
Informácia o  operatívnom hodnotení „Programu hospodárskeho  a sociálneho  rozvoja 

mestskej časti Bratislava-Petržalka 2016-2023“  za rok 2016 

 Dňa 15. marca 2016 miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 

schválilo „Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava-Petržalka 

na roky 2016 - 2023“ (ďalej len PHSR). 

Proces hodnotenia realizácie PHSR sa vykonáva systematicky a priebežne počas 

celého obdobia platnosti PHSR. Monitorovanie realizácie prebieha na úrovni jednotlivých 

projektov, pričom na úrovni programu sa pripravuje súhrnná hodnotiaca správa za každý 

príslušný rok.  Hodnotiaca správa za príslušný rok je predkladaná miestnemu zastupiteľstvu,   

Hodnotenie prebieha na dvoch úrovniach:  

1. Strategické hodnotenie sa vykonáva na základe vzniknutej spoločenskej potreby 

a nutnosti aktualizácie strategického rámca PHSR. To znamená, v prípade, že sa počas 

obdobia platnosti dokumentu vyskytne udalosť, na ktorú bude nutné reagovať, resp. sa 

objavia možnosti externého financovania projektov, ktoré v dobe tvorby dokumentu neboli 

známe, je možné otvoriť strategický rámec a doplniť ho o špecifický cieľ alebo opatrenie, 

ktoré následne môže byť napĺňané projektovými zámermi.  

2. Operatívne hodnotenie sa vykonáva v ročnom intervale s cieľom sledovania zmien 

v jednotlivých prioritných oblastiach. Výstupom procesu hodnotenia je hodnotiaca správa za 

príslušný rok, ktorá je predkladaná miestnemu zastupiteľstvu na schválenie. Obsahom 

monitorovacej správy bude zoznam projektových zámerov, ktorých realizácia bola plánovaná 

na daný rozpočtový rok, ďalej zoznam realizovaných aktivít a ich finančné náklady 

Cieľom hodnotenia je získavanie informácií o skutočnom plnení opatrení na zmenu 

negatívneho vývoja.  

V procese hodnotenia realizácie aktivít PHSR v oslovíme aj našich  

socioekonomických partnerov, ako aj širokú verejnosť, aby zaslali svoje postrehy 

a pripomienky. Táto aktivita bude prebiehať v mesiaci máj 2017. Následne budú pripomienky 

spracované a zhrnuté do materiálu hodnotiacej správy, ktorý predložíme do Miestneho 

zastupiteľstva v mesiaci jún 2017.   

Hodnotiaca správa je podkladom pre rozhodnutie orgánov samosprávy o riadení 

realizácie programu, prípadne pristúpenie ku korekciám stratégie alebo projektových 

zámerov, s účelom dosiahnutia cieľov v jednotlivých prioritných oblastiach.  

 

Časový harmonogram hodnotenia 

25.04.2017 - informácia do MZ o plánovanom procese hodnotenia 

24 - 28.04.2017 - oslovenie všetkých partnerov  a verejnosti na zaslanie pripomienok 

02.-31.05.2017 - priestor na zasielanie pripomienok 

01. – 16.06.2017 - spracovanie pripomienok 

20.06.2017  - prerokovanie hodnotiacej správy v miestnej rade 

27.06.2017 - prerokovanie hodnotiacej správy v miestnom zastupiteľstve  
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