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Predkladateľ:             Návrh uznesenia miestnej rady: 
 

PhDr. Tatiana Rosová 
starostka 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 
vyhodnotenie účinnosti zmien, ktoré 
vyplynuli z Organizačného poriadku 
Miestneho úradu mestskej časti Bratislava- 
Staré Mesto 
 

Zodpovedný:              Návrh uznesenia miestneho zastupiteľstva: 
 

Mgr. Sven Šovčík 
prednosta 

 - v materiáli 

        
Spracovateľ:              Materiál obsahuje: 
 

Ing. Vladimír Lauko 
vedúci kancelárie prednostu 
 
Ing. Petra Strejčková 
vedúca oddelenia finančného 

 - návrh uznesenia 
- dôvodovú správu 
- vyhodnotenie účinnosti zmien 

 



Návrh uznesenia 
 
 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Staré Mesto 
 
b e r i e    n a    v e d o m i e  
 
informáciu o vyhodnotení účinnosti zmien, ktoré vyplynuli z Organizačného poriadku 
Miestneho úradu mestskej časti Bratislava – Staré Mesto 
 



Dôvodová správa: 
 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Staré Mesto svojim uznesením č.9/2011 na 
svojom rokovaní dňa 15.2.2011 schválilo nový Organizačný poriadok Miestneho úradu 
mestskej časti Bratislava – Staré Mesto s účinnosťou od 1. marca 2011 a zároveň uložilo 
prednostovi miestneho úradu vyhodnotiť účinnosť zmien vyplývajúcich z organizačného 
poriadku. 
 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Staré Mesto svojim uznesením č.67/2011 
na svojom rokovaní dňa 13.9.2011 schválilo Dodatok č.1 k Organizačnému poriadku 
Miestneho úradu mestskej časti Bratislava – Staré Mesto s účinnosťou od 1.10.2011 
a posunulo termín predloženia vyhodnotenia účinnosti zmien na rokovanie novembrového 
zastupiteľstva.  
 
Z dôvodu posunutia termínu novembrového zastupiteľstva na december predkladáme 
vyhodnotenie účinnosti zmien, ktoré vyplynuli z Organizačného poriadku Miestneho úradu 
mestskej časti Bratislava – Staré Mesto. 
 
Predkladaná informácia o vyhodnotení účinnosti zmien, ktoré vyplynuli z Organizačného 
poriadku Miestneho úradu mestskej časti Bratislava – Staré Mesto bola spracovaná 
k 1.12.2011 príslušnými vedúcimi oddelení Miestneho úradu mestskej časti Bratislava – Staré 
Mesto.  
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Informácia o vyhodnotení účinnosti zmien, ktoré vyplynuli z Organizačného poriadku za 
oddelenie kancelária prednostu:   
 
V roku 2011 bolo celkom za oddelenie kancelárie prednostu realizovaných viacero zmien 

vyplývajúcich z Organizačného poriadku: 

 

1. racionalizácia pracovných síl 

2. zlučovanie oddelení a referátov spojené so sťahovaním do komplexných celkov 

3. čiastočná drobná rekonštrukcia v rámci bežnej a štandardnej údržby 

4. šetrenie spotrebného materiálu pri kopírovaní a tlači dokumentov  

5. spolupráca na vytvorení prepravnej staromestskej služby bez zvyšovania stavu vodičov 

    a   motorových vozidiel 

6. prehodnotenie zmluvných vzťahov medzi mestskou časťou Bratislava – Staré Mesto  

   a dodávateľskými organizáciami 

 

a mnohé iné činnosti charakteru rôznych drobných organizačných opatrení (Príkaz prednostu, 

ktorý upravuje obeh objednávok, faktúr a ich zverejňovanie, Príkaz prednostu, ktorý upravuje 

kolobeh zmlúv, ich zverejňovanie a archiváciu, Príkaz prednostu k prevádzke a hospodárnosti 

služobnej autoprevádzky, Príkaz prednostu o zabezpečení písomností, ich úprava a tlač 
v rámci úradu, určenie pružnej pracovnej doby úradu a kontaktného pracoviska v prospech 

občanov a pod. ) Cieľom týchto opatrení bolo najmä znížiť prevádzkové náklady úradu ako aj 

zefektívniť prácu zamestnancov mestskej časti. 

  

1. racionalizácia pracovných síl: 

 

Stav pracovníkov kancelárie prednostu k   1.3.2011:    37 pracovníkov 

Stav pracovníkov kancelárie prednostu k 1.12.2011:    35 pracovníkov 

 

( všetky personálne zmeny boli realizované prirodzenou cestou odchodom do starobného 

dôchodku resp. dohodou o ukončení pracovného pomeru, preradením v rámci oddelenia ) 

  

2. zlučovanie oddelení a pracovísk spojené so sťahovaním do komplexných celkov: 

- v rámci oddelenia kancelárie prednostu boli zlúčené referáty prevádzky a údržby, referát 

registratúry z oddelenia informatiky, bol vytvorený samostatný referát kontaktného 

pracoviska s redukciou počtu pracovníkov a kompetencií 
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- archívne priestory boli v budove miestneho úradu redukované a premiestnené. Tým vznikol 

