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Materiál 
na zasadnutie miestnej rady        dňa 06.09.2011 
a na zasadnutie miestneho zastupiteľstva      dňa 13.09.2011 
 
 
 
 
 

S p r á v a  
 o organizácii okrskového systému MsP v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto     
______________________________________________________________ 

 
 
Predkladateľ:             Návrh uznesenia miestnej rady: 
 

Jozef Hitka 
veliteľ OS MsP Staré Mesto 

 Miestna rada mestskej časti Bratislava – 
Staré Mesto  
o d p o r ú č a  
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti 
Bratislava – Staré Mesto prerokovať správu  
o organizácii okrskového systému MsP 
v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto  
 

Zodpovedný:              Návrh uznesenia miestneho zastupiteľstva: 
 

Jozef Hitka 
veliteľ OS MsP Staré Mesto 

 - v materiáli 

        
Spracovateľ:              Materiál obsahuje: 
 

Jozef Hitka 
veliteľ OS MsP Staré Mesto 

 -návrh uznesenia  
- správu 

 
  

  
 
 
 
 



Návrh uznesenia 
 
 
 
 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Staré Mesto 
 
b e r i e   n a  v e d o m i e 
 
správu o organizácii okrskového systému MsP v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Správa o organizácii okrskového systému  MsP v MČ Staré Mesto 
 

 
       Súčasná koncepcia okrskov a okrskárov MsP bola schválená Mestským zastupiteľstvom 
hlavného mesta SR Bratislavy dňa 26.5.2005 uznesením č. 698 v rámci koncepcie práce MsP na 
roky 2005-06 v súlade so schválenými prioritami samosprávy. 
       Hlavný cieľom okrskov bolo určiť zodpovednosť za okrsok konkrétnemu policajtovi, kto-rý 
bude v kontakte s obyvateľmi danej lokality a bude vo zvýšenej miere dohliadať na dodr-  
žiavanie verejného priadku.  V rámci tejto činnosti by mal kontrolovať najmä rozkopávky,  
zaujatia  verejného priestranstva a okolie rôznych prevádzok a zariadení. 
Okrskár by mal mať k dispozícii aspoň minimálny priestor spravidla v objekte obce, ktorý by 
mohol využívať počas stanovenej doby /spravidla 1-krát týždenne/ na prijímanie podnetov od 
občanov, konzultácie s nimi, ale aj na svoje hygienické potreby. Taktiež je každý okrskár  vy- 
bavený služobným mobilným telefónom, na ktorý mu môžu volať občania bývajúci v okrsku 
svoje podnety  a požiadavky. 
Týždenný pracovný fond okrskára je 35 hodín, pričom v súlade so Zákonníkom práce môže 
byť pracovný čas aj vrátane práce nadčas najviac 48 hodín týždenne. 
      V rámci tohto materiálu bola stanovená koncepcia okrskov a okrskárov, ktorá sa stala 
súčasťou organizačného poriadku MsP.  
Pre okrskovú stanicu Staré Mesto boli stanovené nasledovné okrsky: 
l/ Pešia zóna                          5/ Slavín 
2/ Avion                                6/ Hrad 
3/ Hlavná stanica ŽSR          7/ Podhradie 
4/ Horský park                      8/ Červený kríž 
     Počet a hranice okrskov na staniciach sa môže meniť na základe dohody starostu príslušnej  
MČ s náčelníkom. Takéto rozhodnutie schvaľuje primátor. Prerozdelenie okrskárov  vykonajú 
príslušní velitelia po vyhodnotení bezpečnostnej situácie v dotknutom okrsku. 
     Momentálny stav v MČ je taký, že sú ustanovení  4 okrskári MsP a to v okrskoch: 

- Pešia zóna              
- Horský park 
- Avion 
- Slavín 

        Prvý okrskár v MČ bol ustanovený k 1.7.2005 v Horskom parku a posledný k 1.9.2010. 
Teda na naplnenie uvedených okrskov bol potrebný časový úsek  5 rokov,  čomu predchádza- 
lo hlavne finančné ale aj  personálne zabezpečenie potrebné k realizácii. 
       Za danej situácie by si náklady na zvýšenie počtu okrskárov vyžiadali nemalá  finančné 
náklady buď zo strany  Hlavného mesta  SR event. Mestskej časti Staré Mesto. Pritom  nák- lady 
na jedného príslušníka MsP v kalendárnom roku sú cca  22 000,- Eúr, čo by pri obsadení 
terajších  4 voľných okrskov len jedným príslušníkom OS MsP, alebo posilnením obsadených 
okrskov znamenalo ročné náklady v sume cca  88 000,- Eúr. 
Vzhľadom k tomu, že obsadenie všetkých okrskov by nie vždy viedlo k efektívnemu využiva- 
niu  príslušníkov,  dospelo vedenie OS MsP po dohode so starostkou MČ k názoru, že bude 
rozumnejšie ale hlavne efektívnejšie  posilniť príslušníkmi tie lokality, v ktorých je  najväčšia 
priestupkovosť a koncentrácia občanov  prípadne návštevníkov Starého Mesta. 
Pre  ilustráciu  by  som  uviedol,  že  za  minulý  rok bola  v  obsadených okrskoch nasledovná 
priestupkovosť: 
Pešia zóna     -  4 384 zistených a vyriešených priestupkov 



Avion            -  3 430 zistených a vyriešených priestupkov 
Slavín            -     836 zistených a vyriešených priestupkov 
Horský park   -    293 zistených a vyriešených priestupkov 
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Na druhej strane s prihliadnutím na finančné možnosti tak magistrátu ako  aj mestskej časti 
a personálne zvládnutie odbornej i praktickej prípravy príslušníkov  bude  rozumnejšie spo- 
ľahnuť sa zatiaľ na vlastné personálne zdroje OS MsP Staré Mesto. 
      Za základe uvedených skutočností  sme po vyhodnotení doterajšej činnosti všetkých okrs-
károv starostke MČ navrhli riešenie, ktoré by spočívalo v posilnení okrsku Pešia zóna o jed- 
ného okrskára z okrsku  Horský park  a okrskárka  z okrsku  Slavín by sa presunula  do novo- 
vytvoreného  okrsku  Jakubovo nám., kde bolo za minulý rok zistených a vyriešených  3 016 
priestupkov.  
Uvedené zmeny  prebehli po dohode starostky MČ Staré Mesto  s náčelníčkou MsP hlavného 
Mesta SR Bratislavy  k 1.9.2011. 
Všetky informácie ohľadne činnosti okrskárov a možnosti ich kontaktovania  sú uvedené na 
internetovej stránke MsP a MČ  Staré Mesto. 
V prípade, že sa finančná a personálna situácia zlepší bude možné  zvyšovať počet príslušní- kov 
v už obsadených okrskoch, alebo po zvážení bezpečnostnej situácie obsadzovať ďalšie 
okrsky. To všetko by sa však dialo len na základe odsúhlasenia  starostkou MČ. 
       Samozrejme, že v ostatných  lokalitách  MČ,  bude výkon služby zabezpečovaný hliadka- 
mi  OS MsP a to prioritne za základe požiadaviek občanov /najmä telefonických/ a rozhodnutí 
primátora hlavného mesta SR  a starostky MČ Staré Mesto , ale aj na základe vlastných  poz-   
natkov  alebo  analýz  MsP.     
 
 
 
                                                                                       
 
                                                                                             Veliteľ OS MsP Staré Mesto 
                                                                                              hl. komisár Jozef Hitka 
 
                                 
 
 
 
 


