Život v Karlovej Vsi
dotazníkový prieskum
Chcete mať v našej mestskej časti viac podnikov? Chýbajú vám parky, prípadne potrebujete
rozšíriť spektrum sociálnych služieb? Ako hodnotíte verejné priestranstvá, dopravu,
parkovanie, či životné prostredie?
Na tieto, ale aj ďalšie otázky budeme spoločne hľadať odpovede v pripravovanom
strategickom dokumente pre rozvoj Karlovej Vsi s oficiálnym názvom Program
hospodárskeho a sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava-Karlova Ves na
roky 2016 – 2023 (PHSR). Budú v ňom zahrnuté dlhodobé vízie rozvoja, ciele, ktoré
chceme dosiahnuť, ale aj konkrétne aktivity, ktoré na ich dosiahnutie urobíme (viac
o PHSR na www.karlovaves.sk/otvoreny-urad/phsr/).
Program pripravujeme v spolupráci s poprednými odborníkmi v jednotlivých oblastiach, ktorí
sa pravidelne stretávajú v štyroch pracovných skupinách pod vedením skúsenej odborníčky.
Cenným podkladom však pre nás budú aj informácie od samotných obyvateľov Karlovej Vsi.
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Dovoľujeme si Vás preto požiadať o vyplnenie tohto dotazníka. Informácie, ktoré nám takto
poskytnete sú anonymné, budú štatisticky vyhodnotené a stanú sa jedným z podkladov,
ktoré nám na spracovanie PHSR budú slúžiť. Ak uprednostňujete internet, dotazník môžete
vyplniť aj priamo na stránke www.karlovaves.sk/dotaznik/. V prípade, že chcete byť
zaradení do zlosovania o výhru, vyplňte v závere svoju adresu. Vaše osobné údaje nebudú
pri spracovaní dotazníka spájané s Vašimi odpoveďami, budú slúžiť len pre účely žrebovania.
Trom výhercom venuje mestská časť Bratislava-Karlova Ves výherný balíček, ktorý
obsahuje permanentku do filmového a hudobného Kamel klubu platnú do konca
kalendárneho roku 2016, pozvanie na obed od vedenia mestskej časti Bratislava–Karlova Ves
a knihu od pána Matúša Šrámka Karlova Ves – taká bola. Spracovateľ prieskumu M.B.
Consulting venuje každému výhercovi balíček kníh.
Dotazník je určený všetkým, ktorí trvale alebo prechodne žijú v mestskej časti BratislavaKarlova Ves a majú viac ako 16 rokov.
Dotazník vyplňte len raz!
(elektronicky alebo v tlačenej podobe)

1. Aký je Váš vzťah k mestskej časti Bratislava-Karlova Ves?

(krížikom označte možnosť, ktorá sa Vás týka)
 mám tu trvalý pobyt
 bývam tu prechodne v študentskom domove
 bývam tu prechodne, nie v študentskom domove
 pracujem tu, ale nebývam
 iné pôsobenie v Karlovej Vsi,
konkretizujte .................................................................................................

2. Ktorý z problémov považujete v Karlovej Vsi za najzávažnejší?
(krížikom označte najviac tri problémy)
 kvalita zdravotnej starostlivosti
 kvalita sociálnej
starostlivosti
 postavenie a šance mladých
 postavenie a šance seniorov
 postavenie a šance žien
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korupcia
rozvoj ekonomiky
životné prostredie
kvalita demokracie v mestskej
časti
kriminalita












nezamestnanosť
vandalizmus
drogy
bezdomovci
občianska vybavenosť

doprava
parkovanie
chudoba
iné – uveďte:
..........................................
….......................................

3. Triedite odpad z domácnosti? (vyznačte krížikom)



áno, triedim
Ak áno, zakrúžkujte, aký odpad triedite: papier plasty
sklo
 nie, netriedim
Ak netriedite odpad, aký máte pre to dôvod? (vyznačte krížikom)
 nepovažujem triedenie za dôležité
 nevyhovuje mi spôsob zberu, napíšte, prečo
...............................................................................................................
 nie som o triedení dostatočne informovaný/á
 nedostupnosť zberného miesta
 nemám na to čas
 iný dôvod, aký?
...............................................................................................................

