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N áv r h 
Dodatku č. 1 Organizačného poriadku Miestneho úradu mestskej časti 

Bratislava - Staré Mesto 
 

 
 
 
Predkladateľ:             Návrh uznesenia miestnej rady: 
 

Ing. arch. Andrej Petrek 
starosta mestskej časti 

 Miestna rada mestskej časti Bratislava – Staré 
Mesto  
o d p o r ú č a  
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti 
Bratislava – Staré Mesto prerokovať návrh 
Dodatku č. 1 Organizačného poriadku 
Miestneho úradu mestskej časti Bratislava - 
Staré Mesto  
 

Zodpovedný:              Návrh uznesenia miestneho zastupiteľstva: 
 

Ing. Oliver Paradeiser 
prednosta 

 - v materiáli 

        
Spracovateľ:              Materiál obsahuje: 
 

Ing. Mgr. Jarmila Pagáčová 
vedúca oddelenia  
sociálnych vecí 
Mgr. Richard  Gregor                                                                                          
vedúci oddelenia kultúry 
 

 - návrh uznesenia 
- dôvodovú správu  
- návrh Dodatku č. 1 Organizačného 

poriadku Miestneho úradu mestskej 
časti Bratislava - Staré Mesto 

- návrh Schémy organizačnej štruktúry 
Miestneho úradu mestskej časti 
Bratislava – Staré Mesto 

 
 
 
 
 
 



 
Návrh uznesenia: 

 
 
 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Staré Mesto 
 
 
s c h v a ľ u j e  
 
 
Dodatok č. 1 Organizačného poriadku Miestneho úradu mestskej časti Bratislava - Staré Mesto 
s účinnosťou od 15. apríla 2008, 
 
 
u k l a d á  
 
 
1/ starostovi mestskej časti Bratislava - Staré Mesto : 
zabezpečiť pracovnoprávne rozhodnutia spojené so zmenou Organizačného poriadku Miestneho 
úradu mestskej časti Bratislava - Staré Mesto 
 
2/ prednostovi Miestneho úradu mestskej časti Bratislava - Staré Mesto 
a/ zabezpečiť organizačné zmeny spojené so zmenou Organizačného poriadku Miestneho úradu 
mestskej časti Bratislava - Staré Mesto 
b/ zapracovať súvisiace zmeny v rozpočte mestskej časti na rok 2008 a predložiť návrh na úpravu 
rozpočtu na zasadnutie  miestneho zastupiteľstva mestskej časti dňa 24. 06. 2008.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Dôvodová správa 

 
A) Organizačným poriadkom  Miestneho úradu mestskej časti Bratislava - Staré Mesto (ďalej 
len „organizačný poriadok“) schváleným uznesením č. 32 zo dňa 24.4.2007 a účinným od 1.mája 
2007 sa oddelenie sociálnych vecí  člení na dva referáty: 

a)   referát sociálnych dávok a služieb  
b)  referát zariadení sociálnych služieb,  
pričom agenda zariadení opatrovateľskej služby a terénna opatrovateľská služba sú zahrnuté 
v referáte zariadení sociálnych služieb. 

 
Dôvodom predkladaného návrhu na zmenu organizačného poriadku v časti týkajúcej sa 

štruktúry a obsahu náplne oddelenia sociálnych vecí je: 
1/ snaha o zavedenie systémového prístupu, zefektívnenie a skvalitnenie sociálnej pomoci a 

sociálnych služieb poskytovaných pracovníkmi oddelenia v priamom kontakte s občanmi, 
spolupracujúcimi organizáciami a subjektmi miestnej sociálnej siete, 

2/ zabezpečenie komunitného rozvoja a komunitného plánovania sociálnych služieb, 
3/ zabezpečenie účelného, kvalitného a efektívneho poskytovania sociálnych služieb pre 

seniorov mestskej časti Bratislava - Staré Mesto zriadením rozpočtovej organizácie . 
 

B) Návrh zmeny organizačnej štruktúry oddelenia kultúry Miestneho úradu Bratislava – Staré 
Mesto vychádza z Koncepcie kultúrnej politiky mestskej časti Bratislava – Staré Mesto na roky 
2008–2010 (ďalej len „koncepcie“), ktorú schválilo Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Staré 
Mesto na svojom zasadnutí dňa 11.12.2007, pod č.113/2007.  
 

