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Prehlásenie a vlastnícke práva 

Predkladateľ tejto správy prehlasuje, že uvedené údaje zodpovedajú skutočnosti a informácie, obsiahnuté 

v tejto správe, boli získané zo zdrojov inštitúcie. Vlastníkom správy vrátane všetkých údajov je 

predkladajúca organizácia. 
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Základné informácie o organizácii  

Názov organizácie: Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

Základné informácie o organizácii: 

Adresa: Vajanského nábrežie 3, 814 21  Bratislava 1 

IČO: 603147 

Webová stránka: www.staremesto.sk E-mail: starostka@staremesto.sk 

Tel.:+421(2) 592 46  277  Štatutár: Ing. arch. Zuzana Aufrichtová 

 

Obdobie, za ktoré je organizácia v správe hodnotená: 2016 – 2018 

 

Celkový počet zamestnancov (k 31.12. 2018): 199 

 

Garant CAF tímu (meno, priezvisko, funkcia):  
Ing. arch. Zuzana Aufrichtová, starostka 

Ing. Dáša Turbová, vedúca oddelenia stratégie a projektového riadenia 

 

Metodik CAF tímu (meno, priezvisko, funkcia): Mgr. Andrea Jančeková 
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Spracovatelia samohodnotiacej správy modelu CAF: 

 

 

Kritérium 
Vlastník kritéria 

Meno a priezvisko Funkcia / pracovná pozícia 

1. Ing. Dáša Turbová Oddelenie stratégie a projektového riadenia; vedúca 

Ing. arch. Zuzana Aufrichtová Starostka mestskej časti 

2. Ing. Dáša Turbová Oddelenie stratégie a projektového riadenia; vedúca 

Ing. Katarína Prostejovská Referát životného prostredia 

Silvia Kováčová Referát rozpočtu 

3. JUDr. Jana Revayová Kancelária prednostu; vedúca 

Mgr. Andrea Šotníková Oddelenie sociálnych vecí 

Alica Rybárová Centrum služieb občanom; vedúca 

4. Mgr. Matej Števove Kancelária starostky; vedúci 

JUDr. Michal Sygút Oddelenie školstva; vedúci 

Mgr. Daria Chriašteľová Staromestské centrum kultúry 

Silvia Kováčová Referát rozpočtu 

Ing. Rudolf Holos Referát informatiky; vedúci 

Ing. Erik Zagyi Referát verejného obstarávania; vedúci 

Ing. Martina Hrnčiarová Majetkové oddelenie; vedúca 

5. JUDr. Katarína Rušínová Oddelenie legislatívno-právne 

Mgr. Matej Števove Kancelária starostky; vedúci 

6. Adela Bednáriková Referát investičných činností 

Mgr. Andrea Šotníková Oddelenie sociálnych vecí 

Alica Rybárová Centrum služieb občanom; vedúca 

7. Mgr. Andrea Šotníková Oddelenie sociálnych vecí 

JUDr. Jana Revayová Kancelária prednostu; vedúca 

Alica Rybárová Centrum služieb občanom; vedúca 

Adela Bednáriková Referát investičných činností 

8. JUDr. Michal Sygút Oddelenie školstva; vedúci 

Mgr. Daria Chriašteľová Staromestské centrum kultúry 

9. Mgr.et. Mgr. Lucia Garajová Finančné oddelenie; vedúca 

Silvia Kováčová Referát rozpočtu 
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Predstavenie organizácie 

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto je srdcom 

hlavného mesta SR Bratislavy, spoločenským, 

kultúrnym, politickým a turistickým centrom 

Slovenska. 

Na území mestskej časti je väčšina bratislavských 

kultúrnych pamiatok. Bratislavský hrad týčiaci sa nad 

Dunajom (je neoficiálnym logom nielen mesta, ale aj 

celého Slovenska), gotický Dóm sv. Martina, 

Michalská veža, pod ktorou sa začína turistami i 

Bratislavčanmi vyhľadávané korzo, pôvodná i nová 

budova Slovenského národného divadla či prekrásna 

Medická záhrada. Sídlo tu má parlament, prezident i Úrad vlády SR. Na území Starého Mesta je denne viac 

zamestnancov ako obyvateľov mestskej časti,  čo kladie vysoké nároky na spravovanie územia. 

Staré Mesto je s rozlohou 9,6 km2 treťou najmenšou, ale najhustejšie osídlenou bratislavskou mestskou 

časťou. K 31. 12. 2018 malo Staré Mesto 42 757 obyvateľov. Demografickou tendenciou je postupný 

pomalý úbytok obyvateľstva a zvyšovanie jeho priemerného veku. 

Samotná mestská časť je rozdelená na časti historické jadro, Dunajská, Obchodná, Žilinská, Slavín, 

Partizánska, Bôrik, Drotárska cesta, Patrónka. Hranice mestskej časti sú aj napriek jej pomerne 

komplikovanej štruktúre zo severnej, západnej a južnej strany ľahko identifikovateľné. Severnú hranicu 

tvorí železnica, západná hranica vedie po Moste Lafranconi cez križovatku Patrónka po Lamačskú cestu až 

po Červený most. Južná hranica vedie od nového Starého mosta až po most Lafranconi stredom rieky 

Dunaj. Najkomplikovanejšou hranicou je východná hranica mestskej časti, ktorá sa tiahne od Starého mosta 

cez Pribinovu, s predĺžením na Košickú ulicu, Mlynské nivy, Karadžičovu, Legionársku, Račianske mýto 

a Smrečiansku ulicu k železnici. Z matematicko-geografického hľadiska môžeme mestskú časť 

georeferencovať na súradniciach 48°09‘severnej šírky a 17°07‘ východnej dĺžky, čo predstavuje budovu 

Magistrátu na Primaciálnom námestí. Mestská časť sa nachádza na osi prvého stupňa, a to na považskej osi 

Bratislava – Trnava – Trenčín – Žilina a tiež záhorskej 

rozvojovej osi Bratislava – Malacky – Kúty smerom na Českú 

republiku.  

V Starom Meste je evidovaná jedna aktívna svahová 

deformácia. Ide o svahovú deformáciu typu roztrhanie 

a rozvoľnenie masívu, registrovanú v blízkosti železničnej 

stanice, severovýchodne od Horského parku. Územie je 

nestabilné, s vysokým rizikom aktivizácie/vzniku svahových 

pohybov vplyvom prírodných podmienok a antropogénnymi 

zásahmi.  

Počas spracovania strategického dokumentu v roku 2016, 

ktorým je Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja bola 

zadefinovaná aj vízia mestskej časti. Obrázok 2: Mapa členenia mestskej časti 

Obrázok 1: Budova sídla Miestneho úradu 

Bratislava-Staré mesto 

https://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAbor:Bratislava_Star%C3%A9_Mesto.png
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Budúcnosťou mestskej časti Bratislava-

Staré Mesto je vízia definovaná v PHSR 

 

SMART CITY HEART – 
srdca a rozumu mesta - spájajúceho, 

integrujúceho, otvoreného, miesta 

vzájomne sa obohacujúcich kontaktov 

(interface). 
 

Mestská časť vydáva v pravidelnom 

mesačnom intervale v gescii Referátu 

komunikácie s verejnosťou 

Staromestské noviny. Ich poslaním je 

prinášať čitateľom aktuálne informácie 

zo života mestskej časti Bratislava-Staré 

Mesto. Obsah  tvoria informácie o 

aktivitách mestskej samosprávy. Ďalej 

noviny zahrňujú novinky z  kultúrneho 

života, zo školstva, sociálnej starostlivosti a i. Noviny informujú aj o činnostiach inštitúcií a zariadení v 

Starom Meste. 

Mestská časť má zriadenú webovú stránku www.staremesto.sk, ktorá slúži ako prístupný komunikačný 

kanál pre verejnosť. Zároveň na komunikáciu s občanmi a informovanie o aktuálnom dianí využíva 

mobilnú aplikáciu StaréMesto, ktorej počet používateľov postupne narastá. Okrem toho občania môžu 

komunikovať aj prostredníctvom facebookovej stránky, twitterového či instagramového účtu. 

Mestská časť pripravuje, organizuje a propaguje verejné kultúrne podujatia vo svojich kultúrnych 

zariadeniach a na verejných priestranstvách. Mapuje, koordinuje a podporuje kultúrne aktivity osôb 

a organizácií na svojom území. Staromestské centrum kultúry a vzdelávania  realizuje svoju činnosť v 

piatich pobočkách: Školská 14,  Gaštanová 19, Ventúrska 9 (Zichyho palác), Františkánske námestie 7 a 

Štefánikova 25 (Pistoriho palác). 

V Zichyho paláci v centre Starého Mesta dnes sídli jedno zo staromestských centier kultúry a vzdelávania. 

Konajú sa tu slávnostné obrady, sobáše, koncerty, klubové stretnutia, prednášky. Pistoriho palác, od 

zaradenia pod centrá kultúry a vzdelávania MČ Bratislava-Staré Mesto v 12/2016, slúži ako kultúrny 

priestor s vlastnou dramaturgiou mesačných programov pre široké spektrum návštevníkov – od najmenších 

návštevníkov až po seniorov, ale tiež ako priestor na prenájom – využitie pre externé subjekty k realizácii 

kultúrno-spoločenských aktivít. 

Mestská časť je zriaďovateľom organizácií bez právnej subjektivity v oblasti sociálnej starostlivosti 

(Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa Čajkovského 2, Záhrebská 9), v oblasti 

školstva pätnástich materských škôl a Dobrovoľného hasičského zboru obce Bratislava-Staré Mesto. 