špecializovaný archív stavebnej dokumentácie na ul. Fraňa Kráľa 24 ( archív stavebného 

úradu ) 

- cez referát prevádzky boli realizované sťahovania odchádzajúcich a prichádzajúcich 

pracovníkov podľa funkcií a jednotlivých oddelení do optimalizovaného stavu v rámci 

priestorových možností 

- na  kontaktnom pracovisku boli redukované jednotlivé stránkové pracoviská a bola zriadená 

rozšírená stránková doba pre občanov a počas nej aj nepretržitá prevádzka 

  

3. čiastočná drobná rekonštrukcia v rámci bežnej a štandardnej údržby:  

- bola vytvorená osobitná rokovacia miestnosť na prízemí pre potreby poslancov ( rokovania 

komisií a pod.) 

- opätovne boli sfunkčnené kancelárske priestory na 3. poschodí a to aj presťahovaním 

novovytvoreného stavebného archívu na ul. Fraňa Kráľa 

- vytvorilo sa servisné pracovisko prevádzky spojené ako sklad kancelárskych potrieb, 

rozmnožovne a prevádzkové pracovníčky 

- vypratali sa komplexne priestory v suteréne budovy od nepotrebných vecí dlhodobo 

skladovaných v týchto priestoroch 

- presťahoval a vytvoril sa archív personálny a mzdový v suteréne budovy 

- boli upravené priestory traktu kancelárie starostky a sekretariátu v rámci drobnej údržby 

- je vykonávaná pravidelná oprava a údržba ako aj renovácia na objektoch MŠ, ŠJ, KD a 

iných zariadeniach mestskej časti pracovníkmi údržby ( 5 pracovníkov ), čo je vzhľadom na 

počet a stav ako i požiadavky mimoriadne náročné 

  

4. šetrenie spotrebného materiálu pri kopírovaní a tlači dokumentov: 

-vzhľadom na požiadavky úradu a zariadení je toto mimoriadne náročná činnosť v 

racionalizovaní prác a nákladov. Nie všetci pracovníci postupovali pri vybavovaní svojej 

agendy hospodárne a efektívne a ich materiálové požiadavky bolo nevyhnutné redukovať. 
Taktiež požiadavky zariadení prekračujú kapacitné a finančné možnosti. Preto sa hľadajú 

niektoré inovatívne možnosti a redukujú sa neprimerané požiadavky z jednotlivých oddelení 

resp. referátov.  
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5. spolupráca na vytvorení prepravnej staromestskej služby bez zvyšovania stavu 

vodičov a motorových vozidiel 

- pri vzniku prepravnej služby v Starom Meste kancelária prednostu  prostredníctvom referátu 

prevádzky aktívne vstúpila do realizácie a tak prevádzka je zabezpečovaná pre občanov bez 

navýšenia pracovných síl ako aj služobných motorových vozidiel. Doterajšie poznatky 

a odozvy od občanov naznačujú, že sa jedná o veľmi potrebnú a nezastupiteľnú službu, ktorú 

mestská časť poskytuje pre svojich občanov. 

 

6. prehodnotenie zmluvných vzťahov medzi mestskou časťou Bratislava – Staré Mesto  

   a dodávateľskými organizáciami 

- v súvislosti s racionalizáciou a šetrením prevádzkových prostriedkov dochádza priebežne 

k prehodnoteniu zmluvných vzťahov medzi mestskou časťou a dodávateľskými organizáciami 

a to prostredníctvom ukončenia zmluvných vzťahov a vyhlásením nových verejných 

obstarávaní resp. realizáciou verejných obstarávaní prostredníctvom elektronických aukcií 

s cieľom úspory finančných prostriedkov s dôrazom na zachovanie kvality dodávaných 

tovarov resp. poskytovaných služieb. 

 

Informácia o vyhodnotení účinnosti zmien, ktoré vyplynuli z Organizačného poriadku za 
oddelenie kancelária starostky:   
 

Stav pracovníkov kancelárie starostky k   1.3.2011:    15   pracovníkov 

Stav pracovníkov kancelárie starostky k 1.12.2011:    11  pracovníkov 

 

Odčlenením referátu sťažností a petícií z oddelenia kancelárie prednostu a jeho začlenením 

pod oddelenie kancelárie starostky došlo k zníženiu administratívnej záťaže pre obe strany.  

 

Vytvorenie nových referátov:  

 

referát riadenia a koordinácie projektov – účelom tohto opatrenia bola formalizácia 

a zviditeľnenie funkcie projektového koordinátora pre lepšiu orientáciu a koordináciu pre 

zamestnancov mestskej časti i verejnosť. Výrazne sa zlepšila komunikácia a spolupráca 

s inými orgánmi verejnej správy i s verejnosťou, nakoľko je dnes zrejmé, koho majú na 

miestnom úrade v projektových otázkach kontaktovať.  
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referát protokolu a verejných podujatí - toto opatrenie splnilo očakávania, a to napriek 

poklesu počtu pracovníkov referátu z 3 na 2, čím došlo k nárastu agendy u zostávajúcich 

pracovníkov. Pre blízku budúcnosť je predpoklad personálneho posilnenia referátu 

o brigádnika pre administratívne práce, prípadne dobrovoľníka v zmysle novely zákona 

o dobrovoľníctve.  