Jeho predmetom je zmena názvov a počtu referátov oddelenia kultúry miestneho úradu 
z doterajších troch na dva a definovanie ich nových činností v súlade so schválenou koncepciou 
a preneseným výkonom štátnej správy.  Dodatok definuje a upresňuje centrálne funkcie a výkony 
oddelenia vo vzťahu ku všetkým činnostiam daným zriaďovateľskými povinnosťami, 
kompetenciami v zmysle preneseného výkonu štátnej správy na zverenom úseku a ostatnými 
činnosťami, ktoré spadajú pod jeho pôsobnosť. Zavedením nového referátu propagácie zároveň 
koncentruje propagačnú činnosť, ktorá bude centrálne riadená a vykonávaná pre všetky zariadenia 
spadajúce pod oddelenie, ako aj pre oddelenie samotné. 
 

Hlavným cieľom je vytvorenie funkčného strešného rámca pre novú organizačnú štruktúru 
oddelenia, s ktorou sú spoločne základným implementačným rámcom pre realizáciu Koncepcie 
kultúrnej politiky. 
 

Vo vzťahu ku koncepcii je návrh jej prvým a základným vykonávacím krokom, keďže rieši 
personálne obsadenie jednotlivých dnešných Miestnych kultúrnych centier, ktoré stoja pred 
novými potrebami a úlohami v zmysle ich vlastného vedenia a dramaturgických či iných 
kultúrnych výkonov.  

Návrh je rozdelený na dve etapy. V prvej etape (v predbežnom rámci k 1.9. až 1.11.2008) 
ráta s novým personálnym obsadením riaditeľov a ďalších pracovníkov jednotlivých nových 
centier kultúry, spolu s riaditeľom Centra vizuálneho umenia, ktorého prvé úlohy budú vo vzťahu 
ku svojej pozícii prípravné. V druhej etape (k 1.5.2009) dôjde k personálnemu doobsadeniu 
Centra vizuálneho umenia Bratislava – Staré Mesto, keďže v danom čase predpokladáme 
pripravenosť budovy Pisztoryho paláca k výkonu kultúrnych činností po predchádzajúcom 



priebehu rekonštrukčných a úpravových prác. V druhej etape sa tak naplní celkovo plánované 
personálne obsadenie oddelenia. 
 

V celkovom znení je návrh zmeny organizačnej štruktúry základným racionalizačným 
krokom novej kultúrno-politickej koncepcie. Eliminuje najmä duplicitne vykonávané činnosti 
(napr. zlúčením MKC Školská a MKC Gaštanová) a koncentruje ich pod jedno spoločné 
zastrešenie, prioritne rieši zásadné odborné posilnenie našich zariadení, ktoré tak budú schopné 
vykonávať náročnejšie odborné zadania a schopné adekvátne kooperovať s nezávislými 
organizáciami, ako aj s umelecky zameranými inštitúciami iných zriaďovateľov na území hlavného 
mesta Slovenskej republiky Bratislavy.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Návrh 
  

Dodatku č. 1 k Organizačnému poriadku Miestneho úradu mestskej časti 
Bratislava - Staré Mesto 

 
Organizačný poriadok Miestneho úradu mestskej časti Bratislava - Staré Mesto schválený 

uznesením č. 32/2007 z 24. apríla 2007 sa mení a dopĺňa takto: 
 
 
1. V čl. 3, ods. (1): sa vypúšťa  ods. (1) sa dopĺňa:  

(1) „Miestny úrad vedie a jeho prácu organizuje prednosta. Prednostu vymenúva a 
odvoláva starosta.“ 
 
2. V čl. 5, ods. (3) za „základe“ sa dopĺňa : „poverením“ 
 
3. V čl. 5, ods. (3) sa dopĺňa: 
ods. „ (4) Vedúci zamestnanci organizačných útvarov miestneho úradu mestskej časti s výnimkou 
organizácií s právnou subjektivitou, riadia vedúcich zamestnancov im priradených organizácií 
a zariadení.“  
 
ods. „  (5) Priradenie organizácií a zariadení  bez právnej subjektivity upravuje Schéma 
organizačnej štruktúry Miestneho úradu  mestskej časti Bratislava–Staré Mesto.“ 
 
4. V čl. 5, bod (2) písm. K. Oddelenie sociálnych vecí „referát zariadení sociálnych služieb“ 
sa dopĺňa: „a komunitného rozvoja“ 
 