4. Ako hodnotíte úroveň služieb v Karlovej Vsi?

K uvedeným oblastiam krížikom priraďte číslo – známku,
kde 1 = najlepšia známka, 5 = najhoršia známka.
a. Zdravotníctvo.................................................... 1
b. vzdelávanie detí a mládeže................................ 1
c. vzdelávanie dospelých....................................... 1
d. možnosti trávenia voľného času detí................... 1
e. možnosti trávenia voľného času mládeže............ 1
f. možnosti trávenia voľného času dospelých.......... 1
g. sociálne služby.................................................. 1
h. obchodná sieť .................................................. 1
i. služby verejného stravovania.............................. 1
j. opravovne......................................................... 1
k. služby cestovného ruchu.................................... 1
l. údržba verejnej zelene....................................... 1
m.údržba miestnych komunikácií............................ 1
n. mestská hromadná doprava............................... 1
o. parkovanie…..................................................... 1
p. mestská polícia.................................................. 1
q. iné .................................................................. 1

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

Tu je miesto pre Vaše slovné hodnotenie vyššie uvedených služieb – pozitívne
i negatívne postrehy nám pomôžu lepšie naplánovať riešenia.
a) zdravotníctvo …………………………………………………………………………………………...........

………………………………………………………………………………………………………………........
..
b) vzdelávanie detí a mládeže ………………………………………………………………………..........

………………………………………………………………………
……………………………………….........
c) vzdelávanie dospelých ..........................................................................................
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...........................................................................................................................
d) možnosti trávenia voľného času detí .......................................................................

............................................................................................................................
e) možnosti trávenia voľného času mládeže ................................................................

............................................................................................................................
f)

možnosti trávenia voľného času dospelých...............................................................
............................................................................................................................

g) sociálne služby ......................................................................................................

............................................................................................................................
h) obchodná sieť........................................................................................................

............................................................................................................................
i)

služby verejného stravovania..................................................................................
............................................................................................................................

j)

opravovne ............................................................................................................
.............................................................................................................................

k) služby cestovného ruchu ........................................................................................

.............................................................................................................................
l)

údržba verejnej zelene ...........................................................................................
.............................................................................................................................

m) údržba miestnych komunikácií ................................................................................

.............................................................................................................................
n) mestská hromadná doprava ...................................................................................

.............................................................................................................................
o) parkovanie ............................................................................................................

.............................................................................................................................
p) mestská polícia ......................................................................................................

.............................................................................................................................
q) iné .......................................................................................................................

............................................................................................................................

5. Ako hodnotíte informovanie o činnosti Miestneho úradu mestskej časti
Bratislava-Karlova Ves? Ste...
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nadpriemerne spokojný/á



nespokojný/á



priemerne spokojný/á



nezaujímam sa

6. Ako získavate informácie o činnosti Miestneho úradu mestskej časti
Bratislava-Karlova Ves? (označte tri zdroje, ktoré najčastejšie využívate)












noviny Karlova Ves – noviny všetkých Karlovešťanov
(oficiálny mesačník MČ Bratislava-Karlova Ves)
noviny Naša Karlova Ves
Bratislavské noviny
webstránka www.karlovaves.sk
facebook Karlova Ves
informačné tabule Miestneho úradu MČ Bratislava-Karlova Ves
osobný kontakt s pracovníkmi Miestneho úradu MČ Bratislava-Karlova Ves
osobný kontakt s poslancom/poslancami MČ Bratislava-Karlova Ves
informácie od spoluobčanov
inak, napíšte, z akého zdroja: ...................................................................

7. Ako hodnotíte činnosť Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Karlova

Ves a jeho pracovníkov ? (pri každej charakteristike podčiarknite Vaše ohodnotenie):
a)
b)
c)
d)
e)

odbornosť:
nadpriemerne priemerne

podpriemerne

neviem posúdiť

otvorenosť, ústretovosť voči občanom:
nadpriemerne
priemerne
podpriemerne

neviem posúdiť

hospodárenie a spravovanie majetku:
nadpriemerne
priemerne
podpriemerne

neviem posúdiť

rešpektovanie potrieb občanov:
nadpriemerne
priemerne
podpriemerne

neviem posúdiť

dôveryhodnosť:
nadpriemerne

neviem posúdiť

priemerne

podpriemerne

8. Ako hodnotíte možnosti trávenia voľného času v oblasti kultúry
v mestskej časti Bratislava-Karlova Ves? Ste...
 veľmi spokojný/á s ponukou kultúry v mestskej časti Karlova Ves
 skôr spokojný/á s ponukou kultúry v mestskej časti Karlova Ves
 skôr nespokojný/á s ponukou kultúry v mestskej časti Karlova Ves
 veľmi nespokojný/á s ponukou kultúry v mestskej časti Karlova Ves
S čím ste konkrétne spokojný/á alebo nespokojný/á? …......................................
.................................................................................................…………........

9. Ako hodnotíte možnosti trávenia voľného času v oblasti športu mestskej časti
Bratislava-Karlova Ves? Ste...
 veľmi spokojný/á s ponukou športu v mestskej časti Karlova Ves
 skôr spokojný/á s ponukou športu v mestskej časti Karlova Ves
 skôr nespokojný/á s ponukou športu v mestskej časti Karlova Ves
 veľmi nespokojný/á s ponukou športu v mestskej časti Karlova Ves
S čím ste konkrétne spokojný/á alebo nespokojný/á? …..............…......................
.................................................................................................……………......