  

Informácia o vyhodnotení účinnosti zmien, ktoré vyplynuli z Organizačného poriadku za 
oddelenie majetkové a investičné:   
 
Stav pracovníkov oddelenia majetkového a investičného k   1.3.2011:   17 pracovníkov 

Stav pracovníkov  oddelenia majetkového a investičného k 1.12.2011:  10 pracovníkov 

 
Hlavnou úlohou Organizačného poriadku miestneho úradu bolo zadefinovať kompetencie 

a vzťahy odborných útvarov úradu pri plnení úloh úradu ako celku. V tejto súvislosti môžeme 

účinnosť zmien organizačného poriadku hodnotiť z pohľadu oddelenia majetkového 

a investičného cez nasledujúce kritériá: 

- ako napĺňa oddelenie svoje  kompetencie, 

- ako participuje oddelenie na ostatných úlohách úradu 

- súčinnosť s inými oddeleniami  

- plnenie úloh oddelenia voči voleným orgánom a komisii ( starosta, zastupiteľstvo, 

komisia ) 

- personálne zabezpečenie oddelenia 

Hodnotenie : 

- z pôvodného počtu 17 zamestnancov zlúčených oddelení majetkového a oddelenia 

investičného, k  1.12. 2011 došlo k zníženiu počtu zamestnancov o 7 zamestnancov. 

Napriek uvedenému zníženiu počtu zamestnancov oddelenia zabezpečuje hlavné 

úlohy v požadovanom rozsahu,  

- aktuálnym problémom na referáte investičnom k 1.12.2011 je, že úlohy tohto referátu 

zabezpečuje iba 1 zamestnanec, čo je neúnosný stav, napriek tomu, že plánovaný 

rozpočet na rok 2012 významne obmedzuje investičné aktivity mestskej časti. 

Odporúčanie: od 1.1.2012 personálne posilniť referát investičný o 1 odborného 

zamestnanca ( stavbár, investičná činnosť...),  
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- odchodom odborne spôsobilých pracovníčok, úrad  od  1.12.2011 nezabezpečuje 

prenesený výkon štátnej správy na úseku- Štátny fond rozvoja bývania ( poverený 

zamestnanec musí absolvovať certifikované školenie ). Vzhľadom k tomu, že najviac 

prác na tomto úseku je na konci a začiatku kalendárneho roka, túto pozíciu je potrebné  

urýchlene personálne obsadiť, 
- oddelenie majetkové a investičné, zvlášť referát investičný vykonáva väčšinu 

investičných akcií a zákaziek prostredníctvom verejného obstarávania. Potrebné je 

upresniť kompetencie novovytvoreného oddelenia informatiky, verejného 

obstarávania a vnútornej kontroly vo vzťahu k ostatným oddeleniam  

- súčinnosť s ostatnými oddeleniami úradu je hodnotená ako dobrá a pravidelná, 

možnosti zlepšenia sú najmä v dodržiavaní ( skrátení ) termínov k vyjadrovaniu sa 

k materiálom oddelenia, napr. zmluvy, príprava verejných obchodných súťaží a iné.  

- je potrebné upresniť vzťahy a kompetencie medzi investičným referátom a oddelením 

dopravy ( realizácia a dozorovanie stavieb, napr. rekonštrukcia komunikácií 

a chodníkov...) 

- je potrebné skrátiť dobu na posudzovanie návrhov - podpisy  ( žiadanky, objednávky, 

zmluvy a i. ), nakoľko čas na samotnú realizáciu akcie sa skracuje, resp. začínajú sa 

v záujme veci realizovať akcie, ktoré nie sú formálno-právne ukončené, 

- je potrebné minimalizovať prípady spracúvania rôznych hodnotiacich a iných 

materiálov v „šibeničných“ termínoch  

- osobitným problémom je absencia stredno a dlhodobých  zámerov mestskej časti pri 

riešení koncepčných otázok, napr. bytová politika, nakladanie s majetkom 

      ( predaje/nájmy, investičná politika, podielové domy a pod.),  
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Informácia o vyhodnotení účinnosti zmien, ktoré vyplynuli z Organizačného poriadku za 
oddelenie kultúry:   
 
Stav pracovníkov oddelenia kultúry ( vrátane Centier )  k   1.3.2011:   25 pracovníkov 

Stav pracovníkov oddelenia kultúry ( vrátane Centier ) k 1.12.2011:    24 pracovníkov 

 

Do 28.2.2011 platil predchádzajúci Organizačný poriadok Miestneho úradu mestskej časti 

Bratislava - Staré Mesto schválený uznesením Miestneho zastupiteľstva 125/2008 v znení 

Dodatku č. 1 Organizačného poriadku Miestneho úradu mestskej časti Bratislava - Staré 

Mesto a Dodatku č. 2 Organizačného poriadku Miestneho úradu mestskej časti Bratislava -

Staré Mesto v úplnom znení schválenom uznesením Miestneho zastupiteľstva zo dňa 

8.12.2009 č.123/2009 a platný od 1.4.2010, ktorý pre oddelenie kultúry stanovil členenie: 

