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Vyhdnotenie dotazika AZL, vyplnilo 131 respondentov: 
1.Ako hodnotíte doterajšie developerské zásahy do bratislavského nábrežia? 
skôr pozitívne, kvalita i dostupnosť života na nábreží sa zlepšila. 52 41% 
skôr negatívne, nábrežie bolo odcudzené.    63 49% 
neviem.        13 10% 
 

ked si polovica respondentov mysli, ze nabrezie im je odcudzene, je to dobry signal 
pre nasu iniciativu, ktora by chcela pristupovat k nabreziu inak. 
 
2. Ako by malo mesto naložiť so zvyškom nábrežia, ktoré je vo vlastníctve mesta? 
 
dať ho súkromníkom.       4 3% 
sčasti súkromníkom, sčasti na vlastné použitie    54 43% 
ponechať celý na vlastné použitie.      69 54% 
  

skoro nikto nechce aby bolo nabrezie odovzdavane dalej iba do ruk sukromnikov. 
 
3. Vďaka mechanizmu participatívneho rozpočtu v Bratislave sa z študentského projektu AZL stal mestský a 
zároveň občiansky projekt, ktorého ambíciou je premeniť verejnú, univerzitou vlastnenú lokalitu pod 
mostom Lafranconi podľa požiadaviek občanov. Počuli ste už o tomto mechanizme? 
 
Áno, aktívne sledujem dianie v tejto oblasti.     21 22% 
Áno, ale nevedel som, že funguje aj v Bratislave.     9 10% 
Už som o tomto nástroji počul, no nevenoval som mu väčšiu pozornosť.  31 33% 
Nikdy som o takomto nástroji nepočul.      33 35% 
 
4. Aký je váš postoj k aktivite Autonómna Zóna Lafranconi? 
 
vôbec ma to nezaujíma      3 3% 
trochu ma to zaujíma      33 35% 
veľmi ma to zaujíma      58 62% 
 

zda sa, ze ked sa rozbehne iniciativa, ludia maju chut ju podporit a zaujimaju sa o 
nu. 
 
1.A Som užívateľom priestoru pod mostom Lafranconi v: 
 
Jar  65 28% 
leto  74 32% 
jeseň  58 25% 
zima  16 7% 
nikdy  16 7% 
 

celorocne vyuzivany priestor, kedze je nekryty, ovplyvnuje navstevovanost iba 
pocasie. 
 
1.B Ak ste nikdy nenavštívili priestor pod mostom Lafranconi, prosím uveďte dôvod: 
 
príliš ďaleko na cestovanie   1 4% 
nemám s kým ísť     1 4% 
Nedostatok času     2 8% 
nepoznám tento priestor    1 4% 
nemám dôvod navštevovať tento priestor.  19 76% 
Iné      1 4% 
 

hlavnym dovodom, preco priestor nie je vyuzivany je, ze tam nie je dovod chodit. 
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2. V priebehu roka prichádzate do priestoru pod mostom Lafracnoni, prípadne ním iba prechádzate 
 
Denne    18 15% 
viac ako raz do týždňa  28 23% 
niekoľkokrát do mesiaca  40 32% 
niekoľkokrát za rok  38 31% 
 

frekvencia - ludia priestorom najma prechadzaju, vacsina nema dovod navstevovat 
ho casto. 
 
3. Ako dlho zvyčajne/maximálne zostávate v priestore pod mostom Lafranconi pri jeho návšteve? 
 
iba prechádzam   75 79% 
1h, alebo menej   15 16% 
1 až 3 h    4 4% 
viac ako 3h   1 1% 
 

ked uz su ludia v priestore, nemaju dovod zotrvat pri nejakej aktivite. 
 
4. V ktorých z nasledujúcich dní a čase typicky navštevujete priestor pod mostom Lafranconi? 
 
A pracovné dni (po-pi)  37 11% 
skoro ráno (7-9.00)  8 2% 
ráno (9-12:00)   18 6% 
poobede (12-16:00)  39 12% 
večer (po 16:00)   47 15% 
B víkendy (so-ne)   50 15% 
skoro ráno (7-9.00)  8 2% 
ráno (9-12:00)   18 6% 
poobede (12-16:00)  39 12% 
večer (po 16:00)   47 15% 
nespomínam si :)   9 3% 
Iné    4 1% 
 

navstevuju ho najma v poobednajsie hodinach pocas celeho tyzdna, no viac cez 
vikendy. 
 
