ŽIVOT V KARLOVEJ VSI

Vyhodnotenie dotazníkového prieskumu
medzi občanmi Karlovej Vsi

máj 2016

Dotazníkový prieskum bol realizovaný
medzi obyvateľmi mestskej časti Karlova Ves v
apríli 2016. Cieľom prieskumu bolo zistiť
názory občanov na rôzne témy týkajúce sa
života v mestskej časti. Prieskum je jednou z
etáp procesu tvorby Programu hospodárskeho
rozvoja a sociálneho rozvoja mestskej časti
Karlova Ves.

Dotazník bol zverejnený na webovej
stránke mestskej časti www.karlovaves.sk
a v novinách Karlova Ves – noviny všetkých
Karlovešťanov.
Zber
dotazníkov
bol
realizovaný elektronicky a v siedmich
kontaktných bodoch: dve denné centrá, dve
rodinné centrá, Miestna knižnica, Karloveské
centrum kultúry a Miestny úrad mestskej
časti.

Prieskum bol realizovaný vo všetkých
vekových skupinách, počnúc 16-tym rokom
veku.

Získali
dotazníkov.

sme

Anonymné údaje
Zastúpenie respondentov podľa pohlavia

Ste:
Odpoveď

Odpovedalo áno
41,8%
58,2%

Muž
Žena
odpovedalo
neodpovedalo

934
282
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1216

vyplnených

Zastúpenie respondentov podľa vzdelania:
Vaše najvyššie dosiahnuté vzdelanie:
Odpoveď

Odpovedalo áno
0,5%
1,8%
24,8%
49,7%
23,2%

základné
vyučený/á v odbore
stredné s maturitou
vysokoškolské
neodpovedalo

Zastúpenie respondentov podľa zamestnania:

Zamestnanie:
Odpovedalo
áno
39,1%
8,6%
1,0%
13,8%
10,1%
4,2%
23,2%

Odpoveď
zamestnanec
podnikateľ
nezamestnaný
študent
dôchodca
Iné (prosím uveďte)
neodpovedalo
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Veková štruktúra respondentov :
Váš vek:
Odpovedalo
áno
21,2%
31,6%
18,0%
13,3%
9,6%
6,3%

Odpoveď
16 - 25
26 - 35
36 - 45
46 - 55
56 - 65
65 a viac rokov

U 282 respondentov je vek nezistený.
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Vyhodnotenie prieskumu
V nasledujúcej časti uvádzame vyhodnotenie dotazníkového prieskumu podľa jednotlivých
otázok.

Otázka č. 1 - Aký je Váš vzťah k mestskej časti Bratislava - Karlova Ves?
Respondenti mali vyznačiť svoj vzťah k mestskej časti. Odpovede sú uvedené v percentách.
Aký je Váš vzťah k mestskej časti Bratislava - Karlova Ves?
Odpoveď
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
neodpovedalo

Odpovedalo
áno
74,9%
17,4%
4,1%
1,0%
1,8%
0,8%

Takmer 75% respondentov má v Karlovej Vsi trvalý pobyt, takmer 22% prechodný pobyt.
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Iné pôsobenie v Karlovej Vsi
Na túto otázku odpovedalo 31 respondentov.

Iné pôsobenie v Karlovej Vsi:
Odpovedalo
áno
8
7
5
4
4
1
1
1
31

Odpoveď
bývam tu už dlhšie
bývam tu bez trvalého pobytu
trávim tu voľný čas
vlastním tu byt
býval som tu v minulosti a ešte sem chodím
pracujem tu
mám tu rodinu
dieťa sem chodí do školy
počet odpovedí

Otázka č. 2 - Ktorý z problémov považujete v Karlovej Vsi za najzávažnejší?
Respondenti mohli označiť najviac tri problémy, ktoré považujú za najzávažnejšie. Odpovede
sú vyhodnotené samostatne a sú uvedené v percentách.
Ktorý z problémov považujete v Karlovej Vsi za najzávažnejší?
Odpoveď

Odpovedalo áno

Hodnotenie

63,0%
34,5%
28,1%
24,0%
20,0%
19,8%
13,6%
13,2%
11,2%
8,2%
7,4%
6,9%
5,8%
5,8%
5,7%
5,0%
1,8%
1,8%
1,6%

najzávažnejší problém

parkovanie
životné prostredie
vandalizmus
doprava
bezdomovci
občianska vybavenosť
kvalita zdravotnej starostlivosti
iné
postavenie a šance mladých
korupcia
kvalita sociálnej starostlivosti
postavenie a šance seniorov
kvalita demokracie v mestskej časti
drogy
kriminalita
rozvoj ekonomiky
postavenie a šance žien
nezamestnanosť
chudoba
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najmenej závažný problém

Viac ako polovica opýtaných občanov považuje za najväčší problém parkovanie (63,0%),
ktorý je podľa tohto prieskumu považovaný občanmi mesta za najväčší problém mestskej časti. Viac
ako tretinu respondentov trápi problém živorné prostredie (34,5%).
Najmenej občanov trápi oblasť chudoba (1,6%).

Iné
Na túto otázku odpovedalo 160 respondentov, najčastejšie odpovede sú uvedené
v nasledovnej tabuľke.

Iné
Odpoveď
stav ciest a chodníkov
nezodpovední psíčkari - psie výkaly, venčenie na ihriskách
neprimeraná zastavanosť, aj na úkor zelene
nedostatočné čistenie verejných priestranstiev
nedostatok športovísk, potrebná rekonštrukcia existujúcich
málo parkov a zelene
školstvo, rušenie škôl
chýbajúce výbehy pre psov
hluk - rušenie nočného kľudu z podnikov, hluk z áut a električiek
vizuálny smog - billboardy
herne
problémy s MHD
problémy s parkovaním
riešenie problémov poslancami
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Odpovedalo
áno
25
24
20
15
12
9
9
8
6
6
5
4
4
4

4
4
4
2
2

kultúrny a spoločenský život
stav verejných priestranstiev
nedostatočné služby
minimum cyklotrás, slabé značenie existujúcich
žiadne nákupné centrum
počet odpovedí

167

Najviac odpovedí sa týkalo stavu ciest a chodníkov, správania nezodpovedných psíčkarov
a neprimeranej zastavanosti v Karlovej Vsi.