5. V čl. 9, bod (12) a) referát sociálnych dávok a služieb sa vypúšťa: „pôvodný text pod 
názvom referátu“ a nahrádza sa:  
− „zabezpečuje agendu jednorazových dávok v hmotnej núdzi, finančných príspevkov 

odkázaným občanom mestskej časti, v mimoriadnych prípadoch aj pre ostatných obyvateľov 
mestskej časti;  

− zabezpečuje terénnu sociálnu prácu v spolupráci s občanmi a organizáciami, vyhľadáva 
a eviduje občanov, ktorým je potrebné poskytnúť sociálnu pomoc, resp. aj zdravotnícku 
starostlivosť;                                           

− zabezpečuje agendu príspevkov na stravovanie dôchodcov a zdravotne postihnutých občanov, 
vedie evidenciu stravníkov, vybavuje žiadosti  o poskytnutie príspevku na stravovanie;  

− pôsobí v oblasti poradenstva, prevencie na úseku starostlivosti občanov v sociálnej a hmotnej 
núdze v spolupráci so subjektmi miestnej a mestskej sociálnej siete; 

− zabezpečuje opatrenia prijaté v oblasti prevencie a riešenia záškoláctva v spolupráci 
s oddelením školstva, školami a príslušnými orgánmi štátnej správy; 

− vyhľadáva a príslušnému orgánu odporúča občanov vhodných vykonávať náhradnú rodinnú 
starostlivosť, právnej prevencie a ochrany, vedie a vybavuje agendu dožiadaní orgánov 
miestnej sociálnej siete v spolupráci s právnym oddelením; 

− zabezpečuje agendu pochovávania zomrelých na trovy obce; 



− v spolupráci s príslušnými útvarmi miestneho úradu koordinuje činnosť kompetentných 
orgánov a organizácií miestnej sociálno-zdravotnej siete pri zabezpečení základných životných 
podmienok a pomoci občanom v čase náhlej núdze;    

− pripravuje podklady pre tvorbu rozpočtu a zodpovedá za čerpanie rozpočtu.“ 
6. V čl. 9, bod (12) „b) referát zariadení sociálnych služieb“ sa dopĺňa: „a komunitného 
rozvoja“ 
pôvodný text pod názvom referátu sa vypúšťa a nahrádza sa:  
-   usmerňuje po odborno- metodickej stránke zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej  
    časti poskytujúce sociálne služby občanom; 
− riadi a usmerňuje činnosť klubov dôchodcov mestskej časti - organizačných jednotiek 

oddelenia sociálnych služieb. Podieľa sa na utváraní podmienok pre záujmovú činnosť 
a kultúrnu činnosť a na udržiavaní fyzickej aktivity a psychickej aktivity seniorov; 

− zabezpečuje agendu súvisiacu s rozhodovaním o poskytovaní starostlivosti a o úhrade za 
poskytované služby; 

− pripravuje rozhodnutia v druhom stupni, v ktorých v správnom konaní v prvom stupni koná 
a rozhoduje zariadenie sociálnych služieb zriadené mestskou časťou; 

− pripravuje materiály pre rozhodovanie o zriadení alebo zrušení  zariadenia sociálnych služieb; 
− mapuje aktuálnu sieť mimovládnych neziskových organizácií poskytujúcich služby v sociálno - 

zdravotnej a charitatívnej oblasti v mestskej časti; 
− spracúva databázu subjektov a zariadení poskytujúcich sociálne služby a zdravotnícku 

starostlivosť v mestskej časti, zabezpečuje informovanosť pre občanov a poslancov; 
− zodpovedá za agendu dotácií poskytovaných z rozpočtu mestskej časti pre subjekty 

poskytujúce podporné služby v sociálno-zdravotnej a humanitárnej oblasti; 
− spolupracuje s referátom projektov, komunitnými centrami, navrhuje partnerstvá so subjektmi 

miestnej sociálno-zdravotnej siete,  pripravuje podklady a  zodpovedá za tvorbu a realizáciu 
komunitných projektov a programov v sociálno-zdravotnej oblasti. Navrhuje koncepčné 
zámery mestskej časti v sociálno-zdravotnej oblasti. Zabezpečuje komunitné plánovanie 
sociálnych služieb mestskej časti“. 