 

Oddelenie kultúry sa členilo na 

a) referát kultúrnych činností 

b) referát propagácie 

c) centrá kultúry  

 

Na základe uznesenia Miestneho zastupiteľstva č.9/2011 zo dňa 15.2.2011 nadobudol dňa 

1.3.2011 svoju účinnosť organizačný poriadok Miestneho úradu, ktorý pre oddelenie kultúry 

stanovil nasledovné členenie: 

 

Oddelenie kultúry sa člení na 

a) referát kultúrnych činností 

b) referát propagácie 

c) referát registrácie a kontroly podujatí 

d) centrá kultúry  

 

Dôsledkom tejto zmeny bolo, že pod Centrum vizuálneho umenia od 1.3.2011 prešla Galéria 

Cypriána Majerníka, ktorá dovtedy patrila pod Centrum hudby, Zichyho palác, Ventúrska 9, 

Bratislava. Súčasne aj týmto  Centrum vizuálneho umenia združilo všetky aktivity zamerané 

na súčasné vizuálne umenie pod patronátom Starého Mesta, a to Galériu Faica, Galériu 

Cypriána Majerníka a internetový portál pre vizuálne umenie a kritiku Art Dispečing.  
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Dodatkom č. 1 schváleným uznesením Miestneho zastupiteľstva č.67/2011 zo dňa 13.9. 2011 

s účinnosťou od 1.10.2011 následne v Organizačnom poriadku Miestneho úradu v článku 4, 

ktorý určuje náplň činnosti organizačných útvarov miestneho úradu v bode 1) Kancelária 

starostu vnikol nový referát označený písmenom f) referát protokolu a verejných podujatí, 

pod ktorý prešla z oddelenia kultúry agenda doterajšieho referátu registrácie a kontroly 

podujatí aj s pracovníkmi. Keďže bývalý referát oddelenia  kultúry registrácie a kontroly 

podujatí spracovával agendu nie len kultúrnych podujatí, ale aj športových či iných 

exteriérových podujatí a zhromaždení ako aj iných akcií, pre jeho riadenie a operatívnu 

činnosť je vhodné,  že patrí pod priame riadenie kancelárie starostky. 

 

Informácia o vyhodnotení účinnosti zmien, ktoré vyplynuli z Organizačného poriadku za 
oddelenie územného rozvoja:   
 
Stav pracovníkov oddelenia územného rozvoja  k   1.3.2011:   7 pracovníkov 

Stav pracovníkov oddelenia územného rozvoja  k 1.12.2011:   7 pracovníkov 

 

Z dôvodu vyššej a efektívnejšej koordinácie činností jednotlivých aktivít (údržba 

fontán, kontrola meracích zariadení, sledovanie vykonaných prác subdodávateľov, atď.) 

a s tým súvisiacich predpríprav, ale i uvedenie do pôvodného stavu, by bolo vhodné aby tieto   

činnosti patrili v rámci organizačnej štruktúry pod oddelenie dopravy, obchodu, verejného 

poriadku a miestnych daní.  

Vďaka súčasnému systému riadenia vznikajú drobné dezinformácie, ktoré môžu 

vytvárať dojem nekoordinovanej činnosti vedenia miestneho úradu a samotnej realizácie či už 

jednotlivých činností vyplývajúcich z rutinného obhospodarovania jednotlivých mestských 

častí ako aj pri organizovaní podujatí. Tok informácií (či už organizačného charakteru, 

podujatí, akcií, atď.) by mal mať pevne stanovenú štruktúru aby sa vyhlo nedorozumeniam. 

Ďalej sú tu isté špecifiká, napr. zimná údržba ciest, kde sú isté kompetencie (väčšinové) pod 

oddelením dopravy, obchodu, verejného poriadku a miestnych daní a menšia časť pod 

oddelením územného rozvoja, inak povedané, dochádza k prelínaniu kompetencií, z čoho 

v konečnom dôsledku vznikajú situácie, ktoré sú problémové. 

 Oddelenie územného rozvoja, ktorého organizačná štruktúra (referát územného plánu, 

referát ochrany prírody a starostlivosti o životné prostredie) je vhodná a nepotrebuje ďalšiu 

zmenu, avšak upraviť je ešte potrebné výkon činností referátov – vynechať najmä technické 

činnosti ako je stav meracích zariadení ( elektromery, vodomery, plynomery.) 
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Súčasný stav a návrh možných zmien a doplnení:   

Oddelenie územného rozvoja sa člení na 

a) referát územného plánu, ktorý zabezpečuje 

 - prípravu podkladov na obstaranie územno-plánovacej dokumentácie  

  mestskej časti a ňou vymedzených zón; 

 - zmluvné vzťahy pri obstaraní územno-plánovacej dokumentácie mestskej 

  časti a jej zón; 

 - prípravu odborných a súborných stanovísk ku koncepčným materiálom v  

             oblasti územného  plánu; 

 - prípravu územno-plánovacích informácií; 

 - oprávneným osobám k nahliadnutiu územno-plánovaciu informáciu, resp. 