Otázka č. 3 - Triedite odpad z domácnosti?
Odpovedajúci mohli označiť jednu z dvoch ponúknutých odpovedí (áno - nie). Výsledky sú
uvedené v percentách.
Triedite odpad z domácnosti?
Odpoveď

Odpovedalo áno
88,2%
10,9%
0,9%

áno, triedim
nie, netriedim
neodpovedalo

Až 88,2% respondentov uviedlo, že triedi odpad. 10,9% odpad netriedi.
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Ktoré zložky odpadu triedite?
Na výber boli tri možné odpovede (papier, sklo, plasty). Odpovede sú vyhodnotené
samostatne, výsledky sú uvedené v percentách z počtu tých obyvateľov, ktorí odpovedali na túto
otázku.
Ktoré zložky odpadu triedite?
Odpovedalo
áno
88,4%
91,7%
95,8%
10,8%

Odpoveď
papier
sklo
plasty
iné

Vyše 80% respondentov, ktorí odpovedali na túto otázku, triedi papier, sklo aj plasty.

Iné
Na túto otázku odpovedalo 114 respondentov. Najčastejšie odpovede sú uvedené
v nasledovnej tabuľke.
Iné:
Odpovedalo
áno
30
28
23
15
8

Odpoveď
biologický odpad
elektroodpad
batérie
kov
žiarovky
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8
7
6
5
4
3
3
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1

tetrapak
plechovky
olej
nebezpečný odpad
textil
hliník
sklo
konzervy
papier
lieky
plasty
pneumatiky
stavebný odpad
šrot
štuplíky
farby-laky
drevo
oleje
počet odpovedí

153

Obyvatelia, ktorí odpovedali na túto otázku, triedia najviac biologický odpad, elektroodpad
a batérie.

Aký máte dôvod na to, že odpad netriedite?
Odpovedajúci mohli označiť viaceré z piatich ponúknutých odpovedí. Odpovede sú preto
vyhodnotené samostatne. Výsledky sú uvedené v percentách z počtu tých odpovedajúcich, ktorí
odpovedali na túto otázku.
Aký máte dôvod na to, že odpad netriedite?
Odpoveď
nepovažujem triedenie za dôležité
nevyhovuje mi spôsob zberu
nie som o triedení dostatočne informovaný/á
nemám na to čas
iný dôvod

Odpovedalo
áno
14,6%
31,1%
28,2%
41,7%
26,2%

Vyše 40% respondentov, ktorí odpovedali na túto otázku, uviedlo, že
nemá na triedenie čas, vyše 30% nevyhovuje spôsob zberu. Takmer 30%
z nich nie je o triedení dostatočne informovaná.
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Iný dôvod, prečo netriedim odpad:
Na túto otázku odpovedalo 27 respondentov.
Iný dôvod
Odpoveď
problémy s kontajnermi (nie sú, sú ďaleko, sú preplnené)
bývam na internáte
nemám priestor v kuchyni na triedenie
nakoniec sa aj tak všetko zmieša dokopy
chcem začať
nechcem triediť - recyklácia je ekonomicky nevýhodná
počet odpovedí

Odpovedalo
áno
12
6
3
2
2
1
26

Inými dôvodmi, pre ktoré obyvatelia odpad netriedia, sú najčastejšie problémy s kontajnermi,
nemožnosť triediť odpad na internáte a nedostatok priestoru v domácnosti.

Ak vám nevyhovuje spôsob zberu triedeného odpadu, napíšte, prečo.
Na túto otázku odpovedalo 27 respondentov. Tu sú najčastejšie odpovede:
Ak vám nevyhovuje spôsob zberu triedeného odpadu, napíšte, prečo.
Odpoveď
problémy s kontajnermi (nie sú, sú ďaleko, sú preplnené)
bývam na internáte
nemám priestor v kuchyni na triedenie
frekvencie zberu odpadu
malo by byť organizovanejšie triedenie
počet odpovedí

Odpovedalo
áno
15
3
2
1
1
22

Opäť najčastejším dôvodom sú problémy s kontajnermi.

Otázka č. 4 - Ako hodnotíte úroveň služieb v Karlovej Vsi?
Respondenti mali uvedeným oblastiam priradiť známku 1 až 5, kde jednotlivé známky
znamenali: 1 - najlepšia známka, 5 - najhoršia známka. Z odpovedí sme vypočítali priemernú známku.
Jednotlivé oblasti potom môžeme zoradiť v poradí od najlepšej úrovne takto:

Ako hodnotíte úroveň služieb v Karlovej Vsi?
Odpoveď
vzdelávanie dospelých
vzdelávanie detí a mládeže
sociálne služby
služby cestovného ruchu
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Priemerná známka

Hodnotenie

1,45
1,68
1,69
1,98

najlepšie hodnotenie

2,17
2,25
2,30
2,31
2,40
2,47
2,55
2,59
2,80
2,89
3,18
3,59

zdravotníctvo
mestská polícia
možnosti trávenia voľného času detí
opravovne
služby verejného stravovania
možnosti trávenia voľného času mládeže
mestská hromadná doprava
obchodná sieť
možnosti trávenia voľného času dospelých
údržba verejnej zelene
údržba miestnych komunikácií
parkovanie

najhoršie hodnotenie

Najlepšiu priemernú známku získala oblasť vzdelávanie dospelých (1,45), vzdelávanie detí
a mládeže (1,68) a sociálne služby (1,69).
Najhoršia priemerná známka (3,59) patrí oblasti parkovanie.
Respondenti ohodnotili jednotlivé oblasti najčastejšie známkou 3. Najviac „pätiek“ dostala
oblasť parkovanie (475) a najviac „jednotiek“ (150) zo všetkých oblastí získala obchodná sieť.

Iné
Na túto otázku odpovedalo 38 respondentov.
v nasledovnej tabuľke.

Najčastejšie odpovede sú uvedené

Iné
Odpoveď
Mestská polícia - nevidieť ich, nerieši problémy, iba dáva papuče
chýbajú výbehy pre psov, postihovanie psíčkarov
degradácia verejných priestranstiev - chodníky, cesty osvetlenie, zeleň, reklamy ...
údržba poriadku, čistoty
nie sú služby - opravovne, drobné prevádzky, kaviarne, reštaurácie
problémy s parkovaním
absencia cyklochodníkov
prehustená zástavba
údržba škôl a detských ihrísk
problémy s MHD
málo možností na šport
bezdomovci
riešenie sťažností občanov zo strany MU Karlova Ves
počet odpovedí

Odpovedalo
áno
7
6
6
5
4
2
2
2
2
2
1
1
1
41

Najviac ďalších problémov majú obyvatelia s mestskou políciou, chýbajúcimi výbehmi pre
psov, degradáciou verejných priestranstiev a ich nedostatočnou údržbou.
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Tu je miesto pre Vaše slovné hodnotenie vyššie uvedených služieb – pozitívne i negatívne
postrehy nám pomôžu lepšie naplánovať riešenia.
Tu sú najčastejšie odpovede:
Zdravotníctvo
Odpoveď
nedostatok lekárov - špecialistov, mladých, pre deti
dlhé čakanie u lekárov
vyhovujúce
výhoda, že tu je poliklinika
nízka úroveň odbornosti niektorých lekárov
poliklinika je vo veľmi zlom stave
nízka úroveň, radšej chodím mimo Karlovej Vsi
správanie lekárov - neochota, zlý prístup k pacientom
chýba pohotovosť
poliklinika - nedostatok lekárov, nízka úroveň
slabé vybavenie ambulancií
neoprávnené poplatky
chýba objednávanie na konkrétny čas a malo by sa dodržiavať
chýba parkovanie pri poliklinike
je tu dostatok lekární
chýba lekáreň v noci a cez víkend
neprehľadné zisťovanie zariadenia
zlá dostupnosť z Dlhých Dielov
počet odpovedí

