkovanie, vodné bicykle
Skákanie do vody, tobogany, šmykľavky
Piesočná pláž (ako na Tyršovom)
Sedenie pri vode, ktoré by neobmedzovalo rybárov (pozor na kolísanie hladiny)
Vodné športy (aké, kde)?

Detské ihriská / prvky / zázemie pre dojčiace matky
V súčasnosti je požiadavka verejnosti na zlepšovanie zázemia pre najmenšie a malé
deti (v súčasnosti niektoré matky preferujú iné miesta ako Kuchjadu):

Chránené ihrisko pre najmenšie deti
Detské ihriská samostatne pre rôzne vekové skupiny detí, rozlohou menšie, aj väčšie
(viac preliezok, trampolíny, skákacie hrady, viac podnetov, výziev na aktivity pre deti)

Detské ihrisko odolné voči dažďu
Priestor pod lavičkami aby nezadržiaval vo vydupanej jame vodu
Autodráha, odrážadlová, kolobežkárska, trojkolková dráha

Bábätkovský kútik – aj pre dojčiace matky, prebalovacie pulty
Organizovaný voľný čas pre deti (tvorivosť, súťaže, ...)

Bicykle na Kuchajde / cykotrasa / cykostojany
Časť ľudí by privítala možnosť, aby:
Cez Kuchajdu viedla cyklotrasa/cyklochodník  bod napätia  žiadne bicykle

Cyklostojany, viac a lepšie rozmiestnené aby ľudia si mohli bezpečne odložiť bicykle
Bolo možné ísť na Kuchajdu bicyklom a bicyklovať sa (aspoň pre malé deti)
Vznikla prvá odrážadlová dráha na Slovensku (pre deti 18 od mesiacov )

Novinka pre lezcov
Objavuje sa nový typ aktivity v súvislosti s lezeckou komunitou, pričom vhodným
zázemím na Kuchajde by bolo vytvorenie alebo osadenie:
Lezeckých stien

Boulderovky
Lezeckých lanových (prekážkových) dráh
Lezecké cesty s možnosťou obnovy ciest
Lán a prvkov na šplhanie – lanové centrum
Z iných lezecko-skokanských disciplín by mohli na Kuchajde nájsť zázemie aj:

Parkour
Slackline – povrazo/pásko chodectvo

Cvičenie / posilňovanie
Komunity, ktoré využívajú Kuchajdy na cvičenie a posilňovanie, by privítali rozvoj
ďalších možností a prvkov:

Workout, posilňovacie hrazdy, cvičiace pomôcky
Posilňovňa, činky
Outdoor telocvičňa / altánok na cvičenie (jóga, bootcamp, ...), public gym outdoorový

Bootcamp
Strongman pomôcky / Crossfit
Boxerské vrecia, bojové umenia, MMA
Cvičenie (jóga, telesné cvičenia, aerobik, strečing)
Nové možnosti pre korčuliarov, nová – prijateľnejšia dráha pre bežcov
Ďalšie cvičiace, veslovacie prvky, stroje, outdoorové fitness

Kolektívne športy / hry
Kolektívne športy v súčasnosti patria medzi najmenej zastúpené aktivity na Kuchajde.
Vo verejnosti je požiadavka na zlepšenie podmienok pre kolektívne športy a hry:

Basketball, streetball, renovácia povrchu a košov, večerné osvetlenie
Volejball, plážový volejball – viac plôch aj na druhej strane, večerné osvetlenie
Multifunkčný športový trávnik (futbal, disk-golf, cvičenie, jóga, akcie pre deti a pod.)

Priestor pre vytvorenie badmingtonových outdoorových/tenisových kurtov
Pétanqeové hriská
Priestor pre kolky, bowling, ruské kolky, minigolf
Viac outdoorových ping-pongových stolov
Miniľadová plocha pre malé deti, klzisko, hokejbalové ihrisko
Organizované športové podujatia pre seniorov

Socializácia / stretnutia väčších skupín / viac kultúry
Ľudia by na Kuchajde privítali lepšie možnosti pre socializáciu:
Posedenia pre väčšie partie

Kryté priestory so sedením, zastrešené lavičky, posedenia
Grill, ohnisko, piknikové-opekačkové miesta
Lavičky do „L“ alebo „U“, umožňujúce socializáciu, aby nesedeli ako v autobuse
Viac kultúry, kultúrnych a spoločenských akcií (koncerty - aj amatérske, malé festivaly,
diskotéky, tanec, zábava, živá hudba - aj pre deti, divadlo, kino)
Čajovňu (čitáreň/požičovňa kníh (aj na druhej strane) s tulivakmi, diskusie, výstavy,
streetart, kreatívne dielne - aj pre deti, meditácia, meditačno-relaxačný kútik)
WiFi
Multifunkčný priestor (malé výstavy, divadlá, koncerty – formou scény na schode,
výstaviska na lane, múzea v okne a pod.)

ČASŤ - III.
KVALITATÍVNY VÝSKUM
 HLAVNÉ VÝSLEDKY
Kvalitatívny výskum - zber dát: 02.01.2017 - 14.02.2017 ; n = 28 respondentov
Sekundárna analýza - zber dát: 01.12.2016 - 28.02.2017

Širšie vzťahy (1)
Časť ľudí by privítala, keby Kuchajda komunikovala s okolím a vytvárala mu určitú prírodnú protiváhu.
Nový vstup by mohol byť od Polusu pri Vajnorskej, ktorý by zlepšil peší prístup ľuďom z okolia. Súčasne
viacerí ľudia pociťujú obavy pred zdevastovaním a preurbanizovaním tohto prírodného priestoru:

„Vstupné brány na Kuchjadu treba urobiť tak, aby návštevník zažíval pocit, že vstupuje do areálu, ktorý je
príjemný, vítajúci, bezpečný. Dôležité je aj to, aby Kuchajda bola ľahko dostupná, zo všetkých strán.
Prechody pre peších cez okkolité križovatky sú zo všetkých strán veľmi bariérové. Ideálne by bolo
vybudovať nový vstup od Polusu. Chodník pred Kuchjadov je opravený od „výtlkov”, ale chýba mu niečo
pridané, čo by šírilo nejakú kretívnu energiu, ktorá mohla ísť z revitalilzovaného chodníka – stromy,
kvetináče, bezbariérovosť, ... Keby bola brána pri Poluse, chodilo by sa tam viacej ľudí prejsť.“
Zuzana, architekta, matka predškoláka
„Vstupy do areálu nie sú vľúdne.“

Žena, 62 ročná Bratislavčanka
„Aby to naozaj zapadlo do okolitej architektúry (a ju aj dotvorilo).“
Žena, 38 ročná Bratislavčanka
„Nech k tomu pristupujú tak, ako by mala nová Kuchajda byť hneď vedľa ich domu a hlavne s láskou ;)“
Muž, 27 ročný Bratislavčan

Širšie vzťahy (2)
„Vstupy do Kuchajdy? Aby zásobovacia brána bola otvorená, ona je v noci zamknutá a otvorená je len cez
deň. Je tam bránička, kde sa dá chodiť. Bolo by dobré, aby to bolo otvorené non-stop. Aj na roh smerom k
Polusu by bol fajn nový vstup. Veľa ľudí pociťuje, že Kuchajda nie je vítajúca, to robí aj ten plot. Nie je to
lákajúce ako sad Janka Kráľa, ktorý je otvorený. Keby sa toto dalo vyriešiť, tak to určite poteší. Možnosť je
tam, aby to bolo vábivé. Aj billboardov je tam veľa, čo už je moderný smog, to tiež nie je moc lákavé. Ale
aj priestor na reklamu prináša peniaze, ale dá sa to vyriešiť, že by boli iba z jednej strany a z ostatných,
aby to bolo otvorené, aby sa tam ľuďom chcelo ísť. Kuchajda je jediný priestor v NM a najbližšie už je len
Štrkovec. Aj ten je taký otvorený. Je to také socialistické, aj čo sa týka jazera, je skôr zanedbané a menej
vhodné pre tých, čo sa kúpu alebo plávajú. A aj napriek tomu, že to tam chodia potápači čistiť, celkovo by
to chcelo, aby to chytilo taký šmrnc, aby to bolo prírodnejšie a lákavejšie pre ľudí.“
Tréner bootcampu
„Čo je potrebné, je Kuchajdu prepojiť, otvoriť. Kuchajda musí byť ústretovejšia a musí ľudí pozývať.“
Bývalý a potenciálny prevádzkovateľ stánku
„Hlavne revitalizovať Kuchjadu s citom, ktorý v Bratislave značne chýba.“
Muž, 29 ročný Novomešťan

