Dotazník
k spracovaniu Manažment plánu nominačného projektu do Zoznamu svetového
dedičstva /UNESCO/ lokality „Limes Romanus – rímske antické pamiatky na strednom
Dunaji“
– časť – Rímsky vojenský tábor v Rusovciach – „Gerulata“

Predmetom dotazníka je:
-

archeologická lokalita Rímsky vojenský tábor (kastel) v Rusovciach, ktorá je zapísaná
v Ústrednom zozname pamiatkového fondu SR ako národná kultúrna pamiatka pod
číslom 344/0

-

miestna časť Bratislavy - Rusovce, tvoriace jej zázemie

Múzeum mesta Bratislava, adresa a identifikačné údaje:

Zriaďovateľ (kópia zriaďovacej listiny):

Štatistika počtu návštevníkov – v muzeálnej časti, pokiaľ možno – aj na archeologickej
lokalite osobitne - podľa rokov (5 rokov dozadu):
Kto zabezpečuje chod a prevádzku návštevnosti – v muzeálnej časti, pokiaľ možno – aj na
archeologickej lokalite:

Cena – vstupné:

Služby pre návštevníkov – v muzeálnej časti – aj na archeologickej lokalite– existujúci
stav a plán:
- prevádzková doba ( otvorenie od – do, sezónnosť prevádzky od – do):
-

sprievodcovská služba (zabezpečenie, druh – sprievodcami, audiosprievodca,
sprevádzanie v cudzích jazykoch):

-

možnosť kúpy propagačných materiálov a odbornej literatúry:

-

informačný systém:

-

hygienické zariadenia pre verejnosť:

-

možnosť občerstvenia ( priamo v lokalite, mimo vo vzdialenosti):
plán rozvoja cestovného ruchu – osobitne pre múzeum, lokalitu (ak existuje) a plán
turizmu mesta Bratislava, VUC Bratislava v súčinnosti s múzeom – popísať:
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Zabezpečenie ochrany archeologických nálezov – existujúci stav a plán – v muzeálnej
časti, pokiaľ možno – aj na archeologickej lokalite (zabezpečovacia technika – EZS,
kamerový systém, strážna služba):

Zabezpečenie adekvátneho stavu zachovania archeologických nálezov – existujúci stav a
plán – v muzeálnej časti, pokiaľ možno – aj na archeologickej lokalite (monitoring, klíma,
konzervovanie, ...):

Kto a v akých intervaloch zabezpečuje monitorovanie stavu archeologických nálezov: –
existujúci stav a plán:

Spracovanie zbierok – existujúci stav a plán:

Potreba realizácie prác na lokalite:
- archeologický výskum – pokračovanie:
-

projektové práce:

-

stavebná činnosť – zabezpečenie ochrany a prezentácie priamo na lokalite
( zabezpečenie odkrytých nálezov murív , atď.):
- pre muzeálnu

prevádzku (prezentácia nálezov ):

- pre služby – návštevníci, personál:

Organizácie, tretí sektor, ktoré sa podieľajú prezentovaní lokality, prípadne aktivít s tým
súvisiacich (kultúrne aktivity, obnova, turistický ruch, ochranárske záujmy, atď.):

Profesijná skladba pracovníkov múzea, zabezpečujúcich odbornú stránku lokality – počty,
vzdelanie, profesijné zaradenie) – existujúci stav a plán:

Termín spracovania dotazníka: 21.5.2010
Kontaktná osoba pre prípadné otázky riešenia projektu:
Ing. arch. Magdaléna Janovská, Námestie Majstra Pavla 38, 054 01 Levoča,
tel.: 053 4699 333, 0903 605 703, e-mail: janovska@stonline.sk
Spracoval:
Dňa:
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