Odpovedalo
áno
42
38
29
28
24
23
20
16
15
8
5
4
4
3
2
2
1
1
265

K otázke zdravotníctva sa vyjadrilo 243 respondentov.
Najväčší problém je pre nich nedostatok lekárov a s tým
súvisiace dlhé čakacie lehoty u lekárov. Mnohí sú so
zdravotníctvom spokojní, pochvaľujú si najmä prítomnosť
polikliniky, avšak poukazujú na jej zlý stav a nízku odbornoť
lekárov. Preto mnohí z nich radšej dochádzajú za zdravotným
ošetrením do iných častí mesta. Sťažujú sa aj na neochotu lekárov
a chýbajúcu pohotovosť.
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Vzdelávanie detí a mládeže
Odpovedalo
áno
42
30
23
15
15
9
7
5
5
6
157

Odpoveď
vyhovujúce
nepáči sa mi rušenie škôl
viac voľnočasových aktivít, krúžkov, klubov, ihrísk
nedostatočná kapacita materských škôl, málo odborných škôl
zanedbaná výučba, nezáujem a nekompetentnosť učiteľov
škôl je dostatok
školy su v havarijnom stave
vysoké poplatky za krúžky, materské školy
nespokojnosť
zastaralý spôsob vzdelávania
počet odpovedí

K otázke vzdelávania detí a mládeže sa vyjadrilo 183
respondentov.
Najviac odpovedí bolo, že vzdelávanie detí a mládeže je
vyhovujúce. Obyvateľom sa nepáči rušenie škôl a privítali by viac
voľnočasových aktivít pre deti. Trápi ich nedostatok miest
v materských školách a nezáujem učiteľov o vzdelávanie detí.

Vzdelávanie dospelých
Odpovedalo
áno
69
8
8
5
3
2
2
2
2
2
1
1
1
106

Odpoveď
nedostatok, neviem o žiadnych možnostiach
pozitívne
viac jazykových kurzov
chýbajú kurzy - napr. kreatívne
chýbajú možnosti pre seniorov - kurzy, besedy
málo bezplatných možností
málo PC kurzov
chýba cvičenie v telocvični
viac zaujimavých prednášok
viac priestorov pre aktivity
zanedbaný stav budov
oceňujeme vzdelávanie, napr. v kultúrnej oblasti
nemyslím si, že je to nutné v Karlovej Vsi
počet odpovedí

K otázke
respondentov.

vzdelávania

dospelých

sa

vyjadrilo

153

Najviac odpovedí sme dostali, že možností vzdelávania je
nedostatok. Chýbajú najmä jazykové kurzy, ale aj kurzy iného
zamerania a možnosti pre seniorov.
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Možnosti trávenia voľného času detí
Odpovedalo
áno
59
40
21
18
13
12
11
10
7
7
6
5
3
2
2
2
2
2
222

Odpoveď
zničené a neudržiavané ihriská
dostatok detských ihrísk
málo detských ihrísk
vyhovujúce
výhodou je, že je tu blízko príroda, les
nie je dostatok možností
málo priestorov pre deti, CVČ
viac krúžkov pre deti
nedostatok športovísk a ihrísk
málo parkov
málo akcií, hlavne športových
sú tu pekné parky - Vodárenská záhrada, Park SNP
krúžky na školách sú vyhovujúce
rozvíjať zónu, napr. pri Karloveskom ramene
v lese doplniť náučné tabule, lavičky...
chýbajú bezplatné aktivity
je tu futbalový klub
je tu vodácky klub
počet odpovedí

K otázke trávenia voľného času detí sa
vyjadrilo 215 respondentov.
Medzi najčastejšími odpoveďami bola
nespokojnosť so zničenými a neudržiavanými ihriskami
ako aj s počtom detských ihrísk. Iní obyvatelia si
naopak myslia, že ihrísk je dostatok a možnosti
trávenia voľného času detí sú vyhovujúce.

Možnosti trávenia voľného času mládeže
Odpoveď
nie sú takmer žiadne možnosti
chýbajú ihriská a športoviská
uspokojivé
zanedbané ihriská a využívané psíčkarmi
málo centier pre mimoškolské aktivity mládeže, klubov, CVČ
sú tu ihriská
málo aktivít pre mládež
výhodou je blízkosť Karloveského ramena, prírody
privítali by sme viac športových krúžkov
máme tu parky - Vodárenský, Park SNP
kladne hodnotím vodácke kluby
chýba bazén
poskytnutie telocviční aj súkromným klubom
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Odpovedalo
áno
44
32
16
14
11
10
6
5
4
4
3
2
2

2
2
2
2
2
2

konajú sa športové akcie a akcie v KCK
viac kultúry
lepšia propagácia akcií
chýba kino
podporiť skauting
chýba tu fitnescentrum
počet odpovedí

165

K otázke trávenia voľného času mládeže sa vyjadrilo 189 respondentov.
Najčastejšie odpovede boli, že v Karlovej Vsi nie sú takmer žiadne možnosti a chýbajú ihriská
a športoviská. Tie, ktoré sú, sú zanedbané. Iní obyvatelia si myslia, že možnosti trávenia voľného času
mládeže sú uspokojivé.

Možnosti trávenia voľného času dospelých
Odpoveď
ešte, že je blízko do prírody (Líščie údolie, Dlhé Diely, Karloveské rameno)
vôbec žiadne možnosti
dospelý si už niečo nájde
sú tu len krčmy, bary a reštaurácie
nemáme kino
málo verejných športovísk
chýbajú fitnescentrá, cvičenie - yoga, pilates,oddychové zóny a fitness prvky v prírode
žiadna kultúra
rozšírenie cyklotrás a bežeckých chodníkov
chýba plaváreň
obmedzené na prechádzky
teším sa z rozbehnutia Kamel klubu
chýba viac podujatí
chýba divadlo
treba viac podujatí pre rodiny s deťmi
lepšia dostupnosť informácii
trávim v klube seniorov
chýbajú kluby
počet odpovedí

K otázke trávenia voľného času dospelých sa vyjadrilo
209 respondentov.
Obyvatelia si pochvaľujú možnosť tráviť voľný čas
v okolitej prírode a naopak, myslia si, že v Karlovej Vsi nie sú
žiadne možnosti, kde by ho mohli tráviť.