5. V ktorej z nasledujúcich oblastí bývate? 
 
Petržalka   15 11% 
Karlova ves   20 15% 
Staré mesto   27 20% 
Nové mesto   8 6% 
internát Družba   3 2% 
internát Mlynská dolina  26 20% 
Iné    33 25% 
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6. S kým zvyčajne navštevujete priestor pod mostom Lafranconi? 
 
sám/a     54 31% 
s kamarátom    70 40% 
s rodinným prislušníkom  24 14% 
so tímom/skupinou (napr.športovou /kultúrnou / záujmovou / graffitovou…)  23 13% 
Iné     6 3% 
 

preistor ma socializacny potencial - ked v nom su ludia, tak vacsinu s niekym alebo 
idu za niekym. Dobry meeting point 
 
7. Čo zvyčajne robíte pri návšteve pod mostom Lafranconi? 
 
Relax / socializácia, stretávanie sa  34 13% 
prechádzky     74 27% 
beh      28 10% 
Bicyklovanie     60 22% 
parkujem autom    12 4% 
šport      20 7% 
skateboard / longboard    4 1% 
graffity      1 0% 
parkour      3 1% 
fire show     1 0% 
radosť z prírody     21 8% 
venčenie psa     4 1% 
Piknikovanie     3 1% 
Iné      5 2% 
 

v sucasnom stave je priestor naplneny najma 2 tipmi aktivit: relax: prechadzky / 
sport: rozne 
 
8. Ako respondenti vnimaju sucasny stav 
priestoru:  
Ohodnoťte prosím nasledujúce aspekty priestoru 
pod mostom Lafranconi:  
 
*Všeobecný vzhľad+ 
 
Vynikajúci    3 3% 
dobrý    6 5% 
priemerný   22 19% 
uspokojivý   3 3% 
slabý    47 41% 
nedostatočný / veľmi zlý 30 26% 
neviem    4 3% 

vzhlad: priemerny az velmi zly 
 *lavičky, možnosti posedenia+ 
Vynikajúci    0 0% 
dobrý    4 4% 
priemerný   6 5% 
uspokojivý   4 4% 
slabý    24 21% 
nedostatočný / veľmi  zlý 71 62% 
neviem    5 4% 
 

posedenie: slabe az nedostatocne 
 
 *Priestor pre hry detí+ 
Vynikajúci    2 2% 
dobrý    4 4% 
priemerný   7 6% 
uspokojivý   6 5% 
slabý    28 25% 
nedostatočný / veľmi zlý 58 51% 
neviem    8 7% 
 

priestor pre hry deti: slaby az velmi 
zly 
 
 *Priestor pre šport+ 
 
Vynikajúci    5 4% 
dobrý    12 11% 
priemerný   26 23% 
uspokojivý   16 14% 
slabý    37 33% 
nedostatočný / veľmi zlý 11 10% 
neviem    5 4% 
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sport: slaby priemer 
 
 
 *Priestor pre kultúru+ 
 
Vynikajúci    4 4% 
dobrý    6 6% 
priemerný   9 8% 
uspokojivý   8 7% 
slabý    42 39% 
nedostatočný / veľmi zlý 32 29% 
neviem    8 7% 
 

kultura: je potencial / realita - slaby 

az nedotatocny 

 *Bezpečnosť+ 
 
Vynikajúci    2 2% 
dobrý    10 9% 
priemerný   7 6% 
uspokojivý   15 13% 
slabý    36 32% 
nedostatočný / veľmi  zlý 37 33% 
neviem    6 5% 
 

bezpecnost: 2/3 odpovedi vnima 
priestor ako nebezpecny. 
 
 *Úroveň hluku+ 
 
Vynikajúci    1 1% 
dobrý    12 11% 
priemerný   17 15% 
uspokojivý   17 15% 
slabý    28 25% 
nedostatočný / veľmi zlý 30 27% 
neviem    8 7% 
 

hluk tam je, vacsine vadi 
 
 [Graffity] 
 
Vynikajúci    6 6% 
dobrý    17 16% 
priemerný   19 17% 
uspokojivý   17 16% 
slabý    24 22% 
nedostatočný / veľmi zlý 13 12% 
neviem    13 12% 
 

su aj kvalitne, su aj cmaranice; 
potencial pre zvysenie kvality 
 
 
 

 
 
 [Stav mosta] 
 