 
7. V čl. 5 bod (2) písm. L Oddelenie kultúry sa vypúšťa: „referát dramaturgie“ „referát 
podujatí“ „referát kultúrnych zariadení“  
sa dopĺňa: „referát pre prenesený výkon štátnej správy“ „referát propagácie“  

 
8.       V čl. 9 Úsek prednostu, bod. (13) „Oddelenie kultúry zabezpečuje: vypúšťa sa celý    
 text a nahrádza sa:„ Oddelenie kultúry zabezpečuje: 

- realizáciu  koncepcie kultúrnej politiky mestskej časti, 
- prenesený  výkon štátnej správy; 
- dramaturgiu podujatí a propagáciu činnosti mestskej časti,  plnenie úloh zriaďovateľa,  
- kontroluje plnenie úloh miestneho úradu zariadeniami, prerokúvanie rozpočtu a  

materiálno-technických  podmienok na činnosť zariadení; 
- riadenie a metodické usmerňovanie, poskytovanie odbornej a poradenskej činnosti 

zariadeniam;  
-     mapovanie, koordinovanie a podporu kultúrnych aktivít, osôb, organizácií pôsobiacich   
      na území mestskej časti v zmysle priorít a zámerov mestskej časti;  
-    zabezpečuje podmienky pre kvalitatívnu úroveň kultúrnych výkonov; 
- predkladanie strategických koncepčných výhľadových plánov centier kultúry s cieľom ich 

trvalo udržateľného rozvoja za účelom zvyšovania úrovne kultúrnych  podujatí v mestskej 
časti  Bratislava – Staré Mesto; 

 



 
 
 

Oddelenie kultúry sa člení na: 
 
   a) referát pre prenesený výkon štátnej správy, ktorý  

- na úseku kultúry vykonáva agendu právnymi predpismi preneseného výkonu štátnej správy 
na obec; 

- vykonáva kontrolnú činnosť podľa osobitných predpisov a dozor  pri zabezpečení  
verejného poriadku a nočného pokoja na kultúrnych a športových podujatiach v súčinnosti 
s mestskou políciou, policajným zborom, príslušnými referátmi miestneho úradu a štátnymi 
orgánmi;  

- pripravuje rozhodnutia v  správnom konaní za porušenie zákonov o konaní verejných   
     kultúrnych a športových podujatí; 
- vykonáva priestupkovú agendu na úseku kultúry, podáva podnety na priestupkové 

konanie;  
- vykonáva povoľovaciu agendu osobitného užívania verejného priestranstva za účelom   
     usporadúvania exteriérových podujatí a iných akcií na území mestskej časti;  

-    pripravuje podklady  pre vyrúbenie miestnej dane za osobitné užívanie verejného  
     priestranstva; 
- koordinuje konanie podujatí, zhromaždení a iných akcií na území  mestskej časti; 
- vedie  evidenciu usporiadateľov verejných kultúrnych a športových podujatí; 
- rieši sťažnosti na úseku kultúry; 
- vedie evidenciu oznámenia o konaní ohňostrojov, pripravuje stanoviská  za mestskú časť  
     vykonáva miestnu obhliadku; 
- pripravuje podklady pre štatistiku MV SR , Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy  
     a MK SR za oddelenie kultúry; 

 
   b) referát propagácie, ktorý 

- zabezpečuje spoločnú propagáciu všetkých kultúrnych výkonov oddelenia kultúry 
a jednotlivých centier kultúry, vo forme tlačových, digitálnych a iných výstupov vrátane 
internetovej prezentácie; 

- zabezpečuje spoločnú stratégiu propagácie úseku smerom k jednotlivým skupinám 
potenciálnych respondentov a manažuje všetky propagačné výstupy; 

- zabezpečuje vizuálne a grafické spracovanie všetkých tlačovín dotýkajúcich sa kultúrnych 
podujatí; 

- vedie a priebežne dopĺňa poštové a  elektronické centrálne adresáre; 
- spolupracuje s ďalšími kultúrnymi inštitúciami na území Bratislavy, koordinuje spoločné 

propagačné postupy v prípade spolupráce s mestskou časťou; 
- v súčinnosti s referátom výkonu štátnej správy vykonáva správu registra podujatí na území 

mestskej časti;  
- zabezpečuje archív propagačných materiálov o kultúrnych aktivitách v mestskej časti.“ 

 
 