16

Odpovedalo
áno
41
39
19
14
13
11
9
7
5
5
5
5
5
3
3
3
3
3
193

Sociálne služby
Odpoveď
slabá úroveň
chýba dom dôchodcov, domov sociálnych služieb
na dobrej úrovni
chýba denný stacionár pre seniorov
rozšírenie opatrovateľskej služby
je tu opatrovateľská služba
chýba dovoz stravy
chýbajú práčovne, žehliarne pre starých ľudí za primerané ceny
dôchodcom veľmi pomáha možnosť stravovanie v školskej jedálni
počet odpovedí

Odpovedalo
áno
17
13
10
8
3
3
2
2
2
60

K otázke sociálnych služieb sa vyjadrilo 130 respondentov.
Obyvatelia si myslia, že úroveň sociálnych služieb je slabá a že v mestskej časti chýba dom
dôchodcov.

Obchodná sieť
Odpoveď
je dostatočná
je nedostatočná
chýbajú obchody s iným sortimentom ako potraviny (papierníctvo, drogéria, galantéria,
odevy, obuv...)
chýba veľké nákupné centrum
chýba trh
chýbajú menšie prevádzky s kvalitnými potravinami, popora lokálnych obchodníkov
sme nespokojní s Ternom
Škoda, že sa zrušilo TESCO
sme nespokojní s Biilou
sme spokojní s Lidlom
je tu dostatočná ponuka potravín
sme spokojní s Billou
sme nespokojní s OD Centrum
mala by byť lepšie dostupná, 35 chodila celý deň
počet odpovedí

K otázke obchodnej siete sa vyjadrilo 248
respondentov.
Respondenti si pochvaľujú, že obchodná sieť je
dostatočná, ale zároveň si mnohí myslia, že nie je
dostatočná, chýbajú im najmä obchody s iným
sortimentom, ako sú potraviny.
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Odpovedalo
áno
67
56
52
27
25
17
8
7
7
6
6
5
5
1
289

Služby verejného stravovania
Odpoveď
sú postačujúce
sú nedostatočné
málo slušných reštaurácií
málo reštaurácií so zameraním na zdravie
pomerne dost reštaurácií, avšak málo kvalitných
málo možností lacného stravovania pre zamestnancov, vývarovňa, verejné stravovanie
výhodou je nová prevádzka Karloveská klubovňa
vysoké ceny
oceňujem pizzériu Belavijo
nie je skoro žiadna reštaurácia otvorená cez víkend
málo kaviarničiek
veľa krčiem
sme spokojní s cukrárňami a kaviarňami (Giftier, Sweet street, Magritte, Babička)
hluk z Lišiak Pubu ruší obyvateľov v obytných domoch
počet odpovedí

Odpovedalo
áno
43
43
24
12
10
10
6
5
5
4
4
3
3
1
173

K otázke služieb verejného stravovania sa vyjadrilo 181 respondentov.
Rovnaký počet respondentov odpovedalo, že služby sú postačujúce,
ako aj že sú nedostatočné. Chýbajú im slušné reštaurácie a reštaurácie
zamerané na zdravé jedlá.

Opravovne
Odpovedalo
áno
67
18
17
11
4
3
3
3
2
2
2
2
1
135

Odpoveď
nie sú tu takmer žiadne
súčasný stav je dostatočný
chýba oprava obuvi
nedostatočná informovanosť o službách opravovní
chýba čistiareň
málo autoservisov
chýba oprava elektrospotrebičov
chýba výroba kľúčov
je tu úprava šiat
sú drahé
je tu oprava hodín
je tu krajčírstvo
chýba oprava koženého tovaru
počet odpovedí

K otázke opravovní sa vyjadrilo 158 respondentov.
Najviac odpovedí sme dostali, že v Karlovej Vsi nie sú takmer žiadne opravovne.
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Služby cestovného ruchu
Odpoveď
neviem o žiadnej takej službe
sú tu zbytočné, čo by sme im ukazovali
som spokojná/ý
chýba reklama, informačné materiály, tabule - aké pamiatky a zaujímavosti sa dajú vidieť
škoda, že už tu nie je Viera Tour
počet odpovedí

Odpovedalo
áno
48
19
7
6
5
85

K otázke služieb cestovného ruchu sa vyjadrilo 138 respondentov.
Najviac odpovedí bolo, že odpovedajúci nevie, že by také služby v Karlovej Vsi boli, a myslia si,
že sú pre ich mestskú časť zbytočné, pretože tam nie je nič, čo by bolo pre turistov zaujímavé.

Údržba verejnej zelene
Odpoveď
som spokojná/ý, zlepšila sa oproti minulosti
nedostatočná
nerobí sa orez stromov, kríkov
je nutné častejšie kosenie, alergici majú problémy
nedostatočná výsadba hlavne stromov a kríkov
problém so psími exkrementmi na trávnikoch
zlepšiť upratovanie odpadkov
je tu málo zelene
robí sa pravidelné kosenie
zlepšuje sa údržba zelene
zahusťuje sa zástavba na úkor zelených plôch
chýbajú parky
je málo odpadkových košov
oceňujem výsadbu nových stromov
zeleň je ničená parkujúcimi autami
dlhodobo neopravované lavičky, na Dlhých Dieloch chýbajú
chýba zelená hliadka
v lete sa nedostatočne polieva
zbytočne sa kosí v jeseni
vyšlapané chodníky v trávnikoch
Vyrúbalo sa niekoľko stromov len preto, že bývajúci trpel alergiou
počet odpovedí

Odpovedalo
áno
61
60
40
39
27
22
14
13
13
7
7
7
4
3
3
3
3
3
3
2
1
335

K otázke údržby verejnej zelene sa vyjadrilo 287 respondentov.
Najviac repondentov odpovedalo, že úroveň údržby zelene je dobrá a že sa oproti minulosti
zlepšila, takmer rovnaký počet obyvateľov odpovedal, že je nedostatočná, prekáža im, že sa nerobí
orez stromov a kríkov a málo sa kosí.
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Údržba miestnych komunikácií
Odpoveď
cesty sú vo veľmi zlom stave, na cestách je veľa výtlkov
je veľmi slabá
chodníky sú rozbité
je dobrá, zlepšuje sa
nie plátať diery, ale je potrebná kompletná výmena povrchu
špinavé cesty, chodníky, kanály
údržba v zime je nedostatočná
chýbajú bezbariérové zjazdy z chodníka k prechodom
pakrovanie na chodníkoch
na niektorých miestach sú uplne nelogicky umiestnené retardéry
kryty kanálov v komunikáciách
schody sú zaostalom stave
chýba verejné osvetlenie
počet odpovedí