  územno-plánovaciu dokumentáciu; 

 - tvorba a napĺňanie geografického informačného systému mestskej časti (na 

  podklade digitálnej katastrálnej  mapy); 

 - evidenciu a vyhodnocovanie podnetov a pripomienok k zmenám územno-

  plánovacej dokumentácie; 

 - plnenie ďalších povinností, vyplývajúcich mestskej časti v oblasti územného 

  plánovania zo všeobecne záväzných právnych predpisov a zo štatútu; 

b) referát ochrany prírody a starostlivosti o životné prostredie,  ktorý zabezpečuje 

 - úlohy súvisiace s koncepciou tvorby a ochrany verejnej zelene zverenej  

             mestskej časti; 

 - úlohy súvisiace s povinnosťou utvárať a chrániť zdravé podmienky a zdravý     

  spôsob života a práce obyvateľov mestskej časti, pričom spolupracuje  

             najmä s regionálnym úradom verejného zdravotníctva a veterinárnou  

  správou; 

 - plnenie úloh prenesených na mestskú časť na úseku ochrany životného  

             prostredia (napr. čistota ovzdušia, odpady),  poľnohospodárstva, vodného 

  hospodárstva, ochrany prírody a krajiny a veterinárnej starostlivosti; 

 - priestupkovú agendu na úseku ochrany životného prostredia, zelene,  

  poľnohospodárstva, vodného hospodárstva, ochrany prírody a krajiny a   

             veterinárnej starostlivosti podľa osobitných predpisov; 

 - prípravu podkladov k stanoviskám k investičnej činnosti z hľadiska tvorby a 

  ochrany  životného prostredia; 

 - prenesený výkon štátnej správy ochrany drevín v  I. stupni podľa os.predpisov; 
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 - starostlivosť o verejnú zeleň a zeleň v parkoch vrátane cestnej zelene a   

             zelene vo vnútroblokoch; 

 - prevádzku a údržbu fontán;  

 - odvoz a likvidáciu odpadu, komunálneho odpadu a biologického odpadu 

  zo záhrad verejných priestranstiev vrátane dočisťovania; 

 - štiepkovanie a kompostovanie; 

 - deratizáciu; 

 - opravy, údržbu a čistenie verejných sociálnych zariadení, parkov,   

 detských ihrísk vrátane odvozu vzniknutého odpadu; 

 

Z funkčného ako aj logického hľadiska by navrhované zmeny a doplnenia viedli  k hladšiemu 

priebehu koordinácie pre jednotlivé činnosti a aktivity v rámci miestneho úradu resp. mestskej 

časti. 

 

Informácia o vyhodnotení účinnosti zmien, ktoré vyplynuli z Organizačného poriadku za 
oddelenie informatiky, verejného obstarávania a vnútornej kontroly :    
 
Oddelenie informatiky, verejného obstarávania a vnútornej kontroly bolo zriadené Dodatkom 

č. 1 schváleným uznesením Miestneho zastupiteľstva č.67/2011 zo dňa 13.9. 2011 

s účinnosťou od 1.10.2011 

 

Stav  pracovníkov  oddelenia   k 1.10.2011:        7  pracovníkov 

Stav pracovníkov oddelenia k 1.12.2011:   6,5 pracovníka ( 6 pracovníkov na plný 

pracovný úväzok a 1 pracovník na polovičný pracovný úväzok ) 

 

Ako kľúčová zmena bola vyhodnotená zmena:  zaradenie referátu informatiky pod oddelenie 
kancelárie starostky z dôvodu prestavby celého informačno-dátového systému úradu. 
Následne bol presunutý referát personálny a mzdový na oddelenie kancelária prednostu, čo 
prinieslo zlepšenie kontroly prednostu úradu nad personálnou a mzdovou politikou. V druhom 
rade bol vytvorený referát civilnej ochrany a krízového riadenia, PO a BOZP, kde sa podarilo 
ušetriť nemalé finančné prostriedky v porovnaní s riešením cez externého dodávateľa služieb. 
Pracovné miesto na referáte sťažností bolo zrušené a sťažnosti prešli priamo do kompetencie 
vedúceho kancelárie starostky. 
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Po druhej zmene organizačného poriadku bolo vytvorené oddelenie informatiky, verejného 
obstarávania a vnútornej kontroly, čím sa v prvom rade opäť skvalitnila úroveň servisu a 
poskytovania IT služieb nielen pre úrad, ale aj pre občanov. Týmto rozhodnutím sa skvalitnila 
kontrola nad verejnými obstarávaniami v zmysle pridania ďalšieho kontrolného mechanizmu 
v systéme verejných obstarávaní na úrade. Významnou zmenou bolo vytvorenie referátu 
vnútornej kontroly, ktorý by mal priniesť viac kontrolných mechanizmov do systému práce 
úradu. 
 

Zmeny v oblasti elektronizácie a informatizácie je možné rozdeliť do štyroch kategórií: 

• zmeny v oblasti hardware 

• zmeny v oblasti software 

• zmeny vo vzťahu k webovej stránke 

• zmeny v zmluvných vzťahoch 

 

všetky tieto zmeny sa navzájom istým spôsobom prekrývajú, keďže sa problematika 

vzhľadom na stav v tejto oblasti riešila komplexným spôsobom.  