Okrem toho je zriaďovateľom rozpočtových organizácií v oblasti kultúry (Staromestská knižnica), v oblasti 

sociálnej starostlivosti (Seniorcentrum Staré Mesto), v oblasti školstva piatich základných škôl, dvoch 

základných škôl s materskými školami a dvoch materských škôl. Zároveň je stopercentným akcionárom 

akciovej spoločnosti Technické služby Starého Mesta a má dvadsaťpercentnú majetkovú účasť v TV 

CENTRUM, s. r. o. V roku 2018 získala mestská časť Bratislava-Staré Mesto ocenenie Oskar bez bariér 

práve za výstavbu nových Zariadenia starostlivosti o deti do 3 rokov na Záhrebskej ulici s kapacitou tridsať 

detí. Mestská časť je jedinou mestskou časťou, ktorá prevádzkuje vo vlastnej réžii dve zariadenia 

starostlivosti o deti do 3 rokov. Tie, za ktoré získala ocenenie boli vybudované v spolupráci s partnerom 

Onkologickým ústavom sv. Alžbety. Zariadenia zabezpečujú starostlivosť v rámci denného pobytu, 

poskytujú komplexnú starostlivosť o deti vo veku do troch rokov dieťaťa. Okrem toho  je mestská časť 

zriaďovateľom Seniorcentra a Denného centra. 

Občania môžu vybaviť svoje záležitosti v čase úradných hodín, ktoré sú nasledovné: 

Obrázok 3: Mapa mestských častí Bratislavy 

http://www.staremesto.sk/
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Tabuľka 1: Otváracie hodiny Centra služieb a Miestneho úradu 

Centrum služieb občanom Miestny úrad 

Pondelok 7:30 – 17:00 Pondelok 8:00 – 12:00   13:00 – 17:00 

Utorok 7:30 – 15:00   

Streda 7:30 – 17:00 Streda 8:00 – 12:00   13:00 – 17:00 

Štvrtok 7:30 – 15:00   

Piatok 7:30 – 13:30   

 

Tabuľka 2: Otváracie hodiny Matričného úradu a Ohlasovne pobytu 

Matričný úrad Ohlasovňa pobytu 

Pondelok 8:00 – 12:00   13:00 – 17:00 Pondelok 8:00 – 12:00   13:00 – 17:00 

Streda 8:00 – 12:00   13:00 – 17:00 Streda 8:00 – 12:00   13:00 – 17:00 
 

V roku 2018 po zmene na pozícii starostu mestskej časti deklarovala nová starostka mestskej časti záujem 

začať so systematickým budovaním manažérstva kvality v podmienkach mestskej časti prostredníctvom 

modelu CAF. V roku 2019 bol vytvorený CAF tím, ktorý začal s tvorbou prvej samohodnotiacej správy. 
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Organizačná štruktúra 

 

Obrázok 4: Organizačná štruktúra Miestneho úradu Bratislava-Staré Mesto platná 

od 18. 2. 2019 
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Predpokladové kritériá 

Kritérium 1: Vodcovstvo 

Silné stránky: 

 Schválený Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja 2017 – 2023. 

 Rozpočet tvorený na základe zohľadnenia požiadaviek organizačných útvarov. 

 Prijatý Etický kódex.  

Oblasti na zlepšovanie: 

 Zadefinovať strategické priority MČ na roky 2019 – 2022 spolu so zainteresovanými stranami – 

Staromestský program 2019 – 2022 (ďalej len SMP). 

 Vypracovať Akčný plán k Staromestskému programu. 

 Pravidelne vyhodnocovať a aktualizovať Akčný plán SMP. 

 Vypracovať Komunikačnú stratégiu miestneho úradu.  

 Začať s plnením úloh z Akčného plánu implementácie PHSR. 

 Pravidelne vyhodnocovať Akčný plán implementácie PHSR. 

 Získavanie spätnej väzby od zainteresovaných strán. 

 Zadefinovať marketingové nástroje vhodné na aplikáciu v MČ. 

 Vypracovať Smernicu pre etiku, ktorá by dopĺňala Etický kódex. 

 Vypracovať plán motivácie a odmeňovania zamestnancov. 

Dôkazy: 

1.1  

 PHSR (https://www.staremesto.sk/data/MediaLibrary/37/37013/PHSRBASTM2017–2023.pdf);  

 Etický kódex zamestnanca MČ Bratislava-Staré Mesto 

(https://www.staremesto.sk/data/MediaLibrary/41/41996/Eticky_kodex_BASM.pdf) 

1.2  

 Organizačný poriadok, 

 Pracovný poriadok; 

1.3  

1.4 

https://www.staremesto.sk/data/MediaLibrary/37/37013/PHSRBASTM2017–2023.pdf
https://www.staremesto.sk/data/MediaLibrary/41/41996/Eticky_kodex_BASM.pdf
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Kritérium 1: Vodcovstvo 

Prvá samohodnotiaca správa vzniká v prvom roku po komunálnych voľbách, ktoré sa uskutočnili 

v novembri 2018. V decembri 2018 sa svojej funkcie ujala nová starostka mestskej časti Bratislava-Staré 

Mesto Ing. arch. Zuzana Aufrichtová. S nástupom nového lídra prišlo k zmene v riadení organizácie ako 

takej. Starostka prezentovala vlastné ciele, ktoré by chcela v spolupráci s miestnym zastupiteľstvom vo 

volebnom období realizovať. Postupne začali vznikať a vznikajú nové strategické dokumenty, kreovalo sa 

nové oddelenie stratégie a projektového riadenia a nová starostka prišla s iniciatívou na implementáciu 

modelu CAF. Cieľom je, aby sa systém manažérstva kvality udomácnil v prostredí samosprávy a stal sa 

súčasťou jej riadenia a rozvoja.  

Po komunálnych voľbách došlo v rámci všetkých mestských častí hlavného mesta SR Bratislava 

k výraznému „pohybu“ zamestnancov. To sa dotklo aj mestskej časti Staré Mesto a postupná výmena 

a odchod zamestnancov sa vo výraznej miere diala až do augusta 2019 tak na väčšine riadiacich, ako aj 

zamestnaneckých pozíciách. Táto situácia sa dotkla aj samotného CAF tímu, ktorí je vo významnej miere 

zostavený z úplne nových zamestnancov. Len minimum z jeho členov je v zamestnaneckom pomere viac 

ako dva roky. Počas tvorby samohodnotiacej správy ukončil pracovný pomer zástupca prednostu, ktorý mal 

participovať na písaní kritéria 1 a 9. Samohodnotiaca správa je výsledkom spoločného hľadania a pátrania 

po informáciách o fungovaní organizácie v sledovanom období 2016 – 2018 medzi kmeňovými 

zamestnancami a novými zamestnancami mestskej časti. Kritérium 1 je reflexiou na fungovanie 

predchádzajúceho starostu, avšak všade tam, kde sme cítili potrebu, sme vkladali pohľad aj novej starostky.   

Hodnotenie: Posúďte, čo robí vodcovstvo organizácie, aby: 

1.1. Poskytlo organizácii smer rozvojom poslania, vízie a hodnôt 

1. Formulácia a rozvíjanie poslania a vízie organizácie so všetkými zainteresovanými stranami a 

zamestnancami. 

 

Opis: V sledovanom období sme vnímali ako formálnych vodcov starostu mestskej časti Mgr. Radoslava 

Števčíka a po komunálnych voľbách v novembri 2018 je to starostka Ing. arch. Zuzana Aufrichtová 

a prednosta Mgr. Ján Lazar od 20. 2. 2019. 

Vízia mestskej časti bola sformulované v Programe hospodárskeho a sociálneho rozvoja na roky 2017 – 

2023 (PHSR), s nadväzujúcim Akčným plánom. Tento dokument bol prediskutovaný a zverejnený na 

webovej stránke mestskej časti. Do jeho tvorby boli zapojení tak zamestnanci mestskej časti, ako aj 

socioekonomickí partneri. Na konci roku 2018 začal na základe iniciatívy novej starostky vznikať nový 

strategický dokument Staromestský program 2019 – 2022, ktorý vychádza z volebných programov 

jednotlivých politických strán a zoskupení, nezávislých poslancov a starostky zvolených v komunálnych 

voľbách v roku 2018. SMP do veľkej miery rešpektuje PHSR 2017 – 2023. 

Globálnym cieľom mestskej časti Bratislava-Staré Mesto definovaným v PHSR je vytvoriť optimálne 

fyzické a sociálne prostredie srdca mesta – flexibilné, adaptabilné, miesto zodpovedne a efektívne 

fungujúcej komunity a miesto kontaktov (interface) podnecujúce ich synergie, vytvárajúc jedinečné 

prostredie – otvorené, kreatívne, inovatívne, mnohovrstvové, multikulturálne, multinodálne (s mnohými 

centrami). Miesto, ktoré je pulzujúcim „srdcom“ a zároveň „mozgom“ Bratislavy. 

2. Zavedenie hodnotového systému v súlade s poslaním a víziou organizácie, rešpektujúc pritom 

všeobecné hodnotové rámce verejnej správy. 

 

Opis: Na základe iniciatívy starostu MČ bol vytvorený a následne schválený (1. 2. 2018) Etický kódex 

zamestnanca mestskej časti. Na základe hodnotenia Transparency International (zo 100 najväčších 

samospráv na Slovensku má iba 48 prijatý Etický kódex) bol vyhodnotený ako jeden z najlepších etických 

kódexov samospráv. V súčasnej dobe zvažuje starostka MČ jeho aktualizáciu v súlade s odporúčaniami, 

ktoré vyplynuli z pracovného workshopu. Ten bol realizovaný na pôde miestneho úradu 8. 7. 2019 Podpora 

angažovanosti občanov a otvorenosti miestnych samospráv a odporúčaní v Hodnotiacej správe.  
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V PHSR sú zároveň definované základné predpoklady pre napĺňanie vízie mestskej časti Bratislava-Staré 

Mesto do roku 2040, ktorými sú: 

 Flexibilnosť – schopnosť reagovať na požiadavky a potreby obyvateľov a návštevníkov v 

meniacom sa čase a podmienkach.  

