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Analýza SWOT
Ekonomický rozvoj a otvorená samospráva - zamestnanosť, investície, malé a
stredné podnikanie, informačná infraštruktúra
Analýza silných a slabých stránok je výsledkom spolupráce a dohody pracovnej skupiny pre
tvorbu PHSR v oblastiach: ekonomický rozvoj a otvorená samospráva (PS3).
Silné a slabé stránky charakterizujú súčasný stav v mestskej časti. Sú to tie charakteristiky, ktoré
sú buď pozitívne, alebo negatívne vzhľadom na to, čo chceme dosiahnuť a čo sme si
zadefinovali do čiastkových vízií v týchto oblastiach.
Príležitosti a ohrozenia sú tie vonkajšie vplyvy, o ktorých sa domnievame, že budú mať vplyv na
rozvoj mestskej časti v oblastiach záujmu našej pracovnej skupiny. Tieto vplyvy môžu byť z
oblasti legislatívnej, politickej, technickej, ekonomickej, môžu to byť rozhodnutia alebo trendy,
ktoré existujú a budú existovať mimo mestskej časti (v meste Bratislava, v Bratislavskom kraji, v
SR, EÚ, vo svete). Mestská časť nemá na ne vplyv, ale v budúcom rozvoji musí s nimi rátať.
Silné stránky

Slabé stránky

Samospráva
- súlad medzi poslancami a vedením úradu,
- dobrá spätná väzba od občanov na činnosť
samosprávy v roku 2015,

Samospráva
- nedostatok finančných zdrojov na veľké
projekty,
- samospráva nemá zárobkovú činnosť,
ktorá by prinášala príjmy,
- nie sú pripravené projekty,
- nemáme platné PHSR – nemôžeme sa
uchádzať o vonkajšie zdroje,
- nevieme poskytnúť pozemky na investičné
projekty,

Ľudské zdroje
- ekonomicky stabilizovaná skupina
obyvateľov v tomto území,
- vysoká vzdelanosť,
- Karlova Ves patrí medzi mestské časti s
najnižšou nezamestnanosťou v Bratislave,
- Karlova Ves - „mozog Slovenska“ (sídlo
vysokých škôl, SAV),
- mnoho bývajúcich študentov – mozgový
potenciál, potenciál zotrvania aj
v budúcnosti,
- vekové zloženie obyvateľov,

Komunikácia samosprávy s verejnosťou
- nedostatočná komunikácia samosprávy
s občanmi, nedostatočná argumentácia,
- občania sa nezaujímajú o verejné
záležitosti,
- slabá participácia obyvateľov,
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-

veľká časť obyvateľov bez trvalého pobytu
– potenciál budúcich trvalých obyvateľov
v produktívnom veku,

Infraštruktúra
- dobré spojenie s centrom mesta,
- dobré napojenie na obchvat,
- vybudovaná vzdelávacia, sociálna
infraštruktúra,
- dostatok služieb a obchodov,

-

-

Poloha, prostredie
- dobrá geografická poloha,
- prírodné prostredie,
- čistý vzduch,

-

Príležitosti
-

iniciatívy za zmenu zákona o hazardných
hrách – v prípade prijatia podporia
príjemnejšie bývanie,

-

Bratislava priťahuje vzdelaných ľudí
z celého Slovenská, je zaujímavá aj pre
podnikanie, investorov, zahraničné firmy,

-

mestská časť má infraštruktúru ako súčasť
Bratislavy,

-

veľký potenciál prírodného zázemia –
Dunaj,

nízka účasť na verejných zhromaždeniach,
chýba komunikácia podnikateľského
sektora a samosprávy, nemáme funkčný
komunikačný kanál s touto cieľovou
skupinou, nemáme databázu
zamestnávateľov a podnikateľov, resp. ich
reprezentantov,
slabá identita obyvateľov k mestskej časti,
neuvedomovanie si pozitív Karlovej Vsi
(miestnymi obyvateľmi),
pomerne veľká časť obyvateľov bez
trvalého pobytu vrátane študentov, ktorí
sa menej zaujímajú o verejné záležitosti
a menej sa angažujú na živote v miestnej
časti, bez účasti na podielových daniach
miestnej samosprávy, využívajúcich
verejné služby,
Dlhé diely: polarizácia miestnych
a cezpoľných, ktorí neplatia dane, nemajú
identitu,

Pracovné príležitosti
- zlé rozloženie pracovných príležitostí na
území Karlovej Vsi.
Ohrozenia
- nedostatočná podpora legislatívneho
prostredia,
-

Zákon o Bratislave – nedostatok kompetencií
samosprávy mestskej časti,

-

vlastníctvo lesov Štátnymi lesmi – mestská
časť zatiaľ nemá možnosť využívať tieto
rekreačne ani podnikateľsky,

-

Bratislava je často vylúčená z možnosti
čerpať financie,

-

Karlova Ves je miestom tranzitu niektorých
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-

existuje štátny program na podporu
zatepľovania bytov,

-

existuje program Efektívna verejná správa
– možnosť čerpania financií pre občianske
združenia v spolupráci so samosprávou,

-

existujúce trasy európskeho významu cyklotrasa Eurovelo, dunajská vodná trasa,

-

plánovaná výstavba obchvatu okolo
Bratislavy – možnosť vyhnutia sa tranzitnej
doprave,

-

rozvoj vodnej turistiky v zahraničí –
možnosti nasledovania.

kamiónov.