 

Zmeny v oblasti hardware 

 

Do tejto oblasti je zahrnuté nielen počítačové vybavenie, ale aj komplexná zmena zariadení 

v segmente výpočtovej technika, dátových služieb a hlasových služieb. Sú to najmä tieto 

činnosti:  

• audit hlasových služieb a dátových sietí 

• zavádzanie IP telefónie 

• zrušenie pobočkovej telefónnej ústredne 

• nastavenie plánu volaní pre zamestnancov v zmysle obmedzenia dostupnosti 

medzimestských a medzinárodných hovorov 

• nasadzovanie novej štruktúrovanej kabeláže pre dátové siete, výmena zastaralej 

elektroniky v segmente dátových sietí na úrade 

• zavedenie dátovej siete do všetkých priestorov úradu 

• zavedenie vysokorýchlostného dátového pripojenia (internet) 

• nasadenie interného Exchange servera (pre vzdialené pripojenie k e-mailom 

a kalendárom) 

• prenos kompletnej mailovej komunikácie a adries do nového systému 

• vnútorný audit PC vybavenia na úrade 
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• príprava verejného obstarávania na kúpu PC a príslušenstva (havarijný stav v PC 

vybavení na úrade) 

• zrealizovanie verejného obstarávania na kúpu PC a príslušenstva, nasadzovanie 

jednotlivých PC na pracoviská, inštalácia programového vybavenia 

 

Zmeny v oblasti software 

 

V tejto oblasti nastali zrejme najväčšie zmeny, keďže bolo treba nielen nasadiť novú 

registratúru, ale ju aj prepojiť s existujúcimi modulmi používanými na úrade ako aj 

s aplikáciami na web stránke. Zároveň ďalším aspektom bolo zjednotiť softwarové vybavenie 

úradu a naopak prepojiť aplikácie bežiace na web stránke s vnútornými systémami 

používanými na úrade a kooperujúcimi s registratúrou.  

Ďalším krokom bolo k tomuto systému pripojiť nový software na stavebnom úrade a znova ho 

obojstranne prepojiť s rozhraním na web stránke. 

 

Sú to najmä tieto činnosti:  

• nasadzovanie systému GovIs (automatické zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok) 

• prepájanie modulov používaných na jednotlivých oddeleniach na systém GovIs 

• audit pripravenosti úradu na nový systém registratúry z hľadiska software 

• príprava prostredia úradu na nový systém registratúry z hľadiska hardware (nákup 

serverov a konfigurácia) 

• nasadenie registratúry, organizovanie a realizácia školení pre pracovníkov úradu 

• nasadenie software na stavebnom úrade 

• prepojenie registratúry s web stránkou, so software na stavebnom úrade a ostatnými 

systémami a modulmi 

• príprava a výroba šablón a tlačív používaných v registratúre a na web stránke 

• príprava a výroba „inteligentných tlačív“ používaných na web stránke pri 

elektronických podaniach zo strany občanov a organizácií 
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Zmeny v oblasti web stránky a vo vzťahu k web stránke 

 

Tu nastali zrejme najväčšie zmeny, keďže sme prešli od stránky mechanicky napĺňanej 

pracovníkmi IT oddelenia, prípadne externej firmy na model stránky bežiacej pod našou 

plnou kontrolou s možnosťou všetkých zásahov ktoré dovoľuje systém. Naviac sme sa 

posunuli od modelu stránky len poskytujúcej informácie k modelu stránky interaktívnej, 

umožňujúcej nielen s úradom elektronicky komunikovať, ale aj kontrolovať pohyb 

elektronických podaní na našej web stránke. 

 

Činnosti realizované v tejto oblasti:  

• príprava, programovanie a nasadenie novej web stránky 

• nasadenie systému GovIs (automatické zverejňovanie zo strany oddelení na úradnej 

tabuli ako aj na podstránkach príslušného oddelenia) 

• nasadenie systému GovIs (automatické zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok) 

• nasadenie ďalších modulov systému GovIs – Hlásnik, Adresár, modul pre 

zverejňovanie podujatí pre oddelenie kultúry 

• audit pre nasadenie online prístupu občanov k službám úradu – eGov služby 

• nasadzovanie systémov eGov služieb  (online prístup a elektronické podania) – 

testovacia prevádzka 

• výroba inteligentných tlačív 

• vzájomné prepájanie systémov používaných na úrade s rozhraním na web stránke 

 

Zmeny v zmluvných vzťahoch 

 

Zmeny nastali hlavne v oblasti telekomunikácií a dátových prenosov, ale aj v oblasti software 

a tlačových či kopírovacích služieb 

 

• v oblasti telekomunikácií a dátových prenosov bola uzatvorená zmluva, ktorá zaručuje 

nielen lacné telefonovanie na IP báze, ale hlavne bola kompletne obnovená dátová 

štruktúra úradu (na aktívnej ako aj pasívnej platforme). 

• v oblasti software boli ukončené všetky zmluvy na nepoužívaný, alebo neekonomicky 

využívaný software a jeho nahradenie softwarom, ktorý je menej nákladný a zároveň 

ktorý spĺňa podmienky integrácie do prepojených systémov úradu. 
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• v oblasti tlačových či kopírovacích služieb boli všetky paušálne zmluvy na servis 

a prevádzku kopírovacích strojov nahradené zmluvami ktoré zohľadňujú skutočné 

množstvo kópií a zahŕňajú aj základný servis a opravy. 