Širšie vzťahy (3)
„V neposlednom rade by bolo dobré odstránenine billboardov, ktoré špatia...
Zároveň je potrebná revitalizácia komunikácii z vonkajšej strany Kuchajdy
spojená s premyslenou parkovacou politikou – oprava rozbitých chodníkov a
ciest, ich zúženie a vytvorenie parkovacích miest, aby autá neparkovali na
chodníkoch, ale na reálnych parkovacích miestach. v súčassnosti to predpotopne
vyzerá, ako po vojne, skrátka katasastrofa a hanba.
A ešte jedna vec: Pri Kuchajde je novučičká stanica Nové Mesto a absolútne sa
nevyužíva jej potenciál. Neexistuje žiadny vlakový spoj do Petržalky, alebo
Devínskej Novej Vsi, či Rače, odkiaľ by sa ľudia rýchlo dostali vlakom v letných
mesiacoch ku Kuchajde. Poprípade sa to týka ja ľudí, ktorí v okolí pracujú
a potrebujú sem dochádzať. Ak by mali takúto možnosť, nemuseli by zahusťovať
okolie svojimi autami a parkovaním na rozbitých chodníkoch.“
Vlado, príležitostný návštevník Kuchajdy
„Samotná Bratislava je už tak zdevastovaná, čo sa verejného priestoru týka. Neničte ešte to málo, čo tu
zostalo. Je dosť problémov v mestskej časti BA NM, kam by mali peniaze smerovať...“
Muž, 39 ročný Novomešťan

Bezdomovci / asociáli (1)
Kuchajda je aj priestorom pre bezdomovcov a štamgastov stánkov s občerstvením, ktorí kazia celkový
dojem z areálu. Súčasne tým klesá aj pocit bezpečia návštevníkov a chuť navštevovať Kuchajdu:
„Amfík je trošku zastrešený, ale spávajú tam bezdomovci a dejú sa tam drogové dýchanky. Otázka, ako to
držať pod kontrolou.“
Tibor, otázka z internetovej diskusie
„Zo Zátišia na Kuchajdu chodia bezdomovci... Bezdomovci si na Kuchajde robia toalety, hygienu, devastujú
zariadenie...“
Poslanec MČ BA NM
„Odrádzajú nás bezdomovci, aj sme im pomáhali, podaj prst, odtrhnú celú ruku, už im nepomáhame.
Keby tam chodilo viac ľudí, tým by boli viacej vytláčaní (niekedy je to doslova hnusné - výkaly a tak, je to
nepríjemné, striekačky nachádzam). Za amfíkom, tam je aj záchod z toho spravený, dosť to smrdí.“
Tréner bootcampu
„Bohužiaľ basketbalové ihrisko každým rokov viac chátra a slúži na konzumáciu alkoholických nápojov
a pre asociálov, že človek sa boji nechať si veci počas toho ako hrá.“
Roman, basketbalista

Bezdomovci / asociáli (2)
„2× nás vykradli bezdomovci, otravovali zákazníkov, kadili, s týmto treba niečo robiť.. A to je problém,
ktorý všade stretávame. Táto malá skupina dokáže otráviť veľkú skupinu ľudí. Pódium je hniezdo feťákov,
sú tam striekačky. Bezďáci tam nesmú ležať opití a obťažovať ľudí. Lebo aj to, že urobí sa tam niečo nové
a zničia to... Raz tam súložili bezdomovci, vedľa boli deti, veľa zákazníkov tam preto bolo len raz.“
Bývalý a potenciálny prevádzkovateľ stánku
„Amfík je trošku zastrešený, no spávajú tam bezdomovci a dejú sa tam drogové dýchanky. Ako sa brániť?“
Tibor, otázka z internetovej diskusie

„Tých, ktorí túto (pozn.: nevkusnú) „krajinnú architektúru“ dokážu ignorovať, znechutia nie veľmi príjemní
návštevníci. Kuchajda je dnes plná bezdomovcov... kedysi krásne miesto, sa nazýva „homeless wellnes“. “
výber z blogu Petra Szusčíka (krátené)
Fajčenie na detskom
ihrisku, vyspávanie opice, či požívanie drôg
v areáli znepríjemňuje
ostatným návštevníkom
Kuchajdy pobyt.

Nepsíčkari VS psíčkari (1)
Prioritou MČ BA NM je zachovanie charakteru prírodného kúpaliska Kuchajdy  zákaz vstupu so psom.
„Mám veľmi rada našu Kuchajdu. Ovšem, radi tam chodia aj psíčkari, najmä v čase venčenia ich psa.
Z pokút by sa dozorca uživil. Je možná náprava v tejto veci? Veľakrát som psíčkara upozornila na zákaz
vstupu so psom, reakcie boli rôzne. Úradná osoba by mala význam. “
Anna, Novomešťanka z Vajnorskej
„Je mi veľmi ľúto, že sa na Kuchajdu nedá chodiť so psom. Sú tam zaujímavé aktivity, podujatia, koncerty
ale aj príležitosti na zábavu, posedenie. Ale nemožnosť vstupu so psom je pre mňa bariéra. “
Viera, 57 ročná Novomešťanka, psíčkarka
„Problémom nás psíčkarov sú tí psíčkari, ktorí nezbierajú po svojich psoch exkrementy. Správajú sa tak
na venčoviskách, v okolí detských ihrísk a správali by sa tak aj na Kuchajde, keby tam bol možný vstup
so psom. Aj ja sám by som potom váhal, či si hocikde na tráve rozložím deku.“
Muž, Novomešťan, dôchodca, psíčkar
„Vstup so psom je otázka toho, či chceme mať z Kuchajdy prírodné kúpalisko, alebo nie. Ak ho chceme,
sme povinní celoročne zakázať vstup so psom,. Ale ak ho nechceme, teda, ak má byť na Kuchajde zákaz
kúpania, ako je na Štrkovci, potom môžeme dovoliť vstup psom.“
Poslanec MČ BA NM

Informácie / info tabule / livestream (1)
Na Kuchajde by mali nájsť návštevníci viac informácií. Popri info tabuliach o faune, flóre a ekosystéme
by mali byť informácie na úrovni doby - technologické vychytávky (dostupný live-streaming verejných
priestorov na internete s dôsledkom zvýšenia bezpečia a možnosťou nahliadnutia z pohodlia domova
na to, aké aktivity na Kuchajde práve prebiehajú, kto tam práve je, aké je počasie, aký bude najbližší
program, aké prevádzky sú otvorené, teplota vody, stav ovzdušia, počet voľných parkovacích miest, ...
- živá panoráma; WiFi, inteligentné lavičky):
„Kuchajda by mohla ponúknuť informácie na štandardizovaných tabuliach o faune, flóre a ekosystéme
Kuchajdy, ako aj informácie o význame zadržiavania vody v krajine v dobe globálneho otepľovania, čím by
mohol vzniknúť náučný prírodný priestor. Súčasťou tabúľ by mali byť výzvy, aby ľudia nekŕmili živočíchy.“
Viera, 57 ročná Novomešťanka, psíčkarka
„Kedy tam začne fungovať kamera?“

