Správa o procese spracovania PHSR mestskej časti Karlova Ves na roky 2016 – 2020
február – august 2016

PHSR bol vytvorený v období od februára do augusta 2016 participatívnym spôsobom. Na jeho príprave
sa teda aktívne podieľalipredstavitelia samosprávy mestskej časti, miestneho úradu mestskej časti,
zástupcov inštitúcií a aktívnych občanov pôsobiacich Karlovej Vsi. Súčasťou tvorby PHSR bol
rozsiahly dotazníkový prieskum orientovaný na identifikáciu problémov a potrieb obyvateľov. V
pracovných skupinách a riadiacom tíme aktívne spolupracovalo 65 osôb - zástupcov verejného a
súkromného sektora. Diskutovali o víziách, silných a slabých stránkach, analyzovali najväčšie problémy a
hľadali ich príčiny, plánovali ciele a konkrétne aktivity pre ďalší rozvoj Karlovej Vsi.
Výsledným dokumentom, ktorý vzišiel z tejto 7-mesačnej práce je plán, ktorý sa snažil zohľadniť všetky
prezentované názory a potreby v mestskej časti. Obsahuje vízie, ciele, aj konkrétne aktivity, ktoré
prispejú k rozvoju mestskej časti. Dokument určuje zodpovednosti, definuje partnerov, odhaduje
potrebné finančné zdroje. Na realizáciu PHSR bude potrebné okrem rozpočtu MČ získať aj financie z
externých zdrojov, resp. dostupných grantových a dotačných programov. V oblasti financovania
stanovených cieľov teda predpokladá aj pomoc partnerov identifikovaných v programovej časti PHSR.
Členmi štyroch pracovných skupín boli zástupcovia miestnej samosprávy, miestneho úradu, Magistrátu
hl. m. Bratislavy, štátnych a súkromných inštitúcií a občianskych združení pôsobiacich na území mestskej
časti. Tri pracovné skupiny sa stretli trikát, jedna štyrikrát.
Pracovné skupiny sa venovali týmto témam:





Pracovná skupina 1 – vzdelávanie a voľný čas - šport, kultúra,
Pracovná skupina 2 - sociálna oblasť - sociálne služby a programy, komunitný rozvoj, prevencia
pred patologickými javmi, bývanie,
Pracovná skupina 3 - ekonomický rozvoj a otvorená samospráva,
Pracovná skupina 4 - doprava, životné prostredie, urbanizmus, územné plánovanie.

Pracovné skupiny diskutovali o problémoch i pozitívach mestskej časti, predstavách o jej budúcnosti
a výstupom týchto diskusií sú:





Čiastkové vízie pre jednotlivé oblasti pre mestskú časť na 10 rokov,
Analýzy silných a slabých stránok, príležitostí a ohrození,
Problémové analýzy – tzv. stromy problémov,
Strategické rámce pre ďalšie plánovanie – tzv. stromy cieľov.

Riadiaci tím bol vytvorený na koordináciu a monitorovanie procesu tvorby PHSR. Riadiaci tím sa so
spracovateľom stretol dvakrát. Dohodol sa na vízii pre mestskú časť na 10 rokov.

Vízie sa pripravujú na 10 rokov, teda do roku 2026 napriek tomu, že PHSR je pripravovaný do roku 2023.
Je to z toho dôvodu, že posledné aktivity realizované v roku 2023 by mali mať očakávaný dopad
v ďalšom období. Vízie sú všeobecnou predstavou, nenahrádzajú ciele a nie sú merateľné.
Dotazníkový prieskum bol realizovaný medzi verejnosťou v Karlovej Vsi od 16 rokov veku v apríli 2016.
Získali sme 1216 vyplnených dotazníkov, väčšinou v elektronickej forme. Výsledky prieskumu boli
zahrnuté do prípravy stromov cieľov a boli rešpektované v celom ďalšom procese plánovania.
Verejné stretnutie bolo pripravené 3. mája 2016. Zúčastnilo sa ho však veľmi málo obyvateľov.
Zúčastnili sa ho: p. starostka, p. vicestarosta, poslanci MiZ a pracovníci MiÚ. Na stretnutí boli
prezentované výsledky procesu spracovania PHSR a dotazníkového prieskumu. Boli prediskutované
niektoré pripomienky a otázky z pléna a tieto boli posunuté aj na diskusiu v pracovných skupinách.
Karloveský majáles – v stane MiÚ spracovateľky viedli komunikáciu s návštevníkmi a zisťovali spätnú
väzbu na život v Karlovej Vsi. Podnety boli spracované a odovzdané miestnemu úradu. Podnety sa týkali
väčšinou konkrétnych prípadov. Boli zvážené aj pri akčnom plánovaní v rámci tvorby PHSR.
Anketa – v máji boli spracované problematické oblasti, ktoré boli formulované pracovnými skupinami,
do ankety, v ktorej nás zaujímal názor verejnosti na naliehavosť riešenia týchto oblastí. Anketa bola
realizovaná elektronickou formou posledný májový a prvý júnový týždeň, s návratnosťou 106
respondentov.
Analytická časť bola pripravená v mesiacoch marec – máj a obsahuje základné informácie o súčasnej
situácii v mestskej časti. Bola sprístupnená v pracovnej verzii na doplnenie a prípadné opravy údajov
členom pracovných skupín. Analytická časť bola doplnená v mesiacoch jún a júl na základe pripomienok
a nových zdrojov informácií.
Strategická časť bola doplnená o merateľné ukazovatele a rozpracovaná do programovej časti opatrenia
a aktivity pre každý cieľ, spolu s merateľnými ukazovateľmi, všetko v spolupráci s pracovnými skupinami
v mesiacoch jún a júl.
Akčný plán a finančná časť bola pripravená v mesiacoch júl a august.
Ďalší proces spracovania PSHR:








16.08.2016 - Dokument bol zaslaný na pripomienkovanie členom komisií miestneho
zastupiteľstva, pracovným skupinám a zverejnený na webovej stránke Karlovej Vsi:
http://www.karlovaves.sk/otvoreny-urad/phsr/
30.08.2016 – termín na zaslanie pripomienok
31.08. – 04.08.2016 – zapracovanie pripomienok
05.09. – 09.09.2016 - zasadanie poslaneckých komisií, prerokovanie materiálu PHSR
13.09.2016 - zasadnutie MiR, prerokovanie materiálu PHSR
27.09.2016 - zasadnutie MiZ, schválenie materiálu PHSR