 Zodpovednosť – správať sa ako dobrý hospodár, ktorý rešpektuje hodnoty územia a zvažuje 

možné negatívne dopady svojich rozhodnutí.  

 Efektívnosť – využívanie miestnych podmienok a potenciál pre stabilný rozvoj. 

 Adaptabilnosť – reagovanie na zmeny klímy, snaha o ich zmiernenie, resp. eliminácia 

negatívnych dopadov na územie.  

 Spájanie – spájať historické s moderným, mladé so starším, obyvateľov s návštevníkmi, 

racionálne s emocionálnym, prírodné s kultúrnym. Dané predpoklady vnímame pre túto chvíľu 

ako ekvivalent hodnôt, ku ktorým sa mestská časť hlási. 

3. Zabezpečenie širšej komunikácie o poslaní, vízii, strategických a operatívnych cieľoch so všetkými 

zamestnancami v organizácii a inými zainteresovanými stranami. 

 

Opis: V sledovanom období a aj v roku 2019 sa kládol dôraz na otvorenú komunikáciu, realizujú sa 

pravidelné operatívne porady starostu/starostky (starostka, prednosta, zástupcovia starostky, vedúci 

oddelení), následne porady prednostu/prednostky s vedúcimi oddelení, a potom porady jednotlivých 

organizačných útvarov. Okrem týchto porád sa konajú tematické porady venované konkrétnej téme za 

účasti zainteresovaných vedúcich oddelení, prípadne zástupcov zriadených organizácií. V rozpočte MČ 

boli vyčlenené prostriedky na napĺňanie poslaneckých priorít, ktoré boli pravidelne komunikované na 

zasadnutiach miestneho zastupiteľstva.  

Externé zainteresované strany sú pravidelne informované o všetkých aktivitách prostredníctvom webovej 

stránky, Staromestských novín, počas osobných stretnutí a tematických verejných zhromaždeniach. Počas 

tvorby PHSR sa realizoval prieskum verejnej mienky a tiež dve verejné stretnutia s obyvateľmi MČ. Počas 

nich mali prítomní/zúčastnení vyjadriť svoj názor aj na smerovanie MČ. V sledovanom období však nebolo 

realizované vyhodnotenie plnenia cieľov z Akčného plánu PHSR, čomu sa nové vedenie chce v najbližšom 

období venovať. 

V decembri 2018 iniciovala nová starostka vznik novej komunikačnej platformy. Od 27. 4. 2019 spustila 

MČ aplikáciu SOMStaréMesto. Ide o ďalší komunikačný kanál, prostredníctvom ktorého informuje 

o aktuálnych krokoch a témach miestneho úradu a umožňuje získavať spätnú väzbu od cieľových skupín. 

4. Pravidelné preskúmavanie poslania, vízií a hodnôt zohľadňujúc zmeny vonkajšieho prostredia (napr. 

politické, ekonomické, spoločensko-kultúrne, technologické, analýza PEST a demografické 

prostredie). 

 

Opis: V sledovanom období bola v roku 2016 realizovaná pomerne podrobná analýza MČ ako súčasť 

dokumentu PHSR. Na základe toho boli navrhnuté konkrétne opatrenia a aktivity, na ktoré by malo vedenie 

MČ upriamiť svoju pozornosť a to prostredníctvom nasledovných priorít (Skvalitnenie a zlepšenie 

dostupnosti územia, Pro-rezidenčná politika, Dopravná infraštruktúra, Energetika, Verejné priestory, 

Zelená a modrá infraštruktúra, Skvalitnenie manažmentu územia, Skvalitnenie kreatívneho prostredia, 

Rozvoj „smart“ rozumného turizmu, Rozumné spravovanie, participácia a partnerstvo). 

5. Rozvíjanie manažérskeho systému, ktorý predchádza neetickému správaniu sa, ale tiež podporuje 

pracovníkov/zamestnancov v riešení etických dilem, ktoré sa objavujú, keď sa rôzne hodnoty 

organizácie dostávajú do konfliktu. 

 

Opis: Starosta inicioval v roku 2017 vytvorenie jednotného dokumentu, ktorý by upravoval pravidlá 

etického správania zamestnancov MČ. Na základe toho JUDr. Jana Revayová vypracovala Etický kódex, 

ktorý prešiel pripomienkovým konaním všetkými zamestnancami MČ. Vo februári 2018 bol kódex 

schválený. Následne bol zverejnený na webovej stránke MČ. V rámci hodnotenia Transparency 

International Slovensko bol v roku 2019 vyhodnotený ako jeden z najlepších etických kódexov v rámci 
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samospráv.  V roku 2018 boli zaznamenané dva etické konflikty. Jeden bol nahlásený mailom, druhý bol 

riešený osobne. V oboch prípadoch sa porušeniu Etického kódexu riešilo na úrovni prednostky úradu. 

6. Manažérstvo prevencie korupcie identifikáciou potenciálnych oblastí konfliktov záujmov a 

poskytnutím návodu pre zamestnancov, ako v takýchto situáciách konať. 

 

Opis: Článok 3 Etického kódexu je venovaný definícii konfliktu záujmov. Zamestnanec je povinný ihneď 

písomne oznámiť svojmu bezprostrednému nadriadenému akýkol'vek, skutočný alebo potenciálny, konflikt 

záujmov.  

Po komunikácii so zástupcami Transparency International Slovensko sú si vodcovia vedomí toho, že by 

bolo užitočné rozšíriť a aktualizovať Etický kódex, alebo ho doplniť Smernicou o etickom správaní, 

v ktorej by boli popísané konkrétne situácie a návody, ako v prípade konfliktu záujmov postupovať. 

7. Posilňovanie vzájomnej dôvery, lojálnosti a rešpektu medzi vodcami/  manažérmi/zamestnancami 

(napr. monitorovaním trvalosti poslania, vízie a hodnôt a prehodnocovaním a odporúčaním noriem 

dobrého vodcovstva). 

 

Opis: Vedenie mestskej časti vytvára podmienky na upevňovanie vzájomnej dôvery organizovaním 

športových hier (raz ročne), vianočného posedenia, ktoré však nebolo na pravidelnej báze so 

zamestnancami. V sledovanom období a tiež v období po výmene na poste starostu sa vedenie snažilo 

vytvárať priestor na individuálne rozhovory so zamestnancami, v ktorých sa riešili pracovné, ale aj osobné 

problémy.  

V tomto prípade nie sú stanovené jednoznačné pravidlá týchto stretnutí, ide skôr o možnosť využiť 

príležitosť na neformálny rozhovor so starostom/starostkou. Vedenie mestskej časti sa snaží posilňovať 

dôveru zamestnancov  dodržiavaním vopred stanovených cieľov či termínov, s cieľom nemeniť veci na 

poslednú chvíľu, ale rešpektovať zaužívané pravidlá (termíny zasadnutia komisií pri miestnom 

zastupiteľstve, miestnej rady a miestneho zastupiteľstva, pravidelné porady starostky a pod.). 

1.2. Manažovalo organizáciu, jej výkonnosť a trvalé zlepšovanie 

1. Definovanie vhodných manažérskych štruktúr (úrovne, funkcie, zodpovednosti 

a kompetencie/právomoci) a zabezpečenie systému na manažérstvo procesov a partnerstiev v súlade 

so stratégiou, plánovaním, potrebami a očakávaniami zainteresovaných strán. 

 

Opis: Miestny úrad má platný Organizačný poriadok a organizačnú štruktúru, ktoré od svojho vzniku prešli 

viacerými úpravami. Boli to reakcie na zvýšenie efektívnosti a skvalitnenie riadenia úradu. Na základe toho 

bola v roku 2017 realizovaná jeho úprava, v rámci ktorej vzniklo samostatné legislatívno-právne oddelenie, 

referát súpisných čísel prešiel do pôsobnosti oddelenia územného konania a stavebného poriadku, 

ohlasovňa pobytu bola začlenená pod centrum služieb občanom a poslednou veľkou zmenou bolo 

rozdelenie veľkého organizačného útvaru na dva samostatné a to oddelenie životného prostredia, správnych 

konaní, verejného poriadku a oddelenie dopravy.  

S výmenou na poste starostu po komunálnych voľbách bola na základe priorít novej starostky iniciovaná 

nová zmena v Organizačnom poriadku. Vzniklo nové oddelenie stratégie a projektového riadenia (predtým 

referát projektov), do ktorého patrí aj zodpovednosť za oblasť manažérstva kvality. Noví vodcovia, ktorí 

vzišli z komunálnych volieb v roku 2018, si uvedomovali, že je potrebné hneď na úvod zadefinovať 

strategické ciele mestskej časti v spolupráci s poslancami a zamestnancami miestneho úradu. Taktiež chceli 

viac využiť možnosť participatívnej tvorby projektov spolu s aktívnymi lídrami pôsobiacimi na území MČ 

ako sú developeri a občianske združenia. V rámci organizačnej štruktúry miestneho úradu majú osobitné 

postavenie nasledovné oddelenia: kancelária starostky, oddelenie stratégie a projektového riadenia, 

oddelenie územného rozhodovania a stavebného poriadku, matričný úrad. Tieto oddelenia sú riadené 

priamo starostkou. 
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2. Identifikovanie a stanovovanie priorít pre potrebné zmeny týkajúce sa štruktúry, výkonnosti a 

manažérstva organizácie. 