Tibor, otázka z internetovej diskusie
„Bolo by potrebné mať na Kuchajde kamerový systém a strážnu službu, aby asociáli neodrádzali
a neobťažovali ľudí, ktorí chodia na Kuchajdu. Strážna služba by mala mať vytvorené zázemie, kde by
mohli pomocou kamier sledovať dianie a v prípade problémov, rýchlo zasiahnuť.“
Poslanec MČ BA NM

Informácie / info tabule / livestream (2)
„Bolo by fajn, keby sa aspoň na 2 miestach objavili nejaké časomiery, môžu tam byť okrem aktuálneho
časového údaju aj ďalšie, napríklad teplota vody, okolitého ovzdušia, kvalita vody, ovzdušia a pod.“
Muž, 44 ročný Bratislavčan
„Potrebné sú navigačné tabule k ihriskám a označenie ihrísk, ale aj kvalitná webstránka.“
Muž, 22 ročný, individuálne posilňujúci Bratislavčan
„Bolo by úžasné, keby sa odkopala protitanková stena z obdobia II. svetovej vojny a osadila sa ku nej
informačná tabuľa (aj s odkazom na ďalšie dve PTS na Zátiší).“
Muž, 28 ročný, bývajúci v susedstve Kuchajdy
„Centrum správcu Kuchajdy - infostánok.“
Muž, 29 ročný Bratislavčan

„Infotabule s popisom rýb, vtákov a stromov žijúcich na Kuchajde.“
Muž, 49 ročný Novomešťan využívajúci Kuchajdu na vychádzky
„Ukázať, ako záhradka alebo príroda dokáže indikovať znečistenie prostredia, ak je to ešte relevantné.“
Muž, 25 ročný Novomešťan

Predĺženie sezóny / vytvorenia zázemia (1)
Predĺženie letnej sezóny, resp. zlepšenie podmienok na celoročné aktívne využívanie. Kuchajda je
nevšedný rekreačný a športový priestor v širšom centre Bratislavy, preto by ľudia privítali zlepšenie
zázemia (šatne, sprchy, osvetlenie ihrísk na volejbal, basketbal), ako aj predĺženie letnej sezóny (šatne,
sprchy, plavčíci, dozor). Súčasne by privítali, aby sa Kuchajda stala vhodným miestom na celoročné
pohybové a rekreačné aktivity (Kuchajda má vyzývať na kolektívne a individuálne športovanie):
„Neuvažovalo by sa zo strany MČ Nové Mesto do budúcna s predĺžením sezóny na Kuchajde a s tým
spojených služieb od polovice júna do polovice septembra? Momentálne chýbajú veľmi šatne, plavčíci, aj
hliadky na chodníku okolo Kuchajdy.“
Propagujeme chodenie pešo
„Už 20 rokov hrávam basket na Kuchajde, chýba mi tam nočné osvetlenie ihriska, tak ako je futbalové.“
Muž, 34 ročný Bratislavčan

„Cez zimu ľudia nemajú dôvod ísť na Kuchjadu. Prečo by tam mali prísť? Jar, leto, jeseň chcú ľudia chodiť
von. Pohyb, ísť si zabehať, na našej strane nie od Polusu je dôvod, od Tomášikovej sú nejaké atraktory.
Musia byť skvelé sociálne zariadenia, teraz je tam „socík”, staré sú, ale vzadu od ruky. Sprchy sú mimo
sezóny vypnuté, prezliekacie kabínky zrenovovať, je to veľký old school.“
Bývalý a potenciálny prevádzkovateľ stánku

Predĺženie sezóny / vytvorenia zázemia (2)
„V zime by sa tiež hodil stánok s teplým čajom, kávou, čokoládou. V zime na Kuchajde ľudia nemajú čo
robiť, keď nie je zamrznutá, alebo aj na jeseň nie je atraktívna. Vždy v ktoromkoľvek ročnom období musí
mať každá cieľová skupina 10 atraktorov, 10 rôznych vecí, ktoré tam jednotlivé skupiny pritiahnu.
Charakter musí zostať verejný, dostupný bezodplatne. Keď chceme oživiť priestor, musí tam byť jedlo
a nápady a to všetko musí byť v synergii s ďalšími prvkami.“
Zuzana, architekta, matka predškoláka
„Zamykateľné skrinky na odkladanie vecí, možno sprcha s teplou vodou. V zime udržiavaný chodník.“
Muž, 26 ročný Novomešťan
„Šatne by sa nemali otvárať a zase zatvárať ako za socializmu. Kúpacia sezóna je niekedy aj o mesiac
dlhšia ako tá oficiálna, od začiatku júna až do polovice septembra a šatne nie sú k dispozícii.“
Žena, 41 ročná Bratislavčanka

„Pekné priestory na posedenie pri pive, káve, čaji, kofole.“
Žena, 68 ročná Novomešťanka, celoročná návštevníčka Kuchajdy
„Viac atrakcií pre deti, nestačia len kačičky a jedna kaviareň! Ako som si všimol, väčšina ľudí na jar a jeseň
tam len behá dookola, mamičky a ockovia sa premávajú dokola s kočíkom... Na jar a jeseň je to málo...! “
Muž, 59 ročný Novomešťan, celoročný návštevník Kuchajdy

Individuálne cvičenia (1)
Podmienky pre individuálne posiľňovacie a kondičné cvičenia sú na dnes Kuchajde dobré. Keďže tento
záujem rastie, mali by sa ešte aj v budúcnosti rozširovať, najmä o krytú outdoorovú telocvičňu a
poosilňovacie prvky. Zaujímavá by boli nové možnosti pre lezcov:

„Pôsobíme na Kuchajde už piaty rok. Máme v prenájme trávnatú plochu, ktorú využívame na trénovanie
skupín ľudí, osobné treningy, skladovanie tréningového náradia. Tréniny sa tešia veľkej populartie ľudí
rôznych vekových skupín, ako aj zahraničnej klientele. Pôsobíme pri stánku č. 2 - ľudia cvičia v prírodnom
prostredí... Tréningy sa málokedy rušia len kvôli počasiu. Sprchy celý rok, určite, to by ľudia prijali
s otvorenou náručou, lebo sú tam len letné. Veľa ľudí chodí športovať počas práce a dosť obmedzuje, že sa
nemôžu ospršiť a prezliecť. Privítali by sme krytú vonkajšiu (outdoor) telocvičňu. Zastrešenie sa dá veľmi
pekne navrhnúť tak, aby vzhľadom zapadalo a obohacovalo prírodné prostredie Kuchajdy.“
Tréner bootcampu
„Lezenie. Určite lezenie, nejaké steny, lanové dráhy pre deti, aj pre väčších.“
Žena, 29 ročná Novomešťanka, zriedkavá návštevníčka Kuchajdy
„Bouldering, lezenie na 4 až 5m vysokej stene s mäkkým dopadom. Bolo by potrebné pravidelne
obnovovať cesty, aby to bolo príťažlivé pre lezcov.“
Žena, 35 ročná Novomešťanka bývajúca v susedstve Kuchajdy

Kolektívne športy / hry (1)
Kuchajda by mohla byť inovatívny priestor pre skupinové, kolektívne športy a hry. Jednou
z inovatívnych aktivít by mohol byť discgolf. Ľudí by potešil aj priestor pre hokejbal, či floorbal, ktorý
by v zime mohol slúžiť ako bezpečné klzisko. Samozrejmosťou by malo byť večerné osvetlenie ihrísk
pre kolektívne športy:
„V rámci inovácií by na Kuchajde mohol byť discgolf. Je to športová
aktivita podobná napr. pétangeu, šípkam, bowlingu (súťaž na presnosť),
ktorá sa však robí v prírodnom prostredí, v parkoch. Na jazere Kuchajda
by bolo možné zrealizovať 9-jamkové ihrisko, ktoré by sa dalo používať
na hru počas zimnej sezóny (október - apríl), kým v lete, keď sú plochy
v jeho okolí využívané veľkým počtom rekreujúcich sa návštevníkov, by
bolo možné ponechať len niekoľko z nich (3-4), s tým, že by sa používali na skrátenú hru, ktorá by slúžila
na zábavu rekreantov a zároveň by nenarúšala rekreáciu ostatných návštevníkov.“
Richard, bežec, športovec, celoročný návštevník Kuchajdy
„Hokejbalové, floorbalové ihrisko, ktoré by slúžilo v zime ako klzisko.“
Muž, 22 ročný Novomešťan bývajúci v susedstve Kuchajdy