Vynikajúci    2 2% 
dobrý    20 18% 
priemerný   29 27% 
uspokojivý   20 18% 
slabý    17 16% 
nedostatočný / veľmi zlý 7 6% 
neviem    14 13% 
 

 priemerny 
 
 *Stav povrchov pre šport resp.iné aktivity+ 
 
Vynikajúci    0 0% 
dobrý    9 8% 
priemerný   19 17% 
uspokojivý   18 16% 
slabý    41 37% 
nedostatočný / veľmi zlý 15 14% 
neviem    9 8% 
 

priemerne az slabe 
 
 *Kvalita spevnených povrchov pre prechádzky+ 
 
Vynikajúci    2 2% 
dobrý    17 16% 
priemerný   26 24% 
uspokojivý   19 18% 
slabý    23 21% 
nedostatočný / veľmi zlý 15 14% 
neviem    6 6% 
 

vacsina: priemerny 
 
 *Stav stromov a rastlín+ 
 
Vynikajúci    0 0% 
dobrý    6 5% 
priemerný   16 15% 
uspokojivý   17 15% 
slabý    42 38% 
nedostatočný / veľmi zlý 23 21% 
neviem    6 5% 
  

slaby az zly 
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*Značenie (navádzajúce a edukačné)+ 
 
Vynikajúci    0 0% 
dobrý    5 5% 
priemerný   11 10% 
uspokojivý   17 16% 
slabý    30 29% 
nedostatočný / veľmi zlý 25 24% 
neviem    17 16% 
 

znacenie - slaba podpora orientacie v 
priestore 
 
 [Parkovanie] 
 
Vynikajúci    17 16% 
dobrý    24 22% 
priemerný   23 21% 
uspokojivý   12 11% 
slabý    10 9% 
nedostatočný / veľmi zlý 1 1% 
neviem    22 20% 
 

skor spokojnost 

 
 [Toalety] 
 
Vynikajúci    1 1% 
dobrý    3 3% 
priemerný   6 6% 
uspokojivý   0 0% 
slabý    15 14% 
nedostatočný / veľmi zlý 73 68% 
neviem    10 9% 
 

  ziadne
 
[Cyklotrasa] 
 
Vynikajúci    7 6% 
dobrý    23 21% 
priemerný   21 19% 
uspokojivý   22 20% 
slabý    19 17% 
nedostatočný / veľmi zlý 9 8% 
neviem    8 7% 
 

priemerna, dostacujuca avsak s 
nevyuzitym potencialom. 

 
9. Celkovo, ako by ste hodnotili kvalitu verejného priestoru pod mostom Lafranconi / identitu miesta? 
 
1  3 3% 
2  7 8% 
3  21 23% 
4  35 39% 
5  24 27% 
 

Momentalne nevyrazna identita miesta 
 
10. Myslíte že došlo k zmene v kvalite tohto verejného priestoru za posledných 5 rokov? 
 
Pokles   9 9% 
zlepšenie  19 19% 
zostala rovnaká  51 52% 
neviem   14 14% 
Iné   6 6% 
 

kvalita stagnuje. 
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11. Ktorý vonkajší priestor nedaleko/v blízkosti mosta Lafranconi užívate? 
 
Nábrežie: 
Petržalský breh: - beh (Lafrancony - SNP a späť, možnosť behať po tráve a nie po asfalte/betóne)  
Prechádzky 
cyklotrasy ; 
pláže pri brehu Dunaja a okolie.  
opekanie 
 
Staromestský breh: - presun na bicykli do mesta. piknik, prechedzka, relaxaktivity: Beh, bicykelDomašu alebo 
Zemplinskú širavupesia zona na prechadzky a hry s detmi 
promenáda 
karloveské rameno  
Lodenica - stretnutia speleoklubu 
Mark Twain - kofola/pivo v príjemnom prostredí  
Lodenica UK - práca, posedenie s priateľmi, 
lavičky na nábreží Dunaja - relax  
Líščie údolie/jogging  
cvicenie na hrazdach 
botanicka zahrada nabrezie 
Cestovanie elektrickami 
Internáty, školy 
 
- park na ulici Nad lomom: posedenie s kamaratmi, piknik  
- Dirt jump track kusok od incheby  
 
12. Aká je vaša veková hranica? 
 
do 10  0 0% 
10 -16  0 0% 
17-24  66 53% 
25-35  44 35% 
36-45  11 9% 
46-64  2 2% 
+65  1 1% 
 

Mnohi respondenti boli studenti 
 
13. Aké je vaše pohlavie? 
 
žena  51 41% 
muž  73 59% 
 