Odpovedalo
áno
83
71
40
36
23
22
17
11
5
3
3
3
2
319

K otázke údržby miestnych komunikácií sa vyjadrilo 274 respondentov.
Najviac odpovedí respondentov sa týka zlého stavu ciest, myslia si, že údržba ciest je veľmi
slabá, sú nespokojní aj so stavom chodníkov. Mnohí si všimli, že sa úroveň údržby ciest zlepšila
a považujú ju za dobrú.
Mestská hromadná doprava
Odpoveď
dostatočná
linka 133 by mala chodiť celý deň, nie len ráno
chýba prestupný terminál MHD Molecova
málo spojov, dlhé prestupy
električkou sa dostanem skoro všade
chýba priamy spoj s mestom
poddimenzovaná na Dlhé Diely
linka č. 32 - nepostačujúca kapacita
problémová, je čo zlepšovať
pri poruche električiek sme takmer odrezaní od sveta
absencia autobusovej linky
nedostatočné spojenie na Hlavnú stanicu
koľajnice by sa mohli konečne vymeniť, zatrávnit, aby bol nižší hluk
bolo by treba zrekonštruovať zastávky
problémy so semaformi
bolo by potrebné mať priame spoje do všetkych ostatných mestských častí (kvôli práci)
hlučné električky
zlá dostupnosť všade
počet odpovedí

K otázke MHD sa vyjadrilo 288 respondentov.
Najviac odpovedí vyjadruje spokojnosť s MHD. Veľa odpovedí sa
týka linky 133 – mala by chodiť celý deň a problematického
prestupovania na Molecovej.
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Odpovedalo
áno
68
39
27
22
17
16
15
11
10
9
6
5
4
4
3
3
3
1
263

Parkovanie
Odpoveď
katastrofálny stav
potrebné sú parkovacie domy
zaviesť rezidenčné parkovanie
zrušiť vyhradené (platené) parkovanie
dobudovať parkovacie miesta
rezidenčné parkovanie nič nevyrieši
autá parkujú na chodníkoch, na zeleni, v zákrutách
nemám problém
parkovacie plochy by nemali byť na úkor zelene
Mesto nám nedovolí odkúpiť pozemky pod garážami a vyberá vysoké nájomné
počet odpovedí

Odpovedalo
áno
244
33
31
20
15
14
12
5
4
1
379

K otázke parkovania sa vyjadrilo 388 respondentov.
Prevažná časť respondentov vyjadrila zásadnú
nespokojnosť so stavom parkovania v mestskej časti.
Niektorí respondenti si myslia, že k zlepšeniu stavu by
pomohla výstavba parkovacích domov a zavedenie
rezidenčného parkovania.

Mestská polícia
Odpoveď
vôbec ich nevidieť
iba zakladajú papuče
nerieši problémy občanov
som spokojná/ý
neriešia psíčkarov
neriešia problémy s parkovaním
chýbajú pochôdzkári
neriešia vandalizmus, bezdomovcov, asociálov v noci
je zbytočná
iba vyberajú pokuty
je málo policajtov
je málo aktívna
arogantné správanie policajtov
Do Líščieho údolia by mala pravidelne večer a v noci zájsť hliadka Mestskej polícia
počet odpovedí

Odpovedalo
áno
53
47
28
23
22
18
14
15
5
4
4
4
3
1
241

K otázke Mestskej polície sa vyjadrilo 252 respondentov.
Obyvatelia vyjadrili nespokojnosť s tým , že políciu v mestskej časti vôbec nevidieť, ak áno, tak
len pri zakladaní papúč nesprávne parkujúcim autám.
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Iné
Odpovedalo
áno
13
12
10
9
7
6
6
5
1
1
70

Odpoveď
starostlivosť o verejné priestranstvá
zahusťovanie stavbami
psie exkrementy
chýbajú cyklochodníky
problémy s kontajnermi na odpad
zlý stav chodníkov
chýba výbeh pre psov
znížiť množstvo vizuálneho smogu (billboardov, reklám)
nevhodné umiestnenie tabule obytnej zóny
hluk s výmenníkovej stanice
počet odpovedí

K otázke Iné sa vyjadrilo 125 respondentov.
Obyvateľom mestskej časti prekáža slabá starostlivosť o verejné priestranstvá, prílišná
zastavanosť a neporiadok po psoch.

Otázka č. 5 - Ako hodnotíte informovanie o činnosti Miestneho úradu mestskej časti
Bratislava - Karlova Ves?
V tejto otázke boli ponúknuté 4 odpovede, odpovedajúci mohli označiť jednu. Výsledky sú
uvedené v percentách.
Ako hodnotíte informovanie o činnosti Miestneho úradu mestskej časti
Bratislava - Karlova Ves? Ste...
Odpoveď

Odpovedalo áno
7,6%
51,6%
10,8%
10,4%
19,6%

nadpriemerne spokojný/á
priemerne spokojný/á
nespokojný/á
nezaujímam sa
neodpovedalo
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Vyše polovica opýtaných je s informovanosťou o činnosti Miestneho úradu priemerne
spokojná (51,6%). Nespokojných je iba desatina respondentov (10,8%).

Otázka č. 6 - Ako získavate informácie o činnosti Miestneho úradu mestskej časti Bratislava
- Karlova Ves?
V tejto otázke bolo ponúknutých 10 odpovedí. Respondenti mali označiť tri zdroje, ktoré
najčastejšie využívajú. Odpovede sú vyhodnotené samostatne a výsledky sú uvedené v percentách.
Ako získavate informácie o činnosti Miestneho úradu mestskej časti Bratislava - Karlova Ves?
Odpoveď

Odpovedalo áno

noviny Karlova Ves – noviny všetkých Karlovešťanov (oficiálny mesačník mestskej
časti Bratislava-Karlova Ves)
webstránka www.karlovaves.sk
facebook Karlova Ves
Bratislavské noviny
noviny Naša Karlova Ves
informácie od spoluobčanov
informačné tabule Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Karlova Ves
inak
osobný kontakt s pracovníkmi Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Karlova Ves
osobný kontakt s poslancom/poslancami mestskej časti Bratislava-Karlova Ves
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49,3%
40,5%
33,7%
27,6%
27,1%
18,7%
8,0%
3,6%
3,0%
2,3%

Takmer polovica respondentov využíva na získavanie informácií o činnosti Miestneho úradu
noviny Karlova Ves – noviny všetkých Karlovešťanov (oficiálny mesačník mestskej časti BratislavaKarlova Ves) (49,3%).
Na ďalších dvoch miestach sa umiestnili webové portály. Webstránku mestskej časti
www.karlovaves.sk využíva ako zdroj informácií o činnosti Miestneho úradu vyše 40% respondentov
(40,5%) a facebook Karlova Ves vyše tretina respondentov (33,7%).
Najmenej opýtaných využíva osobný kontakt s poslancom/poslancami mestskej časti
Bratislava-Karlova Ves (2,3%).