Kolektívne športy / hry (2)
„Naša partia už 9. rokov po sebe organizuje amatérsky streetballový turnaj
tzv. Havran Cup. Naša komunita hráčov a priaznivcov športu ma aj skupinu
na Facebooku, ktorá ma cez 300 členov. Bohužiaľ, dnes je basketbalové
ihrisko na Kuchajde v dezolátnom stave. Povrch ihriska je poškodený, asfalt
spolu s podkladovými vrstvami sa zvlnil. Čiary na ihrisku, ktoré sú
namaľované nejakou olejovou farbou sa šmýkajú aj keď je sucho. Koše sú
poohýbané a mali by byť s presahom z bezpečnostných dôvodov, lebo keď to
niekto v zápale hry zle odhadne, jeho hlava sa stretne s oceľovým stĺpikom. Mali by byť odolné voči
vandalizmu. Súčasné ihrisko nespĺňa oficiálne rozmery. Navrhujeme doplniť nočné osvetlenie, aby si ľudia
mohli zahrať aj večer.“
Roman, basketbalista

„Uvažujeme so známymi, že by sme v Novom Meste, prípadne aj v Rači rozbehli na základných školách
basketbalovú ligu. Voľakedy to bolo bežné, dnes to ustalo. Tomu zodpovedá aj stav basketbalového ihriska
na Kuchajde, ktoré je neosvetlené (čo platí aj pre volejbal), povrch nevhodný na tréningy a turnaje a aj
koše či dosky nie sú v dobrom stave.“
Bývalý prvoligový hráč basketbalu

Zázemie pre marginálne skupiny (1)
Kuchajda by mala byť prívetivejšia pre slabšie skupiny, ako sú dojčiace mamičky, alebo mamičky
s malými deťmi, ktoré práve začali chodiť. Dôležité je brať ohľad aj na ľudí so zdravotným postihnutím
vozíčkarov a seniorov. Súčasne by na Kuchajde mali nájsť priestor vyznávači zdravého životného štýlu,
nielen čo sa týka možností pohybu a športu, cez tých, ktorý radi meditujú až po zdravé gastro služby:
„Pre mamičky prebaľovacie miesto, kde by mohli prebaliť deti (asi na ženských záchodoch), lebo teraz
musia utekať do Polusu a nie je to výhodné, radšej potom idú inde... . Maminy s deťmi majú problém, keď
je blato a parkujú v okolí Polusu a sú s dieťaťom niekde pri čínskej reštaurácii a pre nich je lepšie, keď sa
rýchlejšie vedia dostať k autu... Či treba 10 dôvodov, prečo ísť na Kuchajdu? Dobrá myšlienka, keď sa to
robí pre všetky skupiny, možno stačí pár dôvodov, aby tam mal človek čo robiť. Aj seniori začali chodiť
na stroje, mamy s deťmi. Ľudí v mojom veku pritiahne šport, tréning, zdravšia strava, že nie je to smažená
klasika, ale je tam aj klasika. Už sú tam aj bezlepkové burgre, aby tam chodilo viacej mladej klientely.“
Tréner bootcampu
„My sme dali do ponuky jedál niečo zdravšie. Je to príjemné, chodia tam ľudia zvonku, široký segment
ľudí, mamičky s deťmi. Akurát sa tam chystáme otvoriť sezónu. Pripraviť sa, grepy, kus-kus. “
Bývalý a potenciálny prevádzkovateľ stánku

Zázemie pre marginálne skupiny (2)
„Pri revitalizácii myslíte na tých, ako sú ľudia ťažko zdravotne postihnutí alebo majú iný zdravotný
problém a nemôžu sa presúvať po celej Kuchajde. Ja mám napríklad ako pomôcku bicykel. Kvôli zákazu
nemám šancu ísť na Kuchajdu plnohodnotne. Policajt ma odtiaľ vyhodil, nepochodila som na úrade, VZN
nepustí a jeho zmena je asi moc zložitá pre poslancov.“
Ľubica, Novomešťanka, operovaná na spevnenie členka
„Seniori by možno privítali na Kuchajde kratšie cestičky, kadiaľ by sa mohli prechádzať a ďalšie
samostatné sedenia – rehabilitačné prechádzky. A pre matky s deťmi zážitkové prechádzky. Dizajn by mal
byť bezbariérový, pre všetkých. Keď sa to bude navrhovať, malo by to byť navrhnuté tak, aby to bolo
pre všetkých. A mala by tam byť aj pitná voda. Čajovňa, relaxačná zóna alebo totemy by mali zmysel len
vtedy, ak by mali komunitu, ktorá by vytvárala príbeh k tomu.“
Zuzana, architekta, matka predškoláka
„Aby si plnohodnotne užívali aj návštevu matky s bábätkom, boli veľmi potrebné prebalovacie pulty,
chránené ihrisko.“
Žena, 32 ročná Novomešťanka, mamička malého bábätka

Cyklotrasa a cyklostojany (1)
Cyklotrasa by nemala viesť len okolo Kuchajdy, ale aj cez Kuchajdu (v zúženom hrdle je možné
cyklotrasu presunúť za plot na súbežnú komunikáciu). Potrebné je vybaviť cyklostojanmi všetky vchody,
lebo v súčasnosti je bicykel najmenej zastúpeným spôsobom dopravy na Kuchajdu:

„Dostupnosť na bicykli trewba zlepšiť. Dnes je vstup na bicykli pokutovaný, ale pre niektorých ľudí je to
obmedzujúce a keď ich niekto zastaví a chce ich pokutovať. Ale keby tam bolo možné chodiť na bicykloch,
napríklad chodiť krížom, to by bol veľký bonus, alebo aspoň okolo.“
Tréner bootcampu
„Posunutím plotu areálu hlbšie o 3 metre by sa mohla komfortne umiestniť obojsmerná cyklotrasa R14
(Vajnorská) a O5 (Tomášikova) pozdĺž areálu Kuchajdy. Do areálu by následne viedli krátke odbočky.
Namiesto značky zákaz vstupu s bicyklom by Kuchajda mala byť priamo napojená z cyklotrás do areálu,
pričom cestička pre cyklistov by viedla len po parkovisko bicyklov. Následne by museli ľudia zosadnúť
a pokračovať peši. Zlepšením možnosti bezpečne zaparkovať bicykel by viacero návštevníkov mohlo prísť
bez auta, čo znižuje potreby riešiť statickú motorovú dopravu.”
Peter, zástupca cyklokoalície
„Cykotrasas by mala viesť aj cez areál a v úzkom hrdle sa môže napojiť za cestu za plotom“
Stano, 41 ročný Novomešťan, fanúšik cyklodopravy