 

Opis: Kompetencia a priority definuje Organizačný a Pracovný poriadok miestneho úradu. Pri plnení 

konkrétnych úloh a realizovaných projektoch určuje starosta alebo prednosta konkrétneho gestora. Priority 

sú dané jednak v strategických dokumentoch (PHSR a SMP) a následne sa ich napĺňanie premieta aj pri 

zostavovaní programového rozpočtu mestskej časti. V prípade potreby sú prípustné rozpočtové zmeny, 

ktoré však prechádzajú schválením v miestnom zastupiteľstve. 

3. Definovanie merateľných cieľov výstupov a výsledkov pre všetky úrovne a oblasti organizácie, 

hľadajúc rovnováhu medzi potrebami a očakávaniami rôznych zainteresovaných strán v súlade s 

rozličnými potrebami zákazníkov (napr. tradičnosť pohlaví, rôznosť). 

 

Opis: Základným plánovacím a strategickým dokumentom je programový rozpočet MČ, ktorý je schválený 

v miestnom zastupiteľstve. V ňom sa pravidelne v jednotlivých programoch plánujú ciele, ktoré reagujú 

tak na požiadavky volených zástupcov (poslancov, starostu/starostky), ako aj na požiadavky a potreby 

obyvateľov, zamestnancov alebo organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti.  

Súčasťou PHSR je tzv. Akčný plán, ktorý sa člení na špecifické ciele, jednotlivé priority, opatrenia a úlohy. 

Bol zostavený na základe zisťovaní potrieb a očakávaní rôznych socioekonomických partnerov. Na 

zisťovanie bol využitý tak dotazníkový prieskum, ako aj verejné stretnutia za účasti starostu v roku 2016. 

V sledovanom období nebolo vyhodnotené plnenie jednotlivých cieľov, je to oblasť, ktorej sa bude nové 

vedenie MČ venovať v najbližších mesiacoch. V období od septembra do decembra roku 2017 sa uskutočnil 

participačný projekt Aká je Panenská a okolie? zorganizovaný občianskym združením PUNKT, s ktorým 

miestna samospráva a obyvatelia intenzívne spolupracuje. Výsledkom bolo vytvorenie Manuálu verejného 

priestoru pre Panenskú ulicu a okolie (finálna verzia je zverejnená na webovej stránke MČ od júna 2019). 

4. Rozvoj manažérskeho informačného systému na základe vstupov z manažérstva rizík a interných 

riadiacich systémov a stáleho monitorovania dosahovania strategických a operatívnych cieľov 

organizácie (napr. Ballanced Scorecard). 

 

Opis: V sledovanom období nebol v rámci úradu uplatňovaný žiadny model manažérskeho informačného 

systému. Avšak v rámci softvérovej podpory IS SAMO finančné oddelenie a zamestnanci oprávnení na 

jeho používanie neustále a pravidelne monitorujú plnenie programového rozpočtu schváleného na príslušný 

kalendárny rok. 

5. Aplikácia princípov komplexného manažérstva kvality (TQM) a zavedenie systémov manažérstva 

kvality/certifikácie, ako sú model CAF alebo model výnimočnosti EFQM alebo ISO 9001. 

 

Opis: Po komunálnych voľbách v roku 2018 sa nová starostka a prednosta rozhodli na základe príkladov 

dobrej praxe z verejnej správy  zlepšiť fungovanie miestneho úradu prostredníctvom aplikácie princípov 

výnimočnosti a implementáciou modelu CAF. Podporu získali počas rokovaní so zástupcami Úradu pre 

normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ÚNMS SR) a preto sa rozhodli  zapojiť do 

Národného projektu Zavádzanie a podpora manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy 

Implementácia modelu CAF. Podpísaním zmluvy o spolupráci sa model v druhej polovici roku 2019 

v podmienkach MČ zavádza.  

6. Formulácia a prispôsobovanie stratégie e-Governmentu strategickým a operatívnym cieľom 

organizácie. 

 

Opis:  V sledovanom období sa mestská časť snaží o systematické budovanie elektronického úradu 

a služieb e-Governmentu. Reaguje tak nielen na legislatívne požiadavky, ale aj na potreby a očakávania 

svojich zákazníkov. S cieľom čo najlepšie informovať a na jednom mieste prinášať aktuálne informácie 

a ponúkať elektronické služby, zriadila na svojej webovej stránke banner s označením e-Government 

(https://www.staremesto.sk/sk/content/egovernment/section:egovernment).  

https://www.staremesto.sk/sk/content/egovernment/section:egovernment
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V rámci  tejto sekcie majú návštevníci prístup  k informáciám k elektronickému zastupiteľstvu,  sú 

sprístupnené elektronické formuláre a tlačivá, ktorými sú pokryté vybrané agendy organizačných útvarov. 

Naším cieľom je, aby sa práve elektronické tlačivá, ktoré boli vytvorené mestskou časťou, a elektronické 

formuláre, ktoré boli vytvorené v rámci projektu Elektronizácia služieb bratislavskej samosprávy, zjednotili 

a zjednodušila sa tak elektronická komunikácia medzi obyvateľmi/zákazníkmi a mestskou časťou. 

7. Vytvorenie vhodných podmienok pre projektové a procesné manažérstvo a tímovú prácu. 

 

Opis: V sledovanom období bol v rámci organizačnej štruktúry vytvorený Referát prípravy a koordinácie 

projektov. Po komunálnych voľbách zmenou Organizačného poriadku v decembri 2018 bolo z referátu 

prípravy a koordinácie projektov vytvorené oddelenie stratégie a projektového riadenia. Toto oddelenie 

plní predovšetkým úlohy na úseku stratégie rozvoja vo vzťahu k eurofondom, úlohy na úseku plánovania, 

riadenia a koordinovania projektov mestskej časti, úlohy na úseku prideľovania miestnych dotácií a 

grantov, úlohy na úseku zavádzania systému manažérstva kvality pomocou modelu CAF. Jeho pridanou 

hodnotou je, že pri tvorbe strategických dokumentov sa snaží o maximálnu možnú mieru kooperácie 

a koordinácie naprieč zúčastnenými stranami (Bratislavský samosprávny kraj, Magistrát hlavného mesta 

SR Bratislava, poslanci miestneho zastupiteľstva, organizačné útvary miestneho úradu, obyvatelia). Vďaka 

personálnemu posilneniu sa snaží  zabezpečovať v maximálne možnej miere externé financovanie 

prioritných aktivít.  

8. Vytváranie podmienok pre efektívnu internú a externú spoluprácu, chápajúc komunikáciu ako jeden 

z najdôležitejších kritických faktorov úspechu organizácie. 

 

Opis: Interná komunikácia je zabezpečovaná predovšetkým prostredníctvom interných porád, mailovou 

alebo osobnou komunikáciou tak, aby čo najlepšie fungovala spolupráca medzi jednotlivými 

organizačnými útvarmi a bolo zabezpečené plnenie plánovaných úloh. Na posilnenie spolupráce 

s externými zainteresovanými stranami sú využívané predovšetkým pracovné stretnutia, verejné 

prerokovania, zasadnutia miestneho zastupiteľstva, ale tiež komunikácia prostredníctvom Staromestských 

novín, spoločné tlačové vystúpenia vodcov mestskej časti a hlavného mesta. V sledovanom období bola 

posilnená komunikácia starostu/starostky s cieľom dosahovania spoločných riešení so zástupcami 

aktívnych komunít (Židovská, Blumentálska, Panenská...) a s občianskymi združeniami. Výsledkom sú 

prijaté konkrétne riešenia vzniknutých situácií, napr. vznik pešej zóny na Židovskej ulici, vytvorenie 

Jednotného manuálu verejného priestoru pre Panenskú ulicu a okolie, budovanie cyklotrasy na 

Blumentálskej ulici). Nové vedenie vníma komunikáciu ako jeden z kľúčových momentov pre dosahovanie 

spoločných cieľov a v roku 2019 rozšírilo komunikačné kanály o aplikáciu SOMStaréMesto, pripravuje 

redizajn webovej stránky, vytvára priestor na spoločné stretávanie sa zainteresovaných strán pri tvorbe 

strategických dokumentov (tvorba  Staromestského programu 2019 – 2022), vytvorenie jedného centra na 

reakciu podnetov prichádzajúcich cez rôzne komunikačné kanály, aby bol zabezpečený jednotný prístup na 

ich riešenie a podobne. 

9. Preukázanie záväzku vodcov k trvalému organizačnému zlepšovaniu a inovácií tým, že propagujú 

kultúru inovácií, rovnako ako trvalé zlepšovanie a tak povzbudzujú zamestnancov k spätnej väzbe. 

 

Opis: Zapojením sa do národného projektu Zavádzanie a podpora manažérstva kvality v organizáciách 

verejnej správy Implementácia modelu CAF v roku 2019 nové vedenie mestskej časti deklarovalo svoj 

záväzok k trvalému zlepšovaniu v organizácii. Konkrétne aktivity  budú súčasťou Akčného plánu 

zlepšovania, ktorý bude vypracovaný po externom posúdení v rámci modelu CAF do konca roku 2019. 

10.  Komunikovanie dôvodov iniciatív zmeny a ich očakávaných efektov so zamestnancami a  

relevantnými zainteresovanými stranami. 

