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Stromy problémov

Pracovná skupina pre vzdelávanie, voľný čas - šport, kultúru, komunitný rozvoj,
komunikáciu s verejnosťou (PS1)

Následky:

Odliv detí do iných mestských častí

Miestny úrad mestskej
časti neberie do úvahy
v rozvoji školstva školy

iných zriaďovateľov

Chýba centrum
voľného času

Chýba logický finančný
mechanizmus v rámci

subjektov zriaďovaných
mestskou časťou

Nerešpektovanie
inakosti škôl rôzneho

zamerania

Problém: chýba stratégia vzdelávania v mestskej časti

Príčiny:

Nedostatočné analýzy
v oblasti vzdelávania v rámci

mestskej časti

Nedostatočné personálne
zabezpečenie v miestnom

úrade mestskej časti v oblasti
školstva

Stále sa meniaca koncepcia
vzdelávania Ministerstva
školstva, vedy, výskumu a

športu
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Následky:

Nespokojnosť detí, rodičov, učiteľov, zamestnancov v školstve

Obmedzenie kvality výchovno-vzdelávacieho procesu

Nevhodné pracovné prostredie v školách

Zlý technický stav
budov, areálov škôl a

prístupových komunikácií

Nedostatočná vybavenosť škôl
didaktickými a metodickými

prostriedkami
Chýbajú bezbariérové školy

Problém: nevyhovujúci technický stav školskej infraštruktúry

Príčiny:

Nedostatok finančných prostriedkov Dlhodobé neriešenie
problémov

Nie sme oprávnení
žiadatelia o eurofondy

Zlé prerozdeľovanie
financií

Nevhodný systém
financovania Vek budov
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 Následky:
Neuvedomenie si

pozitív Karlovej Vsi
miestnymi obyvateľmi

Slabá informovanosť
občanov a nezáujem

o veci verejné

Chýba
medzisektorové

riešenie projektov
v rámci mestskej časti

Málo kultúrnych
projektov a podujatí

Problém: chýba súčinnosť medzi sektormi

Príčiny:

Chýbajú kultúrno-
komunikačné uzly

Nedostatočné
vybavenie KCK

Malá kapacita pre
kultúru (len KCK)

Chýbajú centrá
komunít

Následky:

Chýbajúci lokálpatriotizmus

Chýba spolupráca so školami a komunitami Nezáujem obyvateľov o kultúru

Problém: nevyhovujúce priestory pre kultúru v mestskej časti

Príčiny:

Chýbajú atraktívne priestory
na kultúrne aktivity

Zlý technický stav areálov
kultúrnych zariadení

a prístupových komunikácií k
nim

Chýba fungujúce kultúrne
centrum

Chýba koncepcia kultúry v mestskej časti Dlhodobé podfinancovanie kultúry



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA - KARLOVA VES

Námestie sv. Františka 8,  842 62  Bratislava 4

                                                                                                                    

Následky:

Obezita, zhoršovanie zdravia Nedostatočný pohyb

Slabá atraktívnosť mestskej
časti, obyvatelia hľadajú
možnosti na športovanie

inde

Nedostatok príležitostí na športovanie v mestskej časti

Nedostatok
športovísk, zlý
technický stav

športovísk

Slabá podpora
masových športových

podujatí pre širokú
verejnosť mestskou

časťou

Dlhodobé neriešenie
technického stavu

bazéna

Dlhodobo
poddimenzované

financovanie športu

Dlhodobo poddimenzované financovanie športu

Problém: chýba koncepcia rozvoja športu

Príčiny:

Nedostatočný záujem mestskej časti