Mobiliár (1)
Z mobiliáru, okrem cvičiacich a herných prvkov sú dôležité lavičky (aj tie, ktoré umožňujú sociálizáciu
alebo posedenie väčších skupín), dôležité sú zatváracie koše a možnosti na separovanie odpadu:
„Lavičky po obvode sú na hlúpych miestach, kočíky, aj invalidné vozíky pristavené pri lavičkách blokoujú
chodník. Lavičky by nemali byť posunuté do chodníka. Mali by mať svoj „záliv” a mohli by byť robené tak,
aby po daždi sa pod nimim nevytváraali mláky, ktoré znemožňujú sedenie. Dokonca ani pod hernými
prvkami by nemali byť jamy, lebo aj tam sa po daždi vytvárajú kaluže. Mohli by sa tiež inštalovať
rôznorodé lavičky, ktoré ponúkajú variabilitu sedenia, pre rôzny počet ľudí (aj pre skupiny)... tiež by sa dal
vybudovať aj gril na posedednie.“
Zuzana, architekta, matka predškoláka
„Kuchjada to je najmä relax, prechádzky, lavičky, na ktorých si môžem posedieť s priateľmi, posedenie
pri kávičke, čajíku v kaviarni čajovni s knihami. Keďže Kuchajda je o pohybe a relaxe, mali by tam byť aj
miesta, kde sa dá nabrať pitná voda, alebo piicie fontánky.“
Žena, 42 ročná Novomešťanka
„Bolo by veľmi vhodné dať tam zatváracie koše, lebo smeti bývajú často rozhádzané okolo košov kvôli
vetru, či vtákom...“
Žena, 27 ročná Novomešťanka bývajúca v okolí Kuchajdy

Hygiena / čistota / údržba / bezpečnosť (1)
Problémom Kuchajdy sú toalety (malý počet, zlé vybavenie a ich čistota, dlhšie otváracie hodiny,
prevádzka aj v zime). Otázky vyvoláva kvalita vody, ale aj udržiavanie poriadku, bezpečnosti a ochrana
majetku. S údržbou (kosenie, orezy stromov a pod.) prevláda spokojnosť:

„Dostupnosť toaliet je slabá). Chýba aj dojem, že toalety sú bezpečné a čisté, navyše pri toaletách je
krčma, ktorá pôsobí vzhľadom na zloženie návštevníkov nedôveryhodne... Je tam aj viac havarijných
stavov, ako blato popd lavičkami, je to tam roky. Treba očistiť grafity, aby sa syndróm rozbitého okna
nerozširoval.”
Zuzana, architekta, matka predškoláka
„Chýba mi diskusia o úprave vody.... Mlčí sa o tom, že dno je plné jám s usadeninami, ktoré obsahujú
tažké kovy... Bahno z dna sa malo odsať, žiaľ, pred časom sa zdalo lacnejšie, umiesniť na hladinu chrlič
vody, ktorý skôr uškodil, ako prospel... Po odsatí bahna by voda Kuchajdy dosiahla ďaleko vyššiu kvalitu...
(viď revitalizácia Štrkoveckého jazera, ktorú sme robili niekedy okolo rokov 2000-2004).“
Muž, 63 ročný Bratislavčan
„Udržiavať poriadok (psíčkari, bezdomovci, narkomani) a čistotu. Možno v rámci objektu by sa hodila
stála SBS-ka.To by boli účelne vynaložené financie.“
Žena, 34 ročná Novomešťanka, častá návštevníčka Kuchajdy

Hydrogeológia (1)
Staré štúdie spomínajú problémy minulosti:
„Niekde priprotitankovej stene, keď sa kedysi
dávno robil prieskumný vrt, ktorý narazil
na skládku. Možno to boli len smeti v zákopoch,
možno ide naozaj o nebezpečnú skládku alebo
len smetisko. Keď už sa ide robiť revitalizácia,
bolo by dobré, aby sa počítalo aj s takouto
možnosťou, že niečo takéto bude potrebné riešiť.“
Poslanec MČ Bratislava – Nové Mesto

Chodecký / bežecký / korčuliarsky okruh (1)
Vzhľadom na množstvo bežcov behajúcich celoročne na Kuchajde by bolo vhodné uvažovať o novej
samostatnej dráhe pre bežcov, aby nevznikali kolízne situácie s chodcami a sediacimi na lavičkách. Na
Kuchajde by sa uplatnila aj korčuliarska dráha (ako súčasť bežeckej dráhy, alebo aj ako jej rozšírenie):

„Oddeliť chodcov od bežcov (a korčuliarov) odľahčiť, ale aby to nebolo na úkor zelene. Možno trošku
viacej by sa jej hodilo. Bolo by to efektívnejšie pre obe skupiny. Aby sa mamy, chodci, deti, dôchodcovia
mohli bezpečne pohybovať, ale má to mínus, že by to ubralo z tej zelenej plochy. Keď sa to pekne spraví,
tak ten vizuál toho všetkého a pásu, aby tam zapadal, môže to pekne vyzerať. A môže to prilákať nových
ľudí.“
Tréner bootcampu
„Chodník okolo Kuchjady je miestami takisto opotrebovaný a vytláčajú ho korene stromov. Takisto by ho
bolo vhodné poopravovať, samozrejme šetrne k stromom. Zišla by sa takisto samostatná bežecká dráha
okolo Kuchajdy, čiže popri chodníku nejaký pás pre bežcov z prírodného materiálu vhodného na behanie.“
Vlado, príležitostný návštevník Kuchajdy
„Bežecký ovál, momentálne je to najmä vyšľapaná cestička popri chodníkoch. Ucelený bežecký ovál
(tartan, antuka) by bol určite super.“
Sylvia, Novomešťanka využívajúca Kuchajdu na rekreačné a kondičné účely

Chodecký / bežecký / korčuliarsky okruh (2)
„Okolo jazera vybudovať 4 m široký chodník (čo najhladší) určený výhradne pre korčuliarov (a deti do 10
rokov na bicykli). Nové Mesto je ďaleko od dunajských promenád, hrádzí a okruh na Kuchajde by si iste
našiel svojích fanúšikov... Paralelne s korčuliarskym okruhom vybudovať 2 m široký bežecký okruh. Povrch
nechám na profesionálov, aby vybrali, ale niečo ako tartan či podobné mäkké povrchy vhodné na behanie.
Dôkazom, ako populárna je to lokalita na behanie, je aj služba strava.com, kde si niektorí bežci trackujú
svoje behy (viac ako 15 behov od vyše 500 rôznych ľudí, a to je takýchto segmentov na Kuchajde viacej).“
Peter, zástupca cyklokoalície

„V dnešnej dobe je veľmi potrebné poskytnúť samostatnú cestičku pre cyklistov, korčuliarov a bežcov.“
Muž, 25 ročný Bratislavčan
„Aby Kuchajdu nechali peším a nesnažili sa sem vopchať cyklistov a korčuliarov!!!“
Žena, 49 ročná Novomešťanka bývajúca v susedstve Kuchajdy

„Aby bolo možné behať nie po betóne, ale po dobrej bežeckej dráhe.“
Muž, 25 ročný Bratislavčan
„Hlavne treba vybudovať samostatnú bežeckú dráhu, aby bežci nezrážali chodcov a deti.“
Muž, 40 ročný Novomešťan bývajúci v okolí Kuchajdy

Prírodný charakter (1)
Dôležitejšie ako urbanizovať je zachovať prírodný charakter štrkoviska. To je podľa väčšiny ľudí
najdôležitejšia priorita. Rozvojové aktivity treba robiť s mierou, ktorá nepotlačí prírodnosť areálu:
„Odrážadlá, petqéové dráhy, možno áno, ale aby si ľudia navzájom nezavadzali ale dôležité je, aby zostal
zachovaný prírodný charakter. Stať sa môže, že atraktory budú priťahovať ľudí a viac sa Kuchajda zaľudní.
Každé takéto niečo nové je plus. Veľa ihrísk nemusí byť veľkých, stačia malé plochy, aj tie sú zaujímavé.
Pre deti niečo, trošku to zmodernizovať, ale aby to pekne zapadlo do toho prostredia. Dôležité je, ako to
dať celé do kopy... Pozor na to, aby to nebolo preplnené, lebo dnes už ani trávnatej voľnej plochy nie je
dosť najmä v meste. Treba citlivo zvažovať, čo môže ísť na úkor zelene, Aby to zostalo prírodné a pekné.“
Tréner bootcampu
„Každá cesta, či urbanizovať alebo konzervovať zeleň vedie niekam inam. Ale neprepchať to vecami, aby
tam bol zachovaný dotyk s prírodou, ale niečo tam aj napriek tomu treba dať. A rozdeliť to treba na zóny.
Kľudne tam môže byť relaxačno-meditačná, kreatívno-pracovná zóna pre ľudí z okolitých open-spacov.“
Bývalý a potenciálny prevádzkovateľ stánku
„Nové funkcie, ktoré nebudú môcť byť realizované, ktoré budú nefektívne (obslúžia malý počet ľudí
na veľkej ploche, alebo sa tam nezmestia), budeme musieť zbezpečiť v okolí (ako je Školak klub a pod.).“
Poslankyňa MČ Bratislava – Nové Mesto