 

Opis: V sledovanom období bola štandardnou platformou na informovanie o dôvodoch zmien vo vzťahu 

k zamestnancom porada starostu a následné porady organizačných útvarov a vo vzťahu k voleným 

zástupcom to boli zasadnutia miestneho zastupiteľstva. Dôvodom zmeny napríklad v Interných riadiacich 

aktoch boli skúsenosti z aplikačnej praxe a na ich základe došlo k aktualizácii Organizačného poriadku 

(pozri text v 1.2.1). Ďalším príkladom dôvodu na zmenu boli požiadavky obyvateľov Židovskej ulice, 
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pričom prijaté riešenie bolo výsledkom komunikácie o dvoch rozdielnych riešeniach v spôsobe parkovania 

a tým vyvolaná zmena VZN. Po nástupe novej starostky je zaužívaným spôsobom komunikovania o zmene 

(či už vyvolanej podnetmi zvonku alebo vlastným zistením) porada vedenia, zasadnutia miestneho 

zastupiteľstva či informovanie prostredníctvom rozhovorov pre v médiá. Starostka prostredníctvom mailov 

alebo osobne prízvukuje potrebu zaviesť na miestnom úrade manažérsky nástroj riadenia kvality – model 

CAF, získať štatút Dobrý úrad vďaka pilotnému projektu vedenému o. z. Dobrý úradník a zmeniť formu 

komunikácie s aktérmi územného rozvoja (tvorba platformy OldTown_NewCom). 

1.3. Motivovalo a podporovalo zamestnancov v organizácii  a pôsobilo ako vzor správania     sa 

1. Vedenie pomocou príkladov, a tým osobné pôsobenie v súlade so stanovenými cieľmi a hodnotami. 

 

Opis: Vodcovia organizácie idú príkladom dodržiavaním Zásad efektívneho hospodárenia s verejným 

majetkom, v rámci Zákona 343/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov o verejnom obstarávaní idú nad 

rámec zákona (napr. získavanie cenových ponúk aj pri limitoch definovaných v platnom zákone), dodržujú 

postupy pri výberových konaniach, riadia sa Smernicou o požívaní alkoholu na pracovisku, Smernicou o 

BOZP, Smernicou o vybavovaní podnetov o protispoločenskom konaní. V sledovanom období sa starosta 

aktívne zúčastňoval spoločných aktivít (športové hry, vianočné posedenie), dobrovoľníckych aktivít 

zameraných na čistenie verejného priestoru, podporoval charitatívne podujatia (v roku 2016 varenie 

starostovského gulášu) výťažok z ktorých bol venovaný napríklad na zakúpenie polohovateľných vankúšov 

pre Seniorcentrum. 

2. Podporovanie vzájomnej dôvery a rešpektu medzi vodcami a zamestnancami prostredníctvom 

proaktívnych opatrení na zvládanie akejkoľvek diskriminácie. 

 

Opis: V sledovanom období nebol vytvorený systematický prístup na zisťovanie spätnej väzby od 

zamestnancov, avšak v rámci „nepísaného pravidla“ mali v prípade potreby možnosť komunikovať svoje 

témy priamo so starostom mestskej časti. Nové vedenie mestskej časti by chcelo podporiť budovanie 

vzájomnej dôvery a rešpektu prostredníctvom konkrétnych opatrení v Akčnom pláne zlepšovania. 

3. Pravidelné informovanie zamestnancov a konzultácie o kľúčových otázkach týkajúcich sa 

organizácie. 

 

Opis: V sledovanom období bol zaužívaný systém pravidelných porád, kde boli okrem operatívnych 

situácií komunikované aj zásadné míľniky fungovania samosprávy a to v nasledovnom režime: dvakrát 

mesačne bola realizovaná porada starostu, dvakrát mesačne bola organizovaná porada s prednostkou a to 

v týždňoch, keď sa nekonala porada starostu. Od roku 2018 po zmene na pozícii starostu je organizovaná 

pravidelná porada starostky a vedúcich oddelení a vybraných organizácii v zriaďovateľskej pôsobnosti 

MČ, ktorá sa koná každý pondelok v mesiaci. 

Z porady je vyhotovovaný zápis a ten je zasielaný každému účastníkovi porady. Na začiatku každej porady 

prebieha diskusia o plnení úloh uložených na predchádzajúcej porade. 

4. Podporovanie zamestnancov pri vykonávaní ich povinností, plánov a plnení cieľov na podporu 

dosiahnutia celkových cieľov organizácie. 

 

Opis: Miestny úrad má prijatý interný riadiaci akt Pracovný poriadok, ktorý upravuje práva a povinnosti 

zamestnancov. Nemá však systematicky spracovaný systém odmeňovania, motivácie a ani hodnotiacich 

rozhovorov, v rámci ktorých by boli stanovované pracovné a osobné ciele. Zamestnanci sú vedúcimi 

organizačných útvarov vedení k plneniu úloh vyplývajúcich z povinností definovaných v Organizačnom 

poriadku, úloh uložených na pracovných poradách, úloh vyplývajúcich z dennej operatívy, úloh 

vyplývajúcich z uznesení miestneho zastupiteľstva.  

V rámci Kolektívnej zmluvy sú vyrokované benefity, ktoré sú stimulačné pre pracovný výkon 

zamestnanca: odmeňovanie za prácu nad rámec pracovných povinností v podobe koncoročných odmien, 

plus 10 dní dovolenky nad rámec Zákonníka práce po dosiahnutí 33. roku veku, bezplatná účasť 
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zamestnancov na kultúrnych podujatiach organizovaných/spoluorganizovaných MČ, dva dni plateného 

pracovného voľna bez povinnosti dokladovať (jeden deň za polrok).  

5. Poskytovanie spätnej väzby všetkým zamestnancom, aby sa zlepšila výkonnosť tímov a jednotlivcov. 

 

Opis: V sledovanom období nebol zaznamenaný systematický prístup na poskytovanie spätnej väzby 

všetkým zamestnancom. Avšak pri spoločných aktivitách, športových dňoch, vianočnom posední starosta 

mestskej časti nezabudol poďakovať za odvedenú prácu.  

Sme si vedomí, že pri budovaní modernej inštitúcie verejnej správy je potrebné zamerať pozornosť aj na 

vytvorenie pravidiel pre systematické a pravidelné poskytovanie spätnej väzby s cieľom posilniť 

výkonnosť zamestnancov a organizačných útvarov. 

6. Stimulovanie, povzbudzovanie a splnomocňovanie zamestnancov prostredníctvom poverovania, 

zodpovedností a právomocí vrátane zodpovedania sa. 

 

Opis: Systematický prístup k stimulovaniu, povzbudzovaniu a splnomocňovaniu zamestnancov nebol 

v sledovanom období realizovaný. Avšak plnením pracovných úloh v zmysle zákona o obecnom zriadení 

369/1990 Z. z. v znení neskorších predpisov je každý zamestnanec zaviazaný pri podpise pracovnej zmluvy 

a pracovnej náplne k plneniu konkrétnych pracovných úloh. Z pohľadu náročnosti je po zvážení svojho 

priameho nadriadeného poverovaný plnením pracovných úloh, na ktoré má osobnostné aj profesijné 

kompetencie.  

7. Propagovanie kultúry učenia sa a stimulovania zamestnancov, aby rozvíjali svoje kompetentnosti. 

 

Opis: Neoficiálnym priestorom na získavanie nových poznatkov a vedomostí je v rámci nepravidelného 

stretávania sa s partnermi, respektíve partnerskými mestami (Praha, Olomouc, Viedeň, Budapešť, 

Čukarica, Vojvodina, Varšava). 

8. Preukázanie osobnej ochoty vodcov/manažérov zaoberať sa odporúčaniami/návrhmi zamestnancov 

tým, že reagujú na konštruktívnu spätnú väzbu. 

 

Opis:  V sledovanom období mali zamestnanci možnosť osobne komunikovať so starostom o témach, ktoré 

považovali za prioritné. Nie je však možné predložiť dôkaz, že v rámci takýchto rozhovorov bola 

poskytnutá vedeniu mestskej časti konštruktívna spätná väzba, na základe ktorej boli prijaté opatrenia. Sme 

si vedomí toho, že toto je oblasť vhodná na zlepšovanie a definovanie konkrétnej úlohy do Akčného plánu 

zlepšovania. 

9. Uznávanie a odmeňovanie úsilia tímov a jednotlivcov. 

 

Opis: Podobne ako v kritériu 1.3.4 konštatujeme, že táto oblasť je okrajovo riešená v Pracovnom poriadku. 

Nie je vytvorený systematický prístup, avšak v rámci možností sú zamestnanci za mimoriadne plnenie úloh 

nad rámec pracovných povinností odmeňovaní v podobe finančnej odmeny, navrhnutím osobného 

ohodnotenia ako nenárokovateľnej zložky mzdy alebo v podobe nefinančných benefitov: vstupenky na 

kultúre podujatia organizované mestskou časťou. 

10. Rešpektovanie a venovanie sa individuálnym potrebám a osobným záležitostiam zamestnancov. 

 

Opis: V sledovanom období boli zohľadnené predovšetkým potreby matiek maloletých detí na úpravu 

pracovného času, poskytnutie pracovného voľna na štúdium, možnosti zúčastniť sa na školeniach mimo 

povinných legislatívnych školení a pod. 
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1.4. Manažovalo efektívne vzťahy s politickými predstaviteľmi a ostatnými zainteresovanými 

stranami 

1. Vytvorenie analýzy zainteresovaných strán, definovaním ich hlavných aktuálnych/súčasných a 

budúcich potrieb a zdieľaním týchto zistení s organizáciou. 

