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Informácia o PHSR 

 

 

Dňa 05.05.2015 miestne zastupiteľstvo mestskej časti schválilo zámer spracovania  programu 

sociálneho a hospodárskeho rozvoja obce.   

 

 

Následne bola verejným obstarávaním vybraná spoločnosť Centire s.r.o. na spracovanie 

PHSR pre našu mestskú časť.  

 

Prehľad všetkých stretnutí počas tvorby PHSR: 

 

 Dňa 16.07.2015 bolo organizované 1. stretnutie členov riadiaceho tímu miestneho 

úradu a pracovníkov spoločnosti CENTIRE, s.r.o.. Následne bol kompletizovaný 

zoznam socio-ekonomických partnerov ako aj zoznam respondentov na hĺbkové 

rozhovory s cieľom definovať okruhy otázok do prieskumu verejnej mienky 

 Dňa 27.09.2015 bolo organizované 1. verejné stretnutie s obyvateľmi MČ Bratislava-

Petržalka v kultúrnom zariadení CC Centrum, za účelom predstavenia spoločnosti 

CENTIRE, s.r.o. a predstavenie celého procesu tvorby a budúceho obsahu dokumentu. 

 V mesiaci august (01-31.08.2015) prebiehal prieskum verejnej mienky, vytvorený na 

základe hĺbkových rozhovorov s vybranými miestnymi aktérmi. Prieskumu bol 

realizovaný v elektronickej a papierovej forme, pričom sa ho zúčastnilo 389 

respondentov (0,37% populácie MČ). 

 Dňa 26.08.2015 bolo organizovaný 1. workshop s pracovnými skupinami 

socioekonomických partnerov MČ Bratislava-Petržalka za účelom prezentácie 

Analytickej časti PHSR a SWOT analýzy. 

 V mesiaci september (02.-23.09.2015) prebiehali konzultácie s vedúcimi 

a  zamestnancami jednotlivých oddelení na Miestnom úrade s cieľom definovania 

stratégie budúceho rozvoja MČ Bratislava-Petržalka. 

 Návrh strategického rámca vychádzal z analýz územia MČ Bratislava-Petržalka, 

výsledkov prieskumu verejnej mienky a interných konzultácií na miestnom úrade. 

 Dňa 28.09.2015 bolo organizované 2. verejné stretnutie s obyvateľmi MČ Bratislava-

Petržalka s cieľom prezentácie návrhu strategického rámca a zberu pripomienok, ktoré 

boli následne zapracované. 

 Strategický rámec PHSR bol  schválený Miestnym zastupiteľstvom MČ Bratislava-

Petržalka.dňa 27.10.2015  

 V termíne 01.10.2015 do 10.11.2015 prebiehal zber projektových zámerov 

prostredníctvom internetového dotazníka, zverejneného na stránke MČ Bratislava-

Petržalka. Do zberu projektov sa zapojili socio-ekonomickí partneri,  ako aj široká 

verejnosť.  

 Dňa 25.11.2015 bol organizovaný workshop s pracovnými skupinami 

socioekonomických partnerov MČ Bratislava-Petržalka. Stretnutie malo účel 

predstavenia zozbieraných projektových zámerov, filtráciu nerealizovateľných 

projektov a prioritizáciu projektov pre akčný plán na roky 2016-2018.  
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 Dňa 05.01.2016 bola firmou CENTIRE zaslaná prvá verzia materiálu, ktorá bola 

pripomienkovaná Riadiacim výborom. Po zapracovaní pripomienok bol materiál na 

pripomienkovanie socioekonomických partnerov  v termíne  19.01.-27.01.2016.  

 Dňa 29.01.2016 bol protokolárne prevzatý dokument PHSR.  

 V súčasnosti prebieha verejné pripomienkovanie. Materiál je zverejnený na webovej 

stránke mestskej časti: 

 

http://www.petrzalka.sk/program-hospodarskeho-a-socialneho-rozvoja/materialy-na-

zverejnenie/ 

 

Dňa 15.02.2016 je zvolané verejné prerokovanie v CC Centre. Lehota na ukončenie verejného 

pripomienkovanie materiálu PHSR je stanovená do 19.02.2016. Pripomienky budú  

spracované formou tabuľky s uvedeným  akceptovania alebo neakceptovania pripomienky. 

Vyhodnotenie pripomienkovacieho konania bude súčasťou materiálu do MZ a bude aj 

zverejnené na web. stránke Petržalky. 
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