Prírodný charakter (2)
„Neviem povedať, nakoľko je nutná clková revitalizácia... Vhodné by bolo vysadiť viac zelene popri plote.
Pot, ktorý ide okolo celej Kuchajdy je viac než o životnosti. Je zhrdzavený, z ktorého opadáva omietka,
takisto je počmáraný grafitmi. Ak by sa to opravilo, zmenilo a udržiavalo, nebolo by to na škodu. Živý plot
okolo by plnil odhlučňovaciu funkciu od hluku áut a električiek po okolitých cestách.“
Vlado, príležitostný návštevník Kuchajdy
„Deti by privítali tiež lepší kontakt s prírodou, aby mohli pozorovať motýle, chrobáčiky, alebo zbierať
kamienky a hádzať ich do vody. Tiež by tam mohli byť pekné alternatívne chodníky, chodníky v zeleni, aj
so sedením.“
Zuzana, architekta, matka predškoláka
„ Čím viac zelene a trávnatých plôch tým lepšie. Nebudovať zbytočne ďaľšie športoviská, dráhy, ... Nechať
aspoň kúsok prírody v strede mesta. Ľudia sa tam chodia hlavne prejsť, posedieť si, okúpať sa, a nie aby
tam chodili len korčuliari, cyklisti.“
Žena, 26 ročná Novomešťanka bývajúca v susedstve Kuchajdy
„Dôležité je, aby sa tvorcovia revitalizácie držali pri zemi a nielen otvorili ale najmä aby zachovali prírodný
areál v meste všetkým, bez omedzenia.“
Žena, 51 ročná Novomešťanka bývajúca v susedstve Kuchajdy

Zeleň (1)
Ľudia majú od zelene rôzne očakávania. Najčastejšie volali po zachovaní zelene a jej rozmanitosti:
„Polotieň je fajn, lebo niektoré letá sú veľmi suché a trávnaté plochy sa nedajú udržať zelené a práši sa
tam, preto to aj polievame. Stromy využívame, ale potom to láka chodiť na záchod.“
Tréner bootcampu
„Na detských ihriskách pri herných prvkoch je málo tieňa, tam ho naozaj treba. V lete sa kvôli tieňu hrajú
deti na seniorských cvičiacich strojoch. Čo sa týka zelene, bolo by dobré poodporovať biodiverzitu, teraz
sú tam buď trávnikyy alebo stromy. Bolo by to pekné, keby sa podarilo oživiť priestor lúčnymi
spoločenstvami, aj ovocnými drevinami, ktoré by umožnili ďalšie aktivity ako napríklad jablkové,
marhuľové hodovanie a prezentovať aktivity, ktoré súvisia so starostlivosťou o ovocné stromy.“
Zuzana, architekta, matka predškoláka
„Treba aj naďalej udržať veľa zelene a otvorených, nezastavaných, nebetonových plôch.“
Žena, 29 ročná Novomešťanka bývajúca v susedstve Kuchajdy
„Zapojiť nielen urbanistický kontextový pohľad, ale pokúsiť sa o permakultúrne prvky samostatne
udržateľného ekosystému (vyššia počiatočná investícia, ale zároveň nižšie investície do budúcnosti
+zavlažovanie). Konzultovať s odborníkmi na permakultúru, nielen s architektmi...“
Muž, 25 ročný Bratislavčan

Fauna: Vtáctvo / ryby a rybári (1)
Na Kuchajde sa vyskytuje vodné vtáctvo, ktoré ľudia prikrmujú. Ľudia vnímajú aj to, že vtáci na jednej
strane dotvárajú prírodný kolorit jazera, treba ich chrániť a na druhej to, že vtáctvo zanecháva na
brehoch exkrementy a znižuje kvalitu vody. Niektorí ľudia sa obávajú aj prenosu vtáčej chrípky na ľudí.
Súčasne je Kuchajda aj lovným revírom Slovenského rybárskeho zväzu, ktorý zabezpečuje chov
a kŕmenie rýb. Ryby pomáhajú udržiavať vodu čistejšiu. Pred sezónou po jarnom čistení dna potápačmi
robia návoz rýb, rybársku súťaž a otvárajú rybársku sezónu. Ľudia sa obávajú prekrmovania rýb, ktoré
znižuje kvalitu vody na kúpanie. Rybári by zase privítali lepšie okysličovanie vody:

„Môžu za to ľudia, ktorí
kŕmia kačky a labute!
Zvieratá sú v tom nevinne.“
Veronika, z diskusie na FB
„S tým kŕmením vtáctva, dali by sa tam osadiť nejaké tabule vysvetľujúce ako to tým vtákom vlastne
ubližuje? Nie všetci by to aj tak rešpektovali, ale čosi by to pomohlo...“
Propagujeme chodenie pešo

Fauna: Vtáctvo / ryby a rybári (2)
„Pár slov k labutiam a kačiciam: Aj napriek láske k prírode a zvieratám, by som ako občan uvítala, keby
ich ľudia nekŕmili a tým neprilákavali ich stále väčší počet, nakoľko znečisťujú jazero a najmä brehy, zdajú
sa mi často na túto malú plochu premnožené a s ohľadom na ľudí a využívanie jazera na rekreačné
plávanie, by bolo lepšie keby boli premiestnené napr. na Štrkovci... kde boli odjakživa, čo si ako dieťa
pamätám... Hrozí aj zdravotné riziko - viď vtáčia chrípka.“
Sylvia, Novomešťanka využívajúca Kuchajdu na rekreačné a kondičné účely
„Veľkým problémom je vodné vtáctvo, najmä kačice.“

50 ročná žena bývajúca v susedstve Kuchjady
„Prosím presunúť ohňostroj z otvorenia kultúrneho leta na jeho záver, nakoľko na začiatku leta je aj
obdobie liahnutia vodného vtáctva (kačíc, labutí) a súvisiace vnemy (zvukové a vizuálne) nepriaznivo
vplývajú až spôsobujú úhyn mláďat. Ďakujem.“
Žena, 35 ročná Novomešťanka bývajúca v okolí Kuchajdy
„Predovšetkým by som uvítala na Kuchajde pokoj! Nepochopím, kto kedy povolil v tejto oáze s vodným
vtáctvom, rybami podujatia pri ktorých revú reprobedne a otriasa sa celá lokalita. Vám hrozí pokuta, keď
hodíte kačkám suchý chlieb, ale už nikoho nezaujíma, že ten bengál cez leto zvieratá desí!“
Žena, 51 ročná Novomešťanka bývajúca v susedstve Kuchajdy

Fauna: Vtáctvo / ryby a rybári (3)
„Pri návrhu na revitalizáciu Kuchjady je treba dávať pozor, aby sa nezamedzil priestor pri vode a prístup
k vode. Aby rybárom neprekážali napríklad lavičky a iné objekty. Hladina vody môže kolísať až o 4 m,
preto s tým treba počítať, keď bude nejaký objekt v kontakte s vodou. Radi by privítali ďalšie okysličovanie
a prevzdušňovanie vody. Budeme zarybňovať po tom, ako potápači 27.-28.4.2017 vyčistia Kuchajdu.
7.5.2107 budú prvé preteky a 15.5. začína sezóna. Radi by sme sa vyjadrili ku konečnému návrhu, pred
tým, ako sa bude navrhovať realizačný projekt.“
Jaro, Slovenský rybársky zväz

