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Analýza SWOT 

Vzdelávanie, voľný čas - šport, kultúra, komunitný rozvoj, komunikácia
s verejnosťou

Analýza silných a slabých stránok je výsledkom dohody pracovnej skupiny pre tvorbu PHSR 
(PS1). Silné a slabé stránky sú charakteristikami, ktoré má mestská časť v súčasnosti. Príležitosti 
a ohrozenia sú vplyvmi z vonkajšieho prostredia, na ktoré mestská časť nemá vplyv, ale mala by 
ich v budúcom rozvoji akceptovať, alebo využiť.

Silné stránky Slabé stránky
Vzdelávanie
- potenciál ZŠ A. Dubčeka – budova, areál, 

bazén, kinosála,
- spolupráca Univerzity so Spojenou školou 

(Tilgnerova),
- možnosti rozšírenia materských škôl,
- záujem rodičov o chod škôl a pomoc 

rodičov škole,
- kvalitné školy aj Základná umelecká škola,
- možnosť využitia priestorov na 

mimoškolskú činnosť (Majerníkova 60), 4-
podlažná budova, 

- kvalitní, flexibilní, odborne vzdelaní, 
tvoriví, aktívni učitelia,

- Univerzitný areál,
- Karlova Ves - „mozog Slovenska“ (sídlo 

vysokých škôl, SAV),

Kultúra
- Botanická záhrada, Vodárenské múzeum,

ZOO,
- Karloveské centrum kultúry s bohatým 

programom a aktívnou riaditeľkou,
- aktívne komunity, občianske združenia, 

dizajnéri, umelci,
- záujem škôl o kultúrny program,

Vzdelávanie
- zlý technický stav budov škôl, areálov škôl 

a prístupových komunikácií k nim,
- chýbajú bezbariérové školy,
- nedostatočná vybavenosť škôl 

didaktickými a metodickými prostriedkami,
- nerozvinutá spolupráca s vysokými 

školami,
- neexistencia koncepcie rozvoja 

vzdelávania  mestskej časti,
- chýbajú analýzy v oblasti školstva 

v mestskej časti,
- mestská časť nerieši problémy a nevyužíva 

potenciál škôl iných zriaďovateľov,

Kultúra
- zlý technický stav budov kultúrnych 

zariadení, areálov a prístupových 
komunikácií k nim,

- chýba fungujúce kultúrne centrum 
(priestor, vybavenie, financie),

- chýbajú alternatívne priestory pre kultúrne
aktivity,
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Šport
- činnosť športových klubov,
- jedna zo škôl má športový areál a bazén,
- dobré prírodné podmienky na šport 

v mestskej časti,

Voľný čas
- Lodenica – Karloveské rameno,
- Rieka Dunaj,

Komunitný rozvoj
- občiansky aktívni ľudia,
- spoločenstvá a komunity okolo dvoch 

karloveských farností,

Mestská časť
- dobré prírodné podmienky (les, voda),
- záujem Mestskej časti o školstvo a šport,
- osobnosti Karlovej Vsi

- chýba koncepcia rozvoja kultúry,

Šport
- nedostatok športovísk a zlý technický stav 

existujúcich športovísk (je tu silný 
basketbalový a futbalový klub, ktoré 
nemajú podmienky – basketbalisti 
chodievajú na Lafranconi a futbalisti hrajú 
v Petržalke), 

- zatvorený bazén,
Voľný čas
- chýba centrum voľného času,

Komunitný rozvoj
- chýbajú komunitné centrá – napr. aj 

priestor pre vzťah učiteľ – žiak – rodič,
- chýbajúce kultúrno – komunikačné uzly,

Mestská časť
- chýba logický finančný mechanizmus 

v rámci subjektov zriaďovaných mestskou 
časťou,

- slabá podpora masových športových 
podujatí pre širokú verejnosť Mestskou 
časťou,

- zničený pôvodný ráz Karlovej Vsi (vinice, 
zánik Dobrovoľného hasičského zboru),

- neuvedomovanie si pozitív Karlovej Vsi 
(miestnymi obyvateľmi),

- rôzne ľuďmi vytvorené bariéry v území,
- vysoká hustota osídlenia a zastavanosť 

územia,
- vypätá dopravná situácia (napr. Dlhé 

Diely),
- veľké problémy s parkovaním,
- nebezpečný dopravný uzol Karloveská – 
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Molecova – Konečná DP,
- nevysporiadané pozemky,
- slabý dosah miestnej samosprávy na 

územia vo vlastníctve iných subjektov.
Príležitosti Ohrozenia

- blízkosť centra mesta,
- Koncepcia športu Bratislavského 

samosprávneho kraja,
- plánovaná odpora kreatívneho priemyslu 

zo strany vlády,
- plán vytvorenia koncepcie školstva 

v Programovom vyhlásení vlády,
- možnosti na ďalšie vzdelávanie učiteľov,
- kvalitná kultúra dostupná v rámci celej 

Bratislavy,
- prírodné okolie mestskej časti – Devínska 

Kobyla a i.

- snahy developerov a štátnych subjektov 
vplývajú na ubúdanie verejných 
priestranstiev v prírodnom prostredí,

- nízke ohodnotenie učiteľov v SR,
- vysoký vekový priemer učiteľov v SR,
- prerozdelenie mestských daní nevýhodné 

pre mestskú časť, spôsobuje finančnú 
poddimenzovanosť.


