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Čiastkové vízie pre Karlovu Ves
Vízia je vyjadrením želania, ako bude Karlova Ves vyzerať o 10 rokov. Vychádza z reálnych
podmienok a reálnych očakávaní. Je všeobecná a výstižná, zrozumiteľná pre občanov. Zároveň je
špecifická v tom, že odráža situáciu v území a jeho potenciál a potenciál jeho obyvateľov
a inštitúcií, nezamieňa sa za ciele, nie je súhrnom cieľov.
Na nasledujúcich čiastkových víziách pre jednotlivé oblasti sa dohodli pracovné skupiny pre
spracovanie programu rozvoja mesta, ktorých účastníkmi sú zástupcovia verejného aj
súkromného sektora z Karlovej Vsi.

Vízia pre školstvo
V oblasti školstva budeme v Karlovej Vsi do roku 2026 podporovať:
-

kvalitné, konkurencieschopné, zrekonštruované školy a školské zariadenia,
aktívnu mimoškolskú činnosť a prevenciu sociálno – patologických javov v školskom
prostredí,
rozvinuté komunitné prostredie v otvorených školách pre verejnosť,
aby deti chodili do škôl s radosťou.

Vízia pre kultúru
V Karlovej Vsi budeme do roku 2026 podporovať:
-

rozvoj kultúry pre všetky generácie s aktívnym prispením miestneho potenciálu obyvateľov
a komunít,
kvalitné, konkurencieschopné, zrekonštruované kultúrne zariadenia,
vznik nových, alternatívnych priestorov pre súčasnú tvorbu,
rozvoj profesionálnej nezávislej kultúry.

Vízia pre šport
V Karlovej Vsi do roku 2026 budeme podporovať zlepšenie podmienok na rozvoj rôznych druhov
športu v školách, na sídliskách a v športových zariadeniach vrátane budovania cyklistickej
infraštruktúry s využitím potenciálu jedinečnej prírodnej lokality.
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Vízia pre sociálnu oblasť
Do roku 2026 budeme v Karlovej Vsi efektívne využívať existujúce sociálne služby a s nimi
súvisiace služby a zároveň zriaďovať nové pre rôzne skupiny občanov čo najbližšie ich bydlisku
a potrebám. Bude fungovať transparentný, spravodlivý a dynamický systém sociálnych služieb,
pôsobiaci na všetkých úrovniach prevencie, aktuálne reagujúci na krízové situácie. Sociálny
systém bude vytvorený pre nasledujúce cieľové skupiny:
o rodiny s deťmi, mladí ľudia, seniori,
o ľudia so zdravotným znevýhodnením,
o ľudia s nízkymi príjmami,
o špeciálne skupiny – ľudia bez domovov, závislí ľudia, imigranti, ľudia po výkone
trestu a iné.

Vízia pre komunitný rozvoj
Do roku 2026 budeme podporovať komunitný rozvoj tak, aby v Karlovej Vsi aktívne pôsobili
rôzne komunity vo vzájomnej spolupráci medzi sebou a so samosprávou, reagujúce na potreby
obyvateľov v rôznych oblastiach života.

Vízia pre bývanie a zdravie
V Karlovej Vsi do roku 2026 budeme rozvíjať podmienky na príjemné, kvalitné bývanie
v zdravom prostredí so znižovaním bariér, vrátane funkčného systému nájomného bývania,
podporovaného bývania a iných foriem bývania so sociálnym zdieľaním.

Vízia pre ekonomický rozvoj mestskej čast
V Karlovej Vsi budeme v oblasti ekonomického rozvoja podporovať do roku 2026:
- vytváranie pracovných miest a rozvoj malého a stredného podnikania v oblastiach, ktoré
nezaťažujú životné prostredie, s dôrazom na dostupnosť služieb,
- rozvoj Karlovej Vsi ako príjemného miesta pre život.

Vízia pre miestnu samosprávu
V oblasti samosprávy v Karlovej Vsi do roku 2026 budeme podporovať:
- otvorenosť samosprávy voči občanom,
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-

vyššiu participáciu občanov na verejnom živote mestskej časti,
lepšie poskytovanie služieb samosprávy,
dobré hospodárenie,
lepšiu informovanosť a elektronické vybavovanie,
integrovanie verejných inštitúcií do jedného bodu.

Vízia pre dopravu
Želáme si v Karlovej Vsi do roku 2026:
- ekologickú, bezbariérovú mobilitu, so znížením preferencií pre individuálnu automobilovú
dopravu,
- dobré podmienky na pešiu a cyklistickú dopravu umožňujúce bežnú dennú dostupnosť,
- zvýšenú pešiu atraktívnosť mestskej časti,
- vhodné podmienky na parkovanie nezaťažujúce verejné priestranstvá a zeleň,
- dopravu tvoriacu jeden celok, napojenú na celomestský nosný systém,
- architektonicky, urbanisticky, dizajnovo vhodne riešený dopravný systém v mestskej časti,
s prepojením na verejné priestory.

Vízia pre životné prostredie
V oblasti životného prostredia v Karlovej Vsi do roku 2026 si želáme:
- kvalitné, funkčné a prístupné plochy verejnej zelene prepojené vzájomne a s prírodným
zázemím, využívaným na krátkodobú rekreáciu obyvateľov,
- pripravenosť Karlovej Vsi na negatívne dopady zmeny klímy,
- udržateľné hospodárenie so zrážkovými vodami,
- zapojenie občanov a inštitúcií do tvorby príjemného prostredia pre život v mestskej časti.