„Rybárov by potešila napríklad aj možnosť lepšieho občerstvenia. Nemôžeme sa ale vyjadrovať ako
jednotlivci, lebo u nás rozhoduje kolektívny orgán, schôdza. Radi by sme videli návrhy a vyjadrili sa k nim.“
rybár zo zväzu

Využitie vody / vodné prvky (1)
Kuchajda by mal najmä deťom umožňovať väčší kontakt s vodou, či už pomocou vodných prvkov alebo
v bazéne. Súčasne by bolo ľudia privítali možnosť lepšieho využitia vodnej plochy, ktorá by mala
ponúkať pokojné (nie hlučné) možnosti na aktivity:

„Zišli by sa ďalšie vodné prvky, ako trisky, picie fontánky. Deti by privítali rôzne herné prvky: pumpy, vodné
cestičky s mlynmi, ktoré budú rozbiehané vodou, vodné cestičky a iné.“
Zuzana, architekta, matka predškoláka
„Určite by to chcelo čistejšie jazero, lepšie brehy jazera a vstup do vody. Aj sfunkčnenie pláží, napr.
vysypanie štrkom. Treba zlepšiť prístup do vody, často sa ide cez blato a trávu, čo nie je úplne príjemné...
Zzišlo by sa prebágrovanie jazera a jeho vyčistenie. Pamätám si ešte raky, ktoré boli v jazere v ’80-tych
rokoch. Bol to dôkaz čistoty vody... Ale teraz sa často množia najmä sinice, čo je škoda....“
Sylvia, Novomešťanka využívajúca Kuchajdu na rekreačné a kondičné účely

„Som proti tomu aby na Kuchajde hučali vodné skútre a iné hlučné mašiny, ktoré obťažujú všetkých
naokolo, ale malé lodičky by boli fajn.“
Žena, 33 ročná Novomešťanka bývajúca v susedstve Kuchajdy
„V čase globálneho oteplovania majú vodné a trávnaté či zalesnené plochy čoraz väčší význam.“
Žena, 29 ročná Bratislavčanka

Gastro / občerstvenie / zázemie na posedenia (1)
Dôležité je občerstvenie a gastro (širšia ponuka, rôzna úroveň), ale aj atmosféra vhodná na posedenie:
„Občerstvenie bolo pred dvomi rokkmi lepšie ako minulý rok. Dajú sa robiť aj dočasné prevádzky, ktoré by
mohli byť na úrovni, a nie pod úrovňou... K parku sa viac hodí niečo prechodné, parkovitejšie, také, že
kúpim si občerstvenie, vezmem so sebou a sadnem si s tým vonku.“
Zuzana, architekta, matka predškoláka
„Bufety nech pôsobia útulne.“
Žena, 39 ročná Novomešťanka
„V Bratislavských parkoch nie sú verejné grily, miesta na piknik, barbecue, ako to funguje v iných krajinách
Európy. Myslím si, že to patrí na takéto miesta. Je to prijemný spôsob, ako sa stretnúť s priateľmi, rodinou,
pripraviť si jedlo a uziť si voľný čas. Bol by to prvok , ktorý by mohol Kuchajde priniesť niečo nové.“
Muž, 32 ročný Novomešťan
„Bufety s lepším a najmä rozmanitejším jedlom.“
Muž, 33 ročný Bratislavčan
„Posedenie s kamáratmi. Je tam len jeden pekný podnik, ktorý má terasu a dá sa tam na úrovni sedieť.
Tie pajzle s pivom a kebabom su otrasné, ničia úroven celého areálu a jeho okolia.“
Muž, 40 ročný Novomešťan

Kultúra (1)
Okrem vyššej frekvencie a rozmanitosti kultúrnych podujatí, by ľudia privítali aj lepší manažment
Kuchajdy, ktorý by riešil aj iné ako len kultúrne aktivity – organizované podujatia od tých pre deti
(tvorivé dielne), cez tie pre dospelých (besedy, diskusie výstavy), až po športový program pre seniorov:

„Úspešný park musí mať samostatný manažment, kultúrne leto zabezpečiť nestačí. Starostlivosť a údržbu
rieši EKO-podnik, ale priestor by mal mať jedného riaditeľa areálu, ktorý sa o to stará a robí všetko od
programu až po údržbu, vrátane riešenia drobných vecí. Na Kuchajde je zaujímavý program v určitých
obdobiach, ale výzvou je, aby nebola tá sezónnosť.“
Zuzana, architekta, matka predškoláka
„Vymyslieť, aby na Kuchajde človek našiel trošku viac estetiky, dizajnu, umenia.“
Žena, 26 ročná Novomešťanka cyklistka
„Skvalitniť priestory pre verejné vystúpenia, aby do areálu prišiel aj život, a nie len „umierajúci” bežci.“
Muž, 30 ročný Novomešťan
„Zachovať výtvarné dielo na ostrovčeku.“
Muž, 29 ročný Bratislavčan
„Viac kultúrno-spoločenských aktivít pre mladých, revitalizácia pódia a sociálnych zariadení.“
Muž, 29 ročný Bratislavčan, celoročný návštevník Kuchajdy

Kultúra (2)
„Čo je super je letné kino... Správca tam je, to je ten, kto to pokosí, namaže bránku, ale Kuchajde chýba
manažmet.“
Bývalý a potenciálny prevádzkovateľ stánku

„Zaznamenal som
chválihodnú snahu o
revitalizáciu Kuchajdy.
Mám ale múzejnícku
pripomienku: Na
Kuchajde leží prevrátená
protitanková stena (a strane od Tomášikovej), zaujímavá a raritná pamiatka z 2. svetovej vojny.
Odporúčam ju postaviť do správnej polohy, označiť a informomvať, čo to je tabuľkou. Nie, že vás napadne
rozbiť ju zo zbíjačkou (čo sa stalo v Petržalke, keď stavali Cerrefour) a vyhodiť, akože kusy betónu – zvykne
sa robiť s vecami, ktorým sa nerozumie... A nechceli by ste aj tie dve protitankové steny na Zátiší odkopať
a označiť? A aj vyrezať ten náletový strom, čo rastie skoro zo strielne tej prvej a odstrániť reklamnú tabuľu
na elektrospoločnosť, čo niekto nemilobohu navŕtal rovno do tej druhej. Radi vám v tom ako múzeum
pomôžeme. (A ďalšia je v areáli DP.)“
Ernest, STM-Múzeum dopravy Bratislava

Pracujúci v okolitých open-spaces (1)
Pre pracovníkov okolitých open spaces (Sporiteľňa, AT & T, Polus Tower I. a II.) začína byť Kuchajda
atraktívne miesto ponukou zdravej stravy, výzvou k pohybu, alebo priestorom na kreatívnu prácu:
„Pracujeme v open space a chodíme na Kuchajdu počas najmä obedných prestávok. Začali sme s tým
po tom, ako sa dali na Kuchajde kúpiť zdravšie obedy. Niektorí kolegovia robia rýchlochôdzu, niektorí si
chodia zabehať cez obed alebo po pracovnej dobe, alebo aj ráno. V zime, keď bola Kuchajda zamrznutá,
sme mali obedné firemné korčuľovanie. Je to fajn.“
Zuzana, Novomešťanka, matka 2 detí

„Cez deň sa začínajú objavovať ľudia z open-spejsov. Niektorí sa chodia sem najesť cez obed, iní tu ťukajú
do notebookov. Stalo sa, že tu boli aj ľudia s AT & T s flip-chartom, mali tu brainstorming. Na Kuchajde
objavuje nová funkcia a mohlo by tu vzniknúť aj zázemie pre tých, čo tu chcú cez deň kreatívne pracovať.“
Pracovník Botca baru
„Kolegovia využívajú Kuchajdu na šport. Niektorí si tam chodia zabehať pred prácou alebo po práci a časť
je taká, že si zabehá aj počas obeda. Náš zamestnávateľ nie je striktný, takže je tam táto možnosť. Keby
boli lepšie podmienky na gastro – šaláty, zaujímavé jedlá, špeciality, by sme mohli aj častejšie vybehnúť,
teraz je tam jedna reštaurácia a nejaké bufety.“
Martin, pracujúci v Polus Tower