Inak
Na túto otázku odpovedalo 44 respondentov. Najčastejšie odpovede sú v nasledovnej
tabuľke.
Inak, napíšte, z akého zdroja
Odpoveď

Odpovedalo áno
13
10
4
3
3
1
1
1
1

internet (bratislava.sme.sk, facebook, odkazprestarostu.sk, spravy.cohladas.sk)
od známych, od poslancov
nedostávame noviny do schránky
newsletter
iná tlač
Bratislavská televízia
Klub dôchodcov
infozakon www.chcemvediet.sk
v minulosti som sa snažila stretnúť sa s poslancami a s pani starostkou
počet odpovedí

37

Obyvatelia najčastejšie využívajú rôzne stránky na internete a informácie od známych,
prípadne od poslancov.

Otázka č. 7 - Ako hodnotíte činnosť Miestneho úradu mestskej časti Bratislava - Karlova
Ves a jeho pracovníkov ?
V tejto otázke mali respondenti ohodnotiť činnosť a vlastnosti pracovníkov Miestneho úradu
mestskej časti Bratislava – Karlova Ves. Mali na výber 3 stupne – nadpriemerne, priemerne
a podpriemerne. Odpovede sú vyhodnotené samostatne. Výsledky sú uvedené v percentách z počtu
tých odpovedajúcich, ktorí odpovedali na jednotlivé otázky.
Ako hodnotíte činnosť Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Karlova Ves a jeho pracovníkov ?
Odpoveď
Odbornosť
Otvorenosť, ústretovosť voči občanom
Hospodárenie a spravovanie majetku
Rešpektovanie potrieb občanov
Dôveryhodnosť

napriemerne

priemerne

podpriemerne

neviem posúdiť

8,16%
17,99%
7,14%
8,42%
12,60%

37,60%
39,26%
29,31%
36,43%
38,23%

7,94%
12,43%
14,82%
23,30%
15,77%

46,31%
30,32%
48,74%
31,84%
33,41%
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Najlepšie bola ohodnotená otvorenosť, ústretovosť voči občanom, ktorú ohodnotilo
nadpriemerne 17,99% občanov, ktorí odpovedali na túto otázku.
Najhoršie bolo ohodnotené rešpektovanie potrieb občanov, ktoré dostalo známku
podpriemerne od vyše pätiny respondentov odpovedajúcich na tútu otázku (23,30%).
Respondenti hodnotili najčastejšie stupňom priemerne a najmenejkrát vybrali stupeň
nadpriemerne.

Otázka č. 8 - Ako hodnotíte možnosti trávenia voľného času v oblasti kultúry v mestskej
časti Bratislava - Karlova Ves?
V tejto otázke si bolo možné vybrať jednu zo 4 odpovedí. Výsledky sú uvedené v percentách.
Ako hodnotíte možnosti trávenia voľného času v oblasti kultúry v mestskej časti
Bratislava - Karlova Ves? Ste...
Odpovedalo
Odpoveď
áno
2,3%
veľmi spokojný/á s ponukou kultúry v mestskej časti Karlova Ves
35,9%
skôr spokojný/á s ponukou kultúry v mestskej časti Karlova Ves
29,9%
skôr nespokojný/á s ponukou kultúry v mestskej časti Karlova Ves
3,9%
veľmi nespokojný/á s ponukou kultúry v mestskej časti Karlova Ves
28,0%
neodpovedalo
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V odpovediach prevažuje spokojnosť (38,2%) nad nespokojnosťou (33,8%), ale len o 4,4%.
Vyše tretina opýtaných (35,9%) je skôr spokojná s ponukou kultúry v mestskej časti, čo spolu
s tými, ktorí sú veľmi spokojní (2,3%), znamená takmer 40-percentnú spokojnosť. Skôr a veľmi
nespokojných je spolu 33,8%.

Uveďte, s čím konkrétne v oblasti kultúry v mestskej časti Karlova Ves ste spokojný/á
Na túto otázku odpovedalo 256 respondentov. Tu sú najčastejšie odpovede.
Uveďte, s čím konkrétne v oblasti kultúry v mestskej časti Karlova Ves ste spokojný/á
Odpoveď

Odpovedalo áno
52
48
38
22
18
18
13
13
11
11

hody
Kamel klub
dostatok kultúrnych aktivít, vidno zlepšenie
podujatia v Líščom údolí
letné kino
Majáles
podujatia pre deti
divadelné predstavenia, Divadlo na zastávke
trhy
Karloveské centrum kultúry
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10
9
9
9
8
6
6
6
3
3
3
3
3
2
2

knižnica
Dom kultúry
akcie počas kultúrneho leta
koncerty
kino
sezónne slávnosti
za kultúrou chodíme do centra mesta
koncerty v Botanickej záhrade
koncerty a akcie vo Vodárenskom múzeu
vinobranie
aktivity pre seniorov
filmovy klub
ZUŠ
juniáles
tančiareň
počet odpovedí

326

Najviac sa obyvateľom mestskej časti páčili hody, sú spokojní s Kamel klubom aj s dostatkom
kultúrnych aktivít, kde zaznamenali zlepšenie oproti minulosti. Páčili sa im aj podujatia v Líščom údolí,
letné kino a Majáles.

Uveďte, s čím konkrétne v oblasti kultúry v mestskej časti Karlova Ves ste nespokojný/á
Na túto otázku odpovedalo 281 respondentov. Tu sú najčastejšie odpovede.
Uveďte, s čím konkrétne v oblasti kultúry v mestskej časti Karlova Ves ste nespokojný/á
Odpoveď

Odpovedalo áno
99
48
34
34
22
16
12
7
4
3

viac akcií
chýba kino
kultúra tu neexistuje
chýba kultúrny dom, kultúrne centrum, priestory
chýbajú divadelné predstavenia
slabá informovanosť
chýbajú koncerty
za kultúrou chodím do centra mesta
nízka úroveň akcií
hlučné koncerty v Líščom údolí
počet odpovedí

279

Obyvatelia mestskej časti neboli spokojní s počtom akcií, chýba im kino, kultúra celkovo aj
kultúrne centrum.
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Otázka č. 9 - Ako hodnotíte možnosti trávenia voľného času v oblasti športu mestskej časti
Bratislava - Karlova Ves?
V tejto otázke si bolo možné vybrať jednu zo 4 odpovedí. Výsledky sú uvedené v percentách.
Ako hodnotíte možnosti trávenia voľného času v oblasti športu mestskej časti Bratislava Karlova Ves? Ste...
Odpoveď