 

Opis: Počas tvorby PHSR bola realizovaná aj takzvaná socio-ekonomická analýza, ktorá bola zameraná na 

identifikáciu obyvateľstva, podnikateľských subjektov, ústredných orgánov štátnej správy, ministerstiev, 

zahraničných zastupiteľstiev a úradov, kultúrnych inštitúcií, súdov, prokuratúry a iných organizácií so 

sídlom v mestskej časti. Avšak je to sumár, z ktorého by bolo možné jednoznačne definovať vzťah a jeho 

povahu (zainteresovaná strana alebo partner).  

K prvému pokusu definovať zainteresované strany prišlo až na úvodnom školení členov CAF tímu v júni 

2019.  

2. Podpora verejným autoritám pri definovaní verejných politík týkajúcich sa organizácie. 

 

Opis: V sledovanom období sme zaznamenali podporu verejných politík zo strany starostu skôr na úrovni 

rokovaní so zástupcami vlády. Na úrovni hlavného mesta SR Bratislavy sme zaznamenali zapojenie do 

komunikácie vedenia mestskej časti  pri riešení parkovacej politiky. Napriek tomu, že nedošlo k všeobecnej 

zhode, snahou bolo, aby táto oblasť bola riešená komplexne na celom území mesta Bratislava.  

3. Identifikácia a začlenenie relevantných verejných politík. 

 

Opis: V rámci PHSR sú identifikované a navrhnuté opatrenia v oblasti pro-rezidenčnej politiky, parkovacej 

politiky, finančnej politiky. V zmysle zákona  369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov o obecnom 

zriadení definovaných niekoľko ďalších politík, ktoré sú transformované na konkrétne kompetencie 

(originálne alebo prenesené), na základe ktorých mestská časť každoročne zostavuje programový rozpočet 

(sociálne služby, školstvo, doprava....)  

4. Zabezpečenie, aby ciele a úlohy pre výstupy a výsledky organizácie boli v súlade s verejnými 

politikami a politickými rozhodnutiami a uzatváranie dohôd s politickými autoritami o súvisiacich 

potrebných zdrojoch. 

 

Opis: V sledovanom období boli vybraní zamestnanci členmi pracovnej skupiny, ktorá sa podieľala na 

tvorbe územných plánov. Viedla ju hlavná architektka mesta Bratislava Ing. arch. Ingrid Konrad. V roku 

2018 bolo prijaté vládou Slovenskej republiky opatrenie, na základe ktorého žiaci základných škôl a deti 

v poslednom ročníku materských škôl budú mať zabezpečené od 1. 1. 2019 zo strany samosprávy bezplatné 

obedy. Toto opatrenie bolo premietnuté do rozpočtu mestskej časti.  

5. Zapojenie politických a iných zainteresovaných strán do rozvoja systému manažérstva organizácie. 

 

Opis: Volení zástupcovia (poslanci miestneho zastupiteľstva) prostredníctvom návrhu poslaneckých priorít 

navrhujú opatrenia, ktoré reflektujú potreby obyvateľov. Tie sú premietnuté do schvaľovania uznesení, 

tvorby VZN alebo strategických dokumentov ako je PHSR alebo programový rozpočet. V konečnom 

dôsledku je na zrealizovanie takýchto úloh potrebné, aby dochádzalo k spolupráci s internou 

zainteresovanou stranou (zamestnancami mestskej časti). Preto plnenie uznesení, tvorbu strategických 

dokumentov, plnenie poslaneckých priorít  vnímame ako prienik vzájomnej spolupráce viacerých 

zainteresovaných strán. 

6. Udržiavanie proaktívnych a pravidelných vzťahov s politickými zástupcami príslušných výkonných 

a legislatívnych oblastí. 

 

Opis: MČ udržiava proaktívny prístup k poslancom prostredníctvom informovania a schvaľovania návrhov 

na príslušných komisiách, miestnej rade a zastupiteľstve. V rokoch 2016 – 2018 bolo zvykom, že po 

zasadnutí miestneho zastupiteľstva sa starosta spoločne s poslancami stretávali na pracovnom stretnutí. Po 

nástupe novej starostky je tu snaha, aby boli strategické dokumenty pred prerokovaním v miestnom 
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zastupiteľstve podrobne prediskutované a pripravené v spolupráci s poslancami miestneho zastupiteľstva. 

Rovnako starostka mestskej časti iniciuje a snaží sa o aktívnu komunikáciu s primátorom hlavného mesta 

Bratislavy s cieľom, aby došlo k vzájomnej podpore pri presadzovaní spoločných záujmov pre obyvateľov 

mesta Bratislava. Ako príklad môžeme uviesť podporu prijatia parkovacej politiky, podpora na zriadenie 

elokovaného pracoviska mestskej polície na Obchodnej ulici a podobne. 

7. Rozvíjanie a udržovanie partnerstiev a kontaktov s dôležitými zainteresovanými stranami (občania, 

mimovládne organizácie /NGO/, záujmové skupiny a profesijné združenia, priemysel a iní verejní 

zástupcovia). 

 

Opis: Mestská časť pokračovala v sledovanom období v budovaní a upevňovaní partnerských vzťahov 

s viacerými neziskovými organizáciami, občianskymi združeniami a tiež s profesijnými združeniami. 

Spolupráca bola podporená podpísaním písomných dohôd o spolupráci, partnerstve a pod. Podrobný 

prehľad je uvedený v časti 4.1.1. Výstupom z takýchto partnerstiev je príprava pravidelných kultúrnych, 

športových a iných spoločenských podujatí, výmena skúseností alebo posilňovanie budovania dobrého 

mena mestskej časti (toto sa týka aj spolupráce s ambasádami krajín sídliacich na území Starého Mesta). 

8. Zúčastňovanie sa na činnosti profesijných združení, zastupiteľských organizácií a záujmových 

skupín. 

 

Opis: V sledovanom období sa starosta zúčastňoval na stretnutiach Združenia miest a obcí Slovenska, Únie 

miest Slovenska. Medzi poslancami miestneho zastupiteľstva sú tiež poslanci slovenského parlamentu. 

Súčasná starostka je poslankyňou v mestskom zastupiteľstve a poslankyňou vyššieho územného celku. 

Toto je príležitosť na prepojenie a koordináciu krokov medzi VÚC – hlavným mestom SR Bratislava 

a mestskou časťou Staré Mesto. 

9. Budovanie a zvyšovanie verejného povedomia, reputácie a uznania organizácie a jej služieb. 

 

Opis: Výkonom starostovskej funkcie, získaním poslaneckého mandátu alebo uzatvorením pracovného 

pomeru v mestskej časti je vytváraný priestor na to, aby naprieč týmito pozíciami bol napĺňaný základný 

princíp fungovania samosprávy, ktorým je služba verejnosti.  

V sledovanom období, okrem plnenia cieľov a poslaneckých priorít, smerovala pozornosť vedenia mestskej 

časti aj preberaniu záštity nad rôznymi podujatiami organizovaných na pôde Starého Mesta (Nadácia Press 

Foto, Štupel Fest – koncert s výťažkom pre zdravotne znevýhodnených, Dobrý trh – spolupráca 

s občianskym združením PUNKT, Techsumit, Majáles, Silvester, Bratislavské módne dni a i.). Tieto 

podujatia sa MČ snaží propagovať aj prostred Únie miest Slovenska acebníctvom sociálnych sietí 

(facebook, twitter, instagram), webovej stránky MČ či Staromestské noviny. 

10. Rozvíjanie produktovo a na službu orientovanej koncepcie marketingu zameranej na zainteresované 

strany. 

 

Opis: Mestská časť nemá systematický prístup k využívaniu marketingových nástrojov, preto bude 

zvažovať spracovanie komplexnej marketingovej koncepcie. 
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Kritérium 2: Stratégia a plánovanie 

Silné stránky: 

 Schválená Koncepcia kultúrnej politiky na roky 2016 – 2020. 

 Schválený Územný plán na roky 2016, 2017, 2018. 

 Schválený Komunitný plán sociálnych služieb mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 2017 – 

2021. 

 Schválený Plán kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra 2016, 2017, 2018. 

 Schválený Plán údržby zelene 2016, 2017, 2018. 

Oblasti na zlepšovanie: 

 Vytvoriť jednotný Komunikačný plán miestneho úradu.  

 Menovať výkonný orgán – pracovnú skupinu pre PHSR. 

 Vypracovať monitorovacie a hodnotiace správy PHSR. 

 Pravidelne vyhodnocovať všetky strategické dokumenty. 

 Vypracovať Koncepciu spoločenskej zodpovednosti miestneho úradu. 

 Vypracovať Stratégiu riadenia ľudských zdrojov (Personálna stratégia). 

Dôkazy: 

2.1 

 registratúra pošty, 

 Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava-Staré Mesto pre obdobie 

rokov 2017 – 2023 s výhľadom do roku 2040, 

 Koncepcia kultúrnej politiky mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 2016 – 2020, 

 Komunitný plán sociálnych služieb mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, 

 Memorandum o porozumení, 

 Príkaz č. 4/2016 prednostu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto zo dňa 18. februára 2016 

o poskytovaní informácií masovokomunikačným médiám a oznamovaní informácií referátu 

komunikácie s verejnosťou, 

 Rozhodnutie č. 7/2016 starostu MČ Bratislava-Staré Mesto zo dňa 28. januára 2016, ktorým sa 

upravuje postup pri zverejňovaní a sprístupňovaní informácií v podmienkach MČ Bratislava-

Staré Mesto – zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov v podmienkach 

MČ Bratislava-Staré Mesto, 

 zápisy z rokovania rady a zastupiteľstva, uznesenia, prepisy zvukových záznamov zo zasadnutia 

zastupiteľstva zverejnené na webovom sídle, 

 zápisy/zápisnice z porád starostu a prednostu, 

 mesačník Staromestské noviny, 

 Štatút hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, 

 Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava-Staré Mesto pre obdobie 

rokov 2017 – 2023 s výhľadom do roku 2040, 

 Komunitný plán sociálnych služieb mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, 

 Koncepcia kultúrnej politiky mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 2016 – 2020, 

 Rozpočet mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na roky 2016 – 2018, 

 Záverečný účet mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2016, 2017, 

 Konsolidovaná výročná správa spojená mestskej časti Bratislava-Staré Mesto za rok 2016, 

 Konsolidovaná výročná správa spojená mestskej časti Bratislava-Staré Mesto za rok 2017, 

 Memorandum o porozumení zo dňa 7. 5. 2016, 

 Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava-Staré Mesto pre obdobie 

rokov 2017 – 2023 s výhľadom do roku 2040, 

 Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava-Staré Mesto pre obdobie 

rokov 2017 – 2023 s výhľadom do roku 2040, 
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 Komunitný plán sociálnych služieb mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, 

 Koncepcia kultúrnej politiky mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 2016 – 2020, 

2.2. 

 Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava-Staré Mesto pre obdobie 

rokov 2017 – 2023 s výhľadom do roku 2040, 

 Komunitný plán sociálnych služieb mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, 

 Koncepcia kultúrnej politiky mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 2016 – 2020, 

 Staromestský program 2019 – 2022 Zelené Mesto – Dobrý úrad, 

 Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava-Staré Mesto pre    

   obdobie rokov 2017 – 2023 s výhľadom do roku 2040, 

 Komunitný plán sociálnych služieb mestskej časti Bratislava-Staré Mesto,  

 Koncepcia kultúrnej politiky mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 2016 – 2020, 

 Finančné prostriedky získané prostredníctvom grantov a sponzorských darov – tabuľka s názvom 

Prehľad projektov, 

 Etický kódex zamestnanca mestskej časti Staré Mesto, 

2.3. 

 Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava-Staré Mesto pre    

   obdobie rokov 2017 – 2023 s výhľadom do roku 2040, 

 Komunitný plán sociálnych služieb mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, 

 Koncepcia kultúrnej politiky mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 2016 – 2020, 

 Investičný plán na rok 2016, 2017, 2018, 

 Plán verejného obstarávania na rok 2016, 2017, 2018, 

 Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava-Staré Mesto pre obdobie 

rokov 2017 – 2023 s výhľadom do roku 2040, 

 Komunitný plán sociálnych služieb mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, 

 Rozpočet mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na roky 2016 – 2018, 

2.4. 

 Staromestský program 2019 – 2022 Zelené Mesto – Dobrý úrad. 
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Kritérium 2: Stratégia a plánovanie 

Hodnotenie: Zvážte, čo organizácia robí, aby: 

2.1. Zhromažďovala informácie týkajúce sa súčasných a budúcich potrieb zainteresovaných strán, 

rovnako ako relevantné manažérske informácie 

1. Identifikácia všetkých relevantných zainteresovaných strán, komunikácia výsledkov v celej 

organizácii. 

 

Opis:  Zadefinovanie zainteresovaných strán prebehlo až pri tvorbe samohodnotiacej správy CAF tímom 

v druhej polovici roku 2019. 

Zainteresované strany: 

Interné: 

 zamestnanci,  

 zvolení poslanci a členovia komisií zriadených pri miestnom zastupiteľstve, 

 organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti. 

 

Externé:  

 Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy, 

 mestské časti Bratislavy, regionálne združenie mestských častí Bratislavy, 

 Bratislavský samosprávny kraj, 

 Úrad vlády SR, Národná rada SR, poslanci národnej rady, 

 ústredné orgány štátnej správy – ministerstvá, Štatistický úrad SR, ÚVO,  

 Najvyšší kontrolný úrad SR, 

 Policajný zbor SR, 

 orgány štátnej správy – Pamiatkový úrad SR, Slovenská inšpekcia životného prostredia, Okresný 

úrad, Regionálny úrad verejného zdravotníctva, 

 Združenie miest a obcí Slovenska, Únia miest Slovenska, Asociácia prednostov úradov miestnej 

samosprávy SR, Asociácia komunálnych ekonómov SR, 

 partnerské mestá, 

 mimovládne organizácie, neziskové organizácie, občianske združenia, tretí sektor,  

 komunity, spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov, 

 dodávatelia, 

 banky a poisťovne, 

 médiá. 

2. Systematické zhromažďovanie, analyzovanie a preskúmavanie informácií o zainteresovaných 

stranách, ich potrebách, očakávaniach a spokojnosti. 

 

Opis: Miestny úrad získava informácie o zainteresovaných stranách, ich očakávaniach a potrebách 

prostredníctvom masovokomunikačných prostriedkov (televízia, rozhlas, tlač, internet a pod.), 

prostredníctvom mailových adries starosta@staremesto.sk, prednosta@staremesto.sk, 

podatelna@staremesto.sk, Centra služieb občanom, aplikácie Odkaz pre starostu, ústnou alebo písomnou 

formou, dotazníkovým prieskumom, pracovnými stretnutiami so zainteresovanými stranami a verejnými 

diskusiami. Kancelária prednostu ich vyhodnocuje, zapracuje ich do programu porád starostu a prednostu, 

z ktorých spracuje zápisy, prípadne ich  odstupuje vedúcemu príslušného oddelenia. Potreby a očakávania 

sú zapracované do strategických dokumentov Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mestskej časti 

Bratislava-Staré Mesto pre obdobie rokov 2017 – 2023 s výhľadom do roku 2040 (ďalej len PHSR), 

Rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, územných plánov jednotlivých zón. Evidencia sťažností 

a ich vybavovanie je v gescii kancelárie prednostu. 

V rámci tvorby PHSR bol realizovaný dotazníkový prieskum požiadaviek, potrieb a očakávaní obyvateľov 

mestskej časti elektronickou formou, prostredníctvom webovej stránky a zároveň papierovou formou. 

mailto:starosta@staremesto.sk
mailto:prednosta@staremesto.sk
mailto:podatelna@staremesto.sk
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Následne sa konali dve verejné diskusie s obyvateľmi, ktorých sa zúčastnili vedúci pracovníci úradu 

a starosta. Cieľom bolo identifikovať hlavné problémy v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto a navrhnúť 

ich riešenia. 

Miestny úrad vypracoval dokument Koncepcia kultúrnej politiky MČ Bratislava-Staré Mesto 2016 – 2020. 

Do jeho tvorby sa zapájali predstavitelia kultúry na území Starého Mesta a bol verejne prezentovaný a 

prediskutovaný s odbornou a laickou verejnosťou. Paralelne s prípravou dokumentu mohla svoje názory a 

podnety k dokumentu zasielať verejnosť prostredníctvom internetu. Mestská časť o postupe prípravy 

koncepcie priebežne poskytovala informácie prostredníctvom internetovej stránky https://odkultury.sk. 

Koncepcia vytvára priestor pre aktivovanie a hlbšie sociálno-ekonomické využitie kultúrneho potenciálu 

územia Starého Mesta, lepšie zapojenie a prepojenie jednotlivých oddelení úradu mestskej časti a 

organizácií mestskej časti. 

Ďalším dokumentom, ktorý vypracoval miestny úrad je Komunitný plán sociálnych služieb mestskej časti 

Bratislava-Staré Mesto. 

Miestny úrad pravidelne poskytuje informácie masovokomunikačným médiám v zmysle príkazu prednostu 

a zabezpečuje poskytovanie informácií v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám. Na svojom 

webovom sídle zverejňuje uznesenia, priame prenosy z miestneho zastupiteľstva, prepisy zvukových 

záznamov zo zasadnutia zastupiteľstva, vydáva mesačník Staromestské noviny.  

Miestny úrad si vymieňa informácie s Magistrátom hlavného mesta SR Bratislavy (aj v zmysle platného 

Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy) a ostatnými mestskými časťami na všetkých 

úrovniach. 

Mestská časť spolupracuje na základe Memoranda o porozumení s historickými mestskými časťami 

Budapešti, Prahy, Varšavy a Viedne a partnerskými mestami na základe zmlúv o spolupráci a porozumení. 

3. Pravidelné zhromažďovanie, analyzovanie a preskúmavanie relevantných informácií o dôležitých 

zmenách, ako sú politicko-právne, sociálno-kultúrne, ekologické, ekonomické, technologické a 

demografický vývoj. 

 

Opis: Informovanie pracovníkov o dôležitých zmenách zabezpečuje kancelária prednostu a  oddelenie 

legislatívno-právne prostredníctvom mailov a porád.  Zdrojmi sú príslušné ministerstvá, Združenie miest 

a obcí Slovenska, Únia miest Slovenska, Asociácia prednostov úradov miestnej samosprávy SR, Štatistický 

úrad, internet, médiá. Systematické zhromažďovanie, analyzovanie a preskúmavanie relevantných 

informácií bolo vykonané pri tvorbe PHSR, Komunitného plánu sociálnych služieb mestskej časti 

Bratislava-Staré Mesto a Koncepcii kultúrnej politiky MČ Bratislava-Staré Mesto 2016 – 2020. 

Zásadu pravidelnosti spĺňa rozpočtový proces, ktorý v sebe zahŕňa zostavovanie, schvaľovanie, plnenie 

rozpočtu a jeho prípadné zmeny. Návrh rozpočtu mestskej časti na nasledujúci rok a Záverečný účet za 

predchádzajúci rok sú predkladané na schválenie miestnemu zastupiteľstvu. 

Ďalším dokumentom, ktorý bol za rok 2016 a 2017 spracovaný finančným oddelením je Konsolidovaná 

výročná správa mestskej časti Bratislava-Staré Mesto. 