Príležitostní návštevníci / nenávštevníci (1)
Príležitostní návštevníci udávajú, že iné miesta sú atraktívnejšie, bezpečnejšie, krajšie, ako to,
čo poskytuje Kuchajda. To na jednej strane znižuje frekvenciu návštev a na druhej znižuje počet
potenciálnych návštevníkov:

„Keď sa mám rozhodnúť, kam ideme s mojím drobcom von, bežne to vyhrá medická. Kuchajda nám
neposkytuje všetko, čo poskytuje medická. Na Kuchajde zaostávajú najmä funkcie, ale aj estetika.“
Zuzana, Novomešťanka, matka 2 detí
„Na Kuchajdu ideme len občas s frajerkou na prechádzku alebo sadnúť si na kofolu, pivo. Keď máme
chvíľu a potrebujeme na niečo počkať. Inak chodíme do mesta, v centre je lepšie. Ani kino nie je tým, čo by
nás tam pritiahlo.“
Jakub, 22 ročný Novomešťan
„Na Kuchajdu nechodím. Chodím na Železnú studienku a na hrádzu. Rada behám a korčuľujem.
Na Kuchajdu to mám ďaleko a toto sú aktivity, za ktorými nebudem chodiť cez pol mesta, keď navyše inde
nájdem lepšie podmienky.“
Petra, 40 ročná bežkyňa a korčuliarka z Dúbravky

Rôzne / záverečné odkazy (1)
Ľudia mali rôzne inšpiratívne pripomienky od sprístupnenia móla, cez zadefinovanie alebo
nezadefinovanie určitých priestorov, až po väčšiu otvorenosť procesu priestorového plánovania:

„Nevyužité je mólo - bol zákaz vstupu, škoda nevyužiť.“
Bývalý a potenciálny prevádzkovateľ stánku
„Prístup k vode nie je dobrý, väčšina svahov je veľmi strmá, matka môže mať obavu, že sa jej dieťa
rozbehne a padne do vody. Mohli by byť cestičky kombinované s rampami, schodiskové vstupy, móla.
Na to súčasné je vstup zakázaný... Nezadefinované priestory by mali zostať, niektoré skupiny tam chodia
a ešte nemajú presnú predstavu, čo tam chcú pravidedľne robievať. Má tam byť priestor pre flexibilitu...
Aj oplotenie bývalého futbalového ihriska je bariérou. Ak sa mu nevymyslí nejaký iný, hlbší účel, treba to
dať dole. Sú tam vodovodné rúrky na plote? A ešte de veci:
1. Bolo by super, ak by ste vedeli komunikovať jednotlivé kroky, čo sa deje teraz a čo bude ďalej a čo sa
stane, ak MČ nedostane tie fondy. Je dôležité, aby ľudia chápali rámce a časové horizonty procesu.
2. Bolo by prínosné, keby bol proces otvorenejší. Ide o jeden z mála skutočne veľkých verejných priestorov
tohto typu v tejto lokalite, je to kľúčový priestor s veľkým potenciálom. Stálo by za to, spraviť skutočne
dobrý, otvorený proces k tomu a spraviť kvalitnú víziu pre tento areál, osloviť odborníkov, komunity.“
Zuzana, architekta, matka predškoláka

Rôzne / záverečné odkazy (2)

„Myslím si, že by sa Kuchajda dala veľmi dobre oživiť niekoľkými totemami vhodne umiestnenými. Totemy
by mali byť z masívneho dreva, aby ľahšie odolali niektorým spoluobčanom; prikláňal by som sa
za prirodzené drevo (namorené) tmavohnedej farby s námetmi zo Slovenska. Výška by mohla byť medzi
2,5 až 3 m. Alebo ešte vyššie? Mohli by sa na to využiť kmene stromov vyrúbaných na Budyšínskej, stačilo
by iba presmerovať odvoz kmeňov na Kuchajdu. Aj tak sa musí zabezpečiť ich odvoz niekam. Na Kuchajde
by sa mohli zveriť nejakým umelcom-sochárom, ktorí by sa takto mohli aj bez honorára zviditeľniť. Keby
som bol mladší a zdatnejší, dal by som sa na to, hoci umelec nie som. Nakonzervované totemy by mali
určite väčšiu trvanlivosť, než tie, ktoré sa tvoria počas zimnej sezóny z ľadu.“
Vladimír, aktívny Novomešťan, ktorý prichádza častejšie s nápadmi na zlepšenie verejných priestorov
„Kuchajda je tak blízko pri Ružinove... Myslím si, že aj my Ružinovčania máme k nej čo-to povedať.“
Ján, Ružinovčan, ktorý pripomienkoval, aby sa aj Ružinovčania mohli zapojiť do podávania podnetov

Rôzne / záverečné odkazy (3)
„Veľmi sa mi páči, ako to robíte a fandím vám. Úprimne. Ak by som vedela pomôcť, tk veľmi rada.“
Marta, fanúšička participatívnych procesov verejného plánovania na Budyšínskej, Kuchajde
„Kuchajda je v lete veľmi hlučné, prašné a preľudnené miesto. Treba ju "decentralizovať", aby sa ľudia
rozptýlili po celom obvode jazera. Na to je potrebné vysadiť viac stromov, pod ktorými by sa dalo sedieť
v lete - a čistiť vodu v jazere. Viac ihrísk a plôch určených len pre deti nie je potrebných, kľudne by stačil
udržiavaný trávnik (aj v lete) s hracími prvkami (basketbalové koše, bránky, tyče na natiahnutie siete
na badminton, ...). A logicky postavené lavičky.“
Žena, 36 ročná Novomešťanka
„Mali by tam byť nejaké pétanqueové ihriská.“
Pisateľka SMS-ky
„Treba si dať pozor na to, čo odporučíme ďalej. Lebo ľudia si radi rozširujú horizonty možností. Na jednej
strane chcú na Kuchajde pétanque, ale na Kuchajde už sú ihriská – 10 dráh, dokonca sa tam aj požičiavajú
gule, ale nikto neprejavuje záujem. Preto je nepochopiteľné, že aj napriek tomu, ho chcú, aj keď to, čo tam
je, nevyužívajú. A tak to môže dopadnúť aj s inými vecami, ktoré na Kuchajde chcú, ale ich nebudú
využívať.“
Zástupca EKO - podniku VPS

ČASŤ - IV.
METODIKA VÝSKUMOV
 CHARAKTERISTIKY
Sekundárna analýza - zber dát: 01.12.2016 - 28.02.2017
Kvalitatívny výskum - zber dát: 02.01.2017 - 14.02.2017 ; n = 28 respondentov
Kvantitatívny výskum - zber dát: 07.02.2017 - 23.02.2017; n = 468 respondentov

Metodika výskumu
Na splnenie cieľov boli použité nasledovné výskumné postupy:
Sekundárna analýza relevantných príspevkov v online prostredí (diskusné fóra, sociálne
siete/Facebook, správy a príslušné komentáre) v období december 2016 – január 2017.
Kvalitatívny výskum so zástupcami komunít, ktoré vyvíjajú aktivity v priestore Kuchajdy,
zástupcami prevádzkovateľov služieb, ale aj jednotlivcami bývajúcimi alebo pracujúcimi
v najužšom alebo širokom okolí pomocou individuálnych hĺbkových rozhovorov
v období január – február 2017 v počte 28 respondentov. Kvalitatívny výskum bol
doplnený o informácie aj z dostupných zdrojov a z otvorených otázok v dotazníku.
Kvantitatívny výskum prostredníctvom online dotazníka, ktorý mohli respondenti
vyplniť na stránke Kancelárie pre participáciu alebo priamo v online Google forms
dotazníku. Celkovo sa do výskumu zapojilo 468 respondentov v období február 2017.
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