Odpovedalo áno

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
neodpovedalo

Spokojnosť (41,8%) prevažuje nad nespokojnosťou (24,3%).
36,2% občanov je skôr spokojných s ponukou športu
v mestskej časti, čo spolu s tými, ktorí sú veľmi spokojní (5,6%),
znamená 41,8-percentnú spokojnosť. 21,8% opýtaných sú skôr
nespokojní. Veľmi nespokojných je iba 2,5% respondentov.
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5,6%
36,2%
21,8%
2,5%
34,0%

Uveďte, s čím konkrétne v oblasti športu v mestskej časti Karlova Ves ste spokojný/á
Na túto otázku odpovedalo 238 respondentov. Tu sú najčastejšie odpovede.
Uveďte, s čím konkrétne v oblasti športu v mestskej časti Karlova Ves ste spokojný/á
Odpoveď

Odpovedalo áno

ihriská
blízkosť prírody
bežecké trate, bežecká dráha
sú všestranné možnosti
Líščie údolie ako dobrý priestor pre šport
cykloturistika
plaváreň
fitness centrá
vodné športy
športové kluby
parky
turistika
Park SNP
futbal
možnosť športovania v areáli školy
outdoorové cvičenie na posilňovacích strojoch a hrazdách
telocvične
počet odpovedí

55
50
30
30
24
19
15
12
11
10
7
7
6
5
5
5
5
296

Obyvatelia mestskej časti sú spokojní s ihriskami, pochvaľujú si blízkosť prírody, bežecké trate,
myslia si, že je na športovanie je dostatok všestranných možností.

Uveďte, s čím konkrétne v oblasti športu v mestskej časti Karlova Ves ste nespokojný/á
Na túto otázku odpovedalo 269 respondentov. Tu sú najčastejšie odpovede.
Uveďte, s čím konkrétne v oblasti športu v mestskej časti Karlova Ves ste nespokojný/á
Odpoveď

Odpovedalo áno

chýbajú cyklistické trasy a chodníky
málo športovísk
zlá stav športovísk
chýba plaváreň
je tu málo možností
málo fitness centier
nedostatočná údržba lesov, parkov, zastavanie zelene
málo bežeckých dráh
chýbaju fitness parky
chýba klzisko
nedostatočná informovanosť o možnostiach
chýbajú ihriská na tenis
pre deti je toho málo
chýba bedmintonové ihrisko
málo podujatí
malá využiteľnosť telocviční pre verejnosť
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48
48
43
41
21
13
12
9
9
8
7
6
4
4
6
3

3

málo športových aktivít typu joga, pilates
počet odpovedí
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Obyvateľom mestskej časti chýbajú cyklistické trasy, športoviská, prekáža im ich zlý stav
a chýba im aj plaváreň.

Otázka č. 10 - Cítite sa v Karlovej Vsi bezpečne?
V tejto otázke boli ponúknuté 3 odpovede. Výsledky sú uvedené v percentách.

Cítite sa v Karlovej Vsi bezpečne?
Odpoveď
áno, cítim sa tu bezpečne
nie, necítim sa bezpečne
necítim sa ani bezpečne, ani nebezpečne
neodpovedalo
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Odpovedalo
áno
46,7%
4,9%
24,2%
24,3%

Takmer polovica opýtaných sa cíti v Karlovej Vsi bezpečne (46,7%), iba 4,9% sa bezpečne
necíti.

V ktorých situáciách sa necítite v Karlovej Vsi bezpečne?
Na výber bolo 5 odpovedí. Odpovede sú vyhodnotené samostatne. Výsledky sú uvedené v
percentách z počtu tých odpovedajúcich, ktorí odpovedali na jednotlivé otázky.
V ktorých situáciách sa necítite v Karlovej Vsi bezpečne?
Odpoveď

Odpovedalo áno
3,7%
6,3%
18,4%
47,2%
68,2%

doma
cez deň na ulici
na cestách ako vodič
na cestách ako chodec
v noci na ulici
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Respondenti sa necítia bezpečne najčastejšie v noci na ulici (68,25% z tých, ktorí odpovedali
na túto otázku), takmer polovica z tých, ktorí odpovedali na túto otázku sa necíti bezpečne na
cestách ako chodec (47,2%). Najbezpečnejšie sa cítia doma.

Prečo konkrétne sa necítite v Karlovej Vsi bezpečne?
Na túto otázku odpovedalo 286 respondentov. Tu sú najčastejšie odpovede.
Prečo konkrétne sa necítite v Karlovej Vsi bezpečne?
Odpoveď

Odpovedalo áno

kvôli asociálom, výtržníkom, opitým ľuďom, narkomanom, agresívnej mládeži
nedodržiavanie rýchlosti vodičmi
potulovanie bezdomovcov po sídlisku
niektoré časti sú neosvetlené
kvôli autám parkujúcim na chodníkoch musíme chodiť po ceste, neprehľadné
križovatky, zákruty a prechody kvôli parkujúcim autám
v noci na ulici sa necítim bezpečne
voľný pohyb psov na verejných priestranstvách, v poslednom čase aj bojové
absencia pochôdzkovej polície
na cestách ako cyklista
nebezpečné prechody pre chodcov v blízkosti zákrut, neprispôsobené pre kočíky
prestupný bod Molecova
hustá premávka v špičke
cítim sa bezpečne
vandali - vykrádanie bytov a áut, prepadnutia
prebiehanie chodcov cez hlavnú cestu mimo prechodov
sú tu drogy
cesty sú nekvalitné
neprehľadné križovatky
chýbajú semafory
v niektorých frekventovaných častiach chýbajú chodníky
počet odpovedí
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72
45
34
29
28
25
17
17
15
13
9
9
8
8
6
6
5
3
3
3
355

Obyvateľom mestskej časti prekáža prítomnosť asociálov, výtržníkov, opilcov, narkomanov
a potulujúcich sa bezdomovcov. Sťažujú sa aj na nedodržiavanie rýchlosti vodičmi a parkovanie áut na
chodníkoch a v zákrutách, čo znižuje ich pocit bezpečnosti. Necítia sa bezpečne ani v noci, pretože
mnohé časti sú neosvetlené.

Otázka č. 11 - Sú podľa Vás bezpečné priestory pre pohyb chodcov v Karlovej Vsi?
Respondenti mali ohodnotiť bezpečnosť pre pohyb chodcov v Karlovej Vsi známkou 1-5, keď
1 = najlepšia a 5 = najhoršia známka. Z týchto ohodnotení sme vypočítali priemernú známku, ktorá je
2,64.
Najčastejšia známka bola 2 (316 respondentov) a najmenej častá známka 5 (38
respondentov). Na túto otázku odpovedalo 888 zo všetkých opýtaných.