 

Informácia o vyhodnotení účinnosti zmien, ktoré vyplynuli z Organizačného poriadku za 
oddelenie finančné:   
 
Stav pracovníkov oddelenia finančného  k 1. 3.2011:   13  pracovníkov 

Stav pracovníkov oddelenia finančného  k 1.12.2011:  13 pracovníkov 
 
    Zmenou Organizačného poriadku bol k finančnému oddeleniu pričlenený referát 

ekonomiky zmluvných vzťahov, ktorý bol súčasťou oddelenia miestnych daní a ekonomiky 

zmluvných vzťahov a s ktorým finančné oddelenie úzko spolupracovalo. Prekážkou pre 

efektívnejšiu spoluprácu bola nemožnosť prerozdeliť úlohy medzi jednotlivé referáty. Po 

zmene Organizačného poriadku sa prehodnotili pracovné náplne jednotlivých pracovníkov – 

boli prepracované tak, aby sa dosiahla vyššia efektivita práce.  

 
Informácia o vyhodnotení účinnosti zmien, ktoré vyplynuli z Organizačného poriadku za 
oddelenie sociálnych vecí:   
 
Stav pracovníkov oddelenia sociálnych vecí  k 1. 3.2011:   6,80  pracovníka 

(6 pracovníkov na plný pracovný úväzok a 1 pracovníčka na čiastočný pracovný 

úväzok) 

Stav pracovníkov oddelenia sociálnych vecí  k 1.12.2011:  8  pracovníkov 
 
     Od 1.3.2011 je v platnosti Organizačný poriadok MiÚ MČ Bratislava – Staré Mesto, 

ktorého cieľom bolo zefektívniť činnosť miestneho úradu a zlepšiť riadiace procesy. 

Vzhľadom k personálnej výmene na mieste vedúceho oddelenia sociálnych vecí, kde bola 

súčasná vedúca oddelenia sociálnych vecí menovaná až od 14.5.2011 ( dovtedy funkciu 

vedúcej oddelenia vykonávala pani Mgr. Ing. Jarmila Pagáčová ) nie je možné toto časové 

obdobie objektívne vyhodnotiť. 
Od vymenovania a nástupu novej vedúcej oddelenia sociálnych vecí Mgr. Marty Mikulkovej 

(15.5.2011) je hodnotený platný Organizačný poriadok MiÚ mestskej časti Bratislava – Staré 

Mesto kladne. Zmeny, ktoré boli schválené zlepšili riadiaci proces, komunikáciu a kooperáciu 

medzi jednotlivými oddeleniami. Objektívne zhodnotenie zmien, ktoré vyplynuli z nového 

Organizačného poriadku bude možné prezentovať až po uplynutí dlhšieho časového obdobia. 
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Informácia o vyhodnotení účinnosti zmien, ktoré vyplynuli z Organizačného poriadku za 
oddelenie školstva:   
 
Stav pracovníkov oddelenia školstva  k 1. 3.2011:  6   pracovníci 

Stav pracovníkov oddelenia školstva  k 1.12.2011:  4  pracovníci 
 
Vzhľadom k personálnej výmene na mieste vedúceho oddelenia školstva, kde bola súčasná 

vedúca oddelenia školstva menovaná až k 1.10.2011 ( funkciu vedúceho oddelenia školstva 

do 1.7.2011 vykonával pán Mgr. Anton Gábor, v období od 1.7. do 30.9. bol poverený 

vedením oddelenia školstva prednosta miestneho úradu Mgr. Sven Šovčík ) nie je možné toto 

časové obdobie objektívne vyhodnotiť. 
Objektívne zhodnotenie zmien, ktoré vyplynuli z nového Organizačného poriadku ako aj 

Dodatku č.1 bude možné prezentovať až po uplynutí dlhšieho časového obdobia.  

 

Informácia o vyhodnotení účinnosti zmien, ktoré vyplynuli z Organizačného poriadku za 
oddelenie právne a správnych činností:    
 
Stav pracovníkov oddelenia právneho a správnych činností k 1. 3.2011:  12,8 pracovníka 

( 12 pracovníkov na plný pracovný úväzok, 1 pracovníčka na čiastočný pracovný 

úväzok) 

Stav pracovníkov oddelenia právneho a správnych činností k 1.12.2011:  11 pracovníci 
 
Vzhľadom k personálnej výmene na mieste vedúceho oddelenia právneho a správnych 

činností, kde bol súčasný vedúci oddelenia menovaný až k 1.10.2011 ( funkciu vedúceho 

oddelenia od 1.3.2011 do 30.4.2011 vykonával JUDr. Peter Chrašč,  v období od 1.6. do 30.9. 

bol poverený vedením oddelenia  prednosta miestneho úradu Mgr. Sven Šovčík ) nie je možné 

toto časové obdobie objektívne vyhodnotiť. 
 