10. Cítite sa v Karlovej Vsi bezpečne?
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áno, cítim sa tu bezpečne
nie, necítim sa bezpečne

necítim sa ani bezpečne, ani
nebezpečne

V ktorých situáciách sa necítite v Karlovej Vsi bezpečne?
 v noci na ulici
 cez deň na ulici
 doma
 na cestách ako chodec
 na cestách ako vodič
Prečo konkrétne sa necítite v Karlovej Vsi bezpečne?......................................
..................................................................................................................

11. Sú podľa Vás bezpečné priestory pre pohyb chodcov v Karlovej Vsi?
(ohodnoťte známkou 1 – 5, keď 1 = najlepšia a 5 = najhoršia známka)
1

2

3

4

5

Ktorý priestor je pre pohyb chodcov v Karlovej Vsi podľa Vás nevhodný a prečo
(zlé osvetlenie, nedostatok priechodov pre chodcov, absencia chodníka a pod.)?
..................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………......

12. Kam chodíte v Karlovej Vsi oddychovať? Zaujímajú nás vonkajšie verejné
priestory – parky, parčíky, miesta, kam sa chodíte prechádzať, posedieť na lavičke,
venovať sa športu a pod.
Označte tri možnosti, ktoré využívate na oddych v súčasnosti najviac:










Kráľova hora a les nad Dlhými Dielmi
Park SNP v Líščom údolí
Karloveské rameno
Športový areál pri ZŠ A. Dubčeka na Dlhých Dieloch
ZOO
Botanická záhrada
Vodárenská záhrada
inde, napíšte, kde ...................................................................................

13. Aký máte názor na množstvo vonkajších verejných priestorov na oddych a
stretávanie sa v Karlovej Vsi?
 verejných priestorov je dostatok
 verejných priestorov je nedostatok
 neviem, nezaujímam sa

14. Aký máte názor na kvalitu verejných priestorov na oddych v Karlovej Vsi?
Ste...
 úplne spokojný/á s kvalitou verejných priestorov v Karlovej Vsi
 skôr spokojný/á s kvalitou verejných priestorov v Karlovej Vsi
 skôr nespokojný/á s kvalitou verejných priestorov v Karlovej Vsi
 úplne nespokojný/á s kvalitou verejných priestorov v Karlovej Vsi
Sem napíšte konkrétne, s ktorými verejnými priestormi ste spokojní/nespokojní a prečo,
prípadne ktorý druh verejných priestorov a kde Vám v Karlovej Vsi chýba (športovisko,
park, detské ihrisko a pod.)
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..................................................................................................................
..................................................................................................................

Anonymné informačné údaje potrebné pre spracovanie dotazníkov

☐ žena

Ste:

☐ muž

Vaše najvyššie dosiahnuté vzdelanie:
☐ základné
☐ stredné s maturitou

☐ vyučený v odbore
☐ vysokoškolské

Zamestnanie:

☐ zamestnanec
☐ nezamestnaný
☐ dôchodca

☐ podnikateľ
☐ študent
☐ iné: ............…………………

Váš vek:

☐ 16 – 25
☐ 26 - 30
☐ 31 - 40

☐ 41 - 50
☐ 51 - 60
☐ 61 a viac

Vyplnený dotazník môžete odovzdať
najneskôr do 15. apríla na nasledujúcich miestach:
1. na vstupe u informátorky Miestneho úradu mestskej časti Bratislava–Karlova Ves
2. v priestoroch miestnej knižnice Karlova Ves na Jurigovom námestí
3. v priestoroch Karloveského centra kultúry Kamel Klub na Molecovej ulici
4. v denných a rodinných centrách na území Karlovej Vsi
5. v materských škôlkach na území Karlovej Vsi
6. na rôznych verejných priestranstvách, kde sa bude nachádzať krabica
s označením Dotazník MiÚ MČ Bratislava–Karlova Ves,
7. alebo ho môžete zaslať poštou na adresu:
Kancelária prednostu Miestneho úradu MČ Bratislava–Karlova Ves
Námestie sv. Františka 8
842 62 Bratislava.
V prípade, že si želáte zapojiť sa do žrebovania,
uveďte svoje kontaktné údaje:
meno a priezvisko:

………………………………………………………….....

ulica, popisné číslo:

…………………………………………....……….........

mesto a PSČ:

………………………………………………………….....

Vyplnením svojich osobných údajov poskytujete svoj súhlas pre mestskú časť Bratislava-Karlova Ves, Námestie sv.
Františka 8, 842 62 Bratislava na spracovávanie svojich osobných údajov pre účely žrebovania výhercu v rámci
dotazníkového prieskumu Ako si žijeme v Karlovej Vsi v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných
údajov, a to až do odvolania písomnou formou.

6