Ktorý priestor je pre pohyb chodcov v Karlovej Vsi podľa vás nevhodný a prečo?
Na túto otázku odpovedalo 443 respondentov. Tu sú najčastejšie odpovede.
Ktorý priestor je pre pohyb chodcov v Karlovej Vsi podľa vás nevhodný a prečo?
Odpoveď

Odpovedalo áno

križovatka Molecova - nebezpečná na prestupovanie
zlý stav chodníkov ako aj nadchodov
priechody pre chodcov – nedostatok, ich zlé umiestnenie
nedostatočné osvetlenie
Líščie údolie - hlavne absencia chodníka
parkovanie na chodníkoch, ako aj pred prechodmi a na križovatkách
Karloveská - hlavne priechody pre chodcov
chýbajú chodníky
Dlhé Diely - hlavne absencia chodníka
Majerníková - hlavne priechody pre chodcov
Borská - podchod a priechod pre chodcov
Jurigovo námestie
Staré grunty - bez osvetlenia, chodníka a priechodu pre chodcov
podchody v zlom stave, bezdomovci
okolie OD Centrum - rozbitý chodník a schody, podchod - bezdomovci
úzky chodník pri Vodárenskom múzeu
bezohľadnosť vodičov
zle nastavené semafory
schody oproti kvetinárstvu neosvetlené, zábradlie zhrdzavené
počet odpovedí

69
67
54
44
32
27
26
26
22
20
11
11
11
11
7
6
5
4
1
450

Najviac sa obyvatelia sťažujú na nebezpečné prestupovanie na križovatke Molecovej, na zlý
stav a absenciu chodníkov (napríklad v Líščom údolí, na Dlhých Dieloch, na rôzne nebezpečené
a neprehľadné priechody pre chodcov (napríklad Karloveská), prípadne ich nedostatok, nedostatočné
osvetlenie niektorých častí a parkovanie áut na chodníkoch.
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Otázka č. 12 - Kam chodíte v Karlovej Vsi oddychovať?
V tejto otázke nás zaujímali vonkajšie verejné priestory – parky, parčíky, miesta, kam sa
chodia obyvatelia prechádzať, posedieť na lavičke, venovať sa športu a pod. Respondenti mali označiť
tri z piatich ponúknutých možnosti , ktoré využívajú na oddych najviac.
Odpovede sú vyhodnotené samostatne. Výsledky sú uvedené v percentách z počtu tých
odpovedajúcich, ktorí odpovedali na jednotlivé otázky.
Kam chodíte v Karlovej Vsi oddychovať?
Odpoveď

Odpovedalo áno

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

63,1%
61,4%
60,0%
41,6%
28,3%
18,3%
14,8%

Vyše polovica opýtaných, ktorí odpovedali na túto otázku, chodí oddychovať do Parku SNP v
Líščom údolí (63,1%), na Karloveské rameno (61,4%) a do Kráľovej hory a lesa nad Dlhými Dielmi
(60,0%). Najmenej respondentov označilo odpoveď Športový areál pri ZŠ A. Dubčeka na Dlhých
Dieloch (14,8%).
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Inde
Na otázku Inde, napíšte, kde, sme dostali 85 odpovedí, tu sú najčastejšie z nich:
Inde
Odpoveď
les - Sitina, nad Líščím údolím, oproti Parku SNP...
Ihriská - na Adámiho ulici, na Dlhých Dieloch...
nie je kde, radšej chodím mimo Karlovej Vsi
do prírody
do parku
po sídlisku
do záhrady
Námestie sv. Františka
počet odpovedí

Odpovedalo
áno
19
16
13
10
9
7
4
2
80

Najviac z nich oddychuje v lese a na ihriskách.

Otázka č. 13 - Aký máte názor na množstvo vonkajších verejných priestorov na oddych a
stretávanie sa v Karlovej Vsi?
Respondentom sme ponúkli 3 odpovede. Výsledky sú uvedené v percentách.
Aký máte názor na množstvo vonkajších verejných priestorov na oddych a
stretávanie sa v Karlovej Vsi?
Odpovedalo
Odpoveď
áno
33,9%
verejných priestorov je dostatok
32,8%
verejných priestorov je nedostatok
6,7%
neviem, nezaujímam sa
26,6%
neodpovedalo
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Vyše tretina občanov si myslí, že verejných priestorov je dostatok (33,9%) a druhá tretina
odpovedajúcich si myslí, že verejných priestorov je nedostatok (32,8%).

Otázka č. 14 - Aký máte názor na kvalitu verejných priestorov na oddych v Karlovej Vsi?
V tejto otázke mali respondenti na výber 4 odpovede. Výsledky sú uvedené v percentách.
Aký máte názor na kvalitu verejných priestorov na oddych v Karlovej Vsi? Ste...
Odpoveď
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
neodpovedalo
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Odpovedalo
áno
3,9%
43,4%
21,7%
1,8%
29,1%

Takmer polovica opýtaných (47,3%) je úplne spokojná alebo skôr spokojná s kvalitou
verejných priestorov na oddych v Karlovej Vsi. Úplne nespokojných je iba 1,8% respondentov.

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.)
Na túto otázku odpovedalo až 400 respondentov. Tu sú najčastejšie odpovede:
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.)
Odpoveď

Odpovedalo áno

verejné priestory v zlom stave - neudržiavané parky, športoviská, chodníky
chýbajú parky
chýbajú športoviská
detské ihriská v zlom stave - potreba rekonštrukcie
všade množstvo odpadkov, špiny a neporiadku, psích exkrementov
je málo detských ihrísk
je málo zelene, veľká zastavanosť
sme veľmi spokojní s Vodárenskou záhradou, je krásna
chýbajú lavičky, nie len v parkoch, čisté a neobsadené bezdomovcami
chýba výbeh pre psov
sme spokojní s prírodou okolo
športoviská - potrebná rekonštrukcia
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48
46
45
38
38
26
25
24
19
18
12
8

málo smetných košov
sme spokojní s ihriskami
sme spokojní s Parkom SNP
sme spokojní s Líščím údolím
chýba plaváreň
chýbajú cyklotrasy
dostatok priestorov pre športovú a rekreačnú činnosť
v Líščom údolí je večer hluk zabávajúcich sa skupiniek, obťažuje bývajúcich
počet odpovedí

8
7
7
7
5
4
1
1
387

Z odpovedí najviac prevažuje nespokojnosť údržbou verejných priestorov, s nedostatkom
parkov, športovísk, ihrísk a ich zlým stavom, s nedostatočným upratovaním ulíc a parkov. V mestskej
časti je podľa nich málo zelene a priveľká zastavanosť. Veľkú spokojnosť prejavili s Vodárenskou
záhradou.

Život v Karlovej Vsi
Vyhodnotenie dotazníkového prieskumu medzi občanmi mestskej časti Karlova Ves
Pre mestskú časť Karlova Ves spracovala: Ing. Magdaléna Bernátová, PhD. - M.B.Consulting
Jún 2016
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