Činnosť právneho oddelenia je v súčasnosti stabilizovaná a právne služby sú poskytované pre 

úrad v požadovanej kvalite. Súdne zastupovanie je zabezpečené, tvorba zmlúv, pripomien -

kovanie a tvorba VZN, priebežné konzultácie s oddeleniami úradu a iné činnosti sú 

personálne pokryté.   

 

 

 

 



 15 

Informácia o vyhodnotení účinnosti zmien, ktoré vyplynuli z Organizačného poriadku za 
Matri čný úrad:    
 
Stav pracovníkov Matričného úradu k 1. 3.2011:  7  pracovníkov 

Stav pracovníkov Matričného úradu k 1.12.2011:  6  pracovníkov 
 
Matričný úrad ako prenesený výkon štátnej správy zabezpečuje komplexný výkon matričnej 

agendy za Mestskú časť Bratislava – Staré Mesto v súlade so zákonom. 

Ministerstvo vnútra SR a Obvodný úrad Bratislava vykonáva kontrolnú činnosť a metodicky 

usmerňuje matriky pri výkone ich činnosti.  

Do 28.2.2011 okrem výkonu matričnej agendy, Matričný úrad zabezpečoval aj agendu 

osvedčovania podpisov a fotokópií.  

Od 1.3.2011 - účinnosti nového organizačného poriadku  bola agenda osvedčovania podpisov 

a fotokópií ako originálna právomoc obce presunutá na referát pracoviska prvého kontaktu, 

ktoré je organizačnou zložkou kancelárie prednostu 

Matričná agenda bola prerozdelená medzi pracovníčky a nie je možné do budúcna ešte 

eliminovať stav pracovníkov, pretože by nebolo reálne možné zabezpečiť plynulý chod 

matričného úradu v zmysle zákona. 

 

Informácia o vyhodnotení účinnosti zmien, ktoré vyplynuli z Organizačného poriadku za 
oddelenie dopravy, obchodu, miestnych daní a verejného poriadku:    
 
Stav pracovníkov oddelenia dopravy, obchodu, miestnych daní a verejného poriadku 

k 1. 3.2011:  27  pracovníkov 

Stav pracovníkov oddelenia dopravy, obchodu, miestnych daní a verejného poriadku 

k 1.10.2011: 22 pracovníkov 

 

V súvislosti so schválením dodatku č.1 k Organizačnému poriadku mestskej časti Bratislava – 

Staré Mesto bolo k 1.10.2011 vytvorené oddelenie dopravy, ktoré bolo dovtedy súčasťou 

oddelenia dopravy, obchodu, miestnych daní a verejného poriadku 

 

Na základe vyššie uvedeného, je počet pracovníkov k 1.12.2011 uvádzaný už len za oddelenie 

obchodu, miestnych daní a verejného poriadku.  

Stav pracovníkov oddelenia obchodu, miestnych daní a verejného poriadku k 1.12.2011:  
15  pracovníkov 
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Z pohľadu vedúceho oddelenia bola táto organizačná zmena prospešná a to najmä vzhľadom 

na pripravovanú novú koncepciu parkovacej politiky v Starom Meste. Pracovné činnosti na 

oddelení sa zefektívnili a zrýchlili, nedochádza k prieťahom vo vybavovaní žiadostí či už na 

referáte dopravy, alebo obchodu. 

Na referáte verejného poriadku sa začali písať denné hlásenia inšpektorov, vyhodnocoval sa 

počet skutočne dosiahnutej nápravy, zlepšila sa komunikácia s majiteľmi reštaurácií 

a kaviarní. 

 
Informácia o vyhodnotení účinnosti zmien, ktoré vyplynuli z Organizačného poriadku za 
oddelenie dopravy:     
 
Stav pracovníkov oddelenia dopravy k 1.10.2011:   6  pracovníkov 

Stav pracovníkov oddelenia dopravy k  1.12.2011:   6 pracovníkov 

 
Vzhľadom na skutočnosť, že oddelenie dopravy bolo zriadené na základe schváleného 

dodatku č.1 k Organizačnému poriadku, nie je možné objektívne zhodnotiť účinnosť zmien 

vyplývajúcich z Organizačného poriadku resp. dodatku č.1. 

 

Informácia o vyhodnotení účinnosti zmien, ktoré vyplynuli z Organizačného poriadku za 
oddelenie územného rozhodovania a stavebného poriadku:     
 
Stav pracovníkov oddelenia k 1.3.2011:     18,87  pracovníkov ( z toho 18 pracovníkov na 

plný pracovný úväzok a 1 pracovníčka na čiastočný pracovný úväzok ) 

Stav pracovníkov oddelenia k  1.12.2011:  17,87  pracovníkov (z toho 17 pracovníkov na 

plný pracovný úväzok a 1 pracovníčka na čiastočný pracovný úväzok ) 

 

Zmeny Organizačného poriadku mestskej časti Bratislava – Staré Mesto sa oddelenia 

územného rozhodovania a stavebného poriadku priamo nedotýkajú, avšak vzhľadom na 

účinnosť zákona č.381/2011 Z.z. o zrušení kolkových známok od 1.1.2012 ( správne poplatky 

a lehoty na vybavenie )  bude nevyhnutné toto oddelenie personálne posilniť.  

 

 

 
 