4. Systematické zhromažďovanie relevantných manažérskych informácií (informácií pre manažérstvo), 

ako sú informácie o výkonnosti organizácie. 

 

Opis: Plnenie opatrení PHSR nebolo vyhodnotené z dôvodu, že Výkonný orgán – Pracovná skupina pre 

PHSR, ktorá bola zodpovedná za vypracovanie monitorovacích a hodnotiacich správ a za ich predloženie 

na posúdenie a pripomienkovanie kontrolnému orgánu v pravidelných šesťmesačných intervaloch, nebol 

menovaný. Na základe uvedeného správy neboli vypracované.  

Plnenie cieľov bolo vyhodnotené každý polrok v Správe o plnení rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré 

Mesto. 
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5. Systematické analyzovanie interných silných stránok a oblastí na zlepšenie (napr. TQM – výsledky 

voči modelom CAF alebo modelom výnimočnosti EFQM) vrátane hrozieb a príležitostí (napr. SWOT 

analýza, manažérstvo rizika). 

 

Opis: V PHSR je spracovaná SWOT analýza mestskej časti. SWOT analýza sociálnych služieb je 

spracovaná v Komunitnom pláne sociálnych služieb mestskej časti Bratislava-Staré Mesto (ďalej len KPSS) 

a  SWOT analýza stavu kultúrneho potenciálu a kultúrnych zdrojov územia je uvedená v Koncepcii 

kultúrnej politiky MČ Bratislava-Staré Mesto 2016 – 2020 (ďalej len KPK). 

Spracovanie SWOT analýzy a použitie nástrojov benchmarkingu ako metódy hodnotenia efektívnosti 

výkonu verejných služieb sa predpokladá pri zavedení modelu CAF. 

2.2. Rozvíjala stratégiu a plánovanie, berúc do úvahy zhromaždené informácie 

1. Prenesenie vízie a poslania do strategických (dlhodobých a strednodobých) a operatívnych 

(prevádzkových) (konkrétnych a krátkodobých) cieľov a činností založených na (odozve) analýzy 

rizika. 

 

Opis: Niektoré priority, ciele a opatrenia uvedené v PHSR, KPSS a KPK  boli implementované do rozpočtu 

mestskej časti. Jednotlivé vízie z volebného programu p. starostu boli odkomunikované na poradách 

starostu a prednostu. V súčasnosti je spracovaný Staromestský program 2019 – 2022 Zelené Mesto – Dobrý 

úrad, ktorý zahŕňa priority mestskej časti vychádzajúce z volebných programov jednotlivých politických 

strán a zoskupení, nezávislých poslancov a starostky, zvolených v komunálnych voľbách. Súčasne 

vychádzajú a do veľkej miery rešpektujú existujúci PHSR. 

2. Zapájanie zainteresovaných strán do rozvíjania stratégie a plánovania, vyvažovaním a stanovovaním 

priorít ich očakávaní a potrieb. 

 

Opis: Do tvorby strategického dokumentu PHSR sa zapájali obyvatelia mestskej časti formou 

dotazníkového prieskumu, ktorý bol zameraný na požiadavky, potreby a očakávania obyvateľov mestskej 

časti. Následne sa konali dve verejné diskusie s obyvateľmi, ktorých sa zúčastnili vedúci pracovníci úradu 

a starosta. Do tvorby KPSS a KPK sa zapájala odborná i laická verejnosť. PHSR, KPSS a KPK boli 

prerokovávané s poslancami v jednotlivých komisiách zriadených pri miestnom zastupiteľstve.  

3. Hodnotenie existujúcich úloh z hľadiska výstupov (produktov a poskytovaných služieb) a dôsledkov 

(dosiahnutých dôsledkov v spoločnosti) a kvality strategických a operatívnych (prevádzkových) 

plánov. 

 

Opis: Realizácia a hodnotenie zadaných úloh bola prezentovaná zodpovednými pracovníkmi na poradách 

prednostu a starostu, na zasadnutiach komisií zriadených miestnym zastupiteľstvom, miestnej rady 

a zastupiteľstva.  

4. Zabezpečenie dostupnosti zdrojov na vytvorenie a aktualizáciu stratégie organizácie. 

 

Opis: Miestny úrad získaval finančné zdroje aj prostredníctvom grantov a sponzorských darov od rôznych 

poskytovateľov (pozri tabuľka 3). Podrobnejšia tabuľka je uvedená v dôkazoch. 

 

 

 

 

 



Samohodnotiaca správa podľa modelu CAF 

  

26 Národný projekt „Zavádzanie a podpora manažérstva 
kvality v organizáciách verejnej správy“ 

Tabuľka 3: Prehľad grantov a darov od rôznych poskytovateľov 

Rok Vyhlasovateľ/ poskytovateľ  Projekt 

2016 Úrad vlády SR 
CLT01011_Pistoriho palác v Bratislave - obnova fasád a strechy paláca 

(Zachovanie a revitalizácia kult. dedičstva) 

2016 BSK Odstránenie graffiti na protipovodňovom múre na nábreží Dunaja  

2016 BSK 
Podpora rozvoja poskytovaných sociálnych služieb v Seniorcentre Staré 

Mesto 

2016 BSK Rekonštrukcia schodov Havlíčkova – Mišíkova  

2016 MŠVVaŠ SR (Okr. úrad)  Telocvične 

2016 MŠVVaŠ SR (Okr. úrad)  Telocvične 

2016 MŠVVaŠ SR (Okr. úrad)  Telocvične  

2016 Magistrát HM BA Revitalizácia parku na Belopotockého ulici 

2016 Transpetrol SK PRES 

2016 Nadácia Pontis 
Staré Mesto pre deti - maľovanie oplotenia Materskej školy Javorinská a 

údržba areálu (Naše Mesto 2016 ) 

2016 MF SR  
Rekonštrukcia detského ihriska a obnova  vonkajšieho  schodiska v MŠ 

Šulekova 35, Bratislava-Staré Mesto 

2016 BSK Rekonštrukcia miestnej komunikácie Čerešňová 

2016 Nadácia SLSP Skvalitnenie sociálnych služieb v Starom Meste 

2016 Nadácia SPP Distribúcia Detské ihrisko MŠ Brnianska 

2016 Úrad vlády SR Školská Olympiáda 2016  

2016 Nadácia VÚB  Cestovanie časom, Putovanie za hudbou 

2016 Fond na podporu umenia Cestovanie časom  

2016 BSK Cestovanie časom  

2016 BSK Staromestský česko-slovenský divadelný festival  

2016 Nadácia ZSE Cestovanie časom  

2016 Sedemnásť BAR, s.r.o.  Výchovný koncert pre žiakov 9 roč. ZŠ   

2016 Poetry Cafe, s.r.o. Výchovný koncert pre žiakov 9 roč. ZŠ   

2016 Val.Com.Slovakia, spol. s r.o.  Kultúrne podujatie  

2016 VARSITY PROJECT s.r.o.  Kultúrne podujatie  

2016 Ministerstvo kultúry SR Kultúrne poukazy pre ZŠ 

2017 BSK Obnova futbalového miniihriska pri ZŠ Mudroňova 

2017 Magistrát HM BA Podpora cestovného ruchu v Starom Meste 

2017 MŠVVaŠ SR 
Kvalitné stravovanie = zdravý život pre naše deti  (Zdravie na tanieri 2017 

- ŠJ pri ZŠ Dubová 1, Bratislava ) 

2017 BSK Detské ihrisko Jedlíkova - krajšie a bezpečnejšie 

2017 Nadácia SPP Distribúcia Úprava detského ihriska pri  MŠ Brnianska 

2017 Fond na podporu umenia Festival vodníkov 

2017 BSK Staromestský česko-slovenský divadelný festival  

2017 BSK Cestovanie časom  

2017 BSK Staromestské kultúrne leto    

2017 BSK Festival vodníkov 

2017 Ministerstvo kultúry SR Kultúrne poukazy pre žiakov ZŠ 

2017 Národná banka Slovenska    Výchovné koncerty pre ZŠ 

2018 Nadácia Pontis Dnes mám rande so Starým Mestom  

 

https://www.minedu.sk/7536-sk/dotacie-ministerstva-skolstva-vedy-vyskumu-a-sportu-sr/
https://www.minedu.sk/7536-sk/dotacie-ministerstva-skolstva-vedy-vyskumu-a-sportu-sr/
https://www.minedu.sk/7536-sk/dotacie-ministerstva-skolstva-vedy-vyskumu-a-sportu-sr/
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5. Vyváženie úloh a zdrojov, dlhodobých a krátkodobých tlakov a požiadaviek zainteresovaných strán. 

 

Opis: Vyváženosť úloh a zdrojov bola zabezpečená rozpočtovým procesom, ktorý v sebe zahŕňa 

zostavovanie, schvaľovanie, plnenie rozpočtu a jeho prípadné zmeny. V rozpočte boli zahrnuté požiadavky 

starostu, obyvateľov, poslaneckých klubov.  

6. Vytvorenie politiky spoločenskej zodpovednosti a jej integrácia do stratégie a plánovania organizácie. 

 

Opis: Koncepcia spoločenskej zodpovednosti miestneho úradu nebola spracovaná, ale niektoré očakávania 

spoločnosti začal miestny úrad plniť. Bol spracovaný Etický kódex zamestnanca mestskej časti Bratislava-

Staré Mesto,  zamestnanci sa zapájali do dobrovoľníckych aktivít, niektoré potreby a očakávania 

obyvateľov boli zapracované do strategických dokumentov. Transparency International Slovensko v roku 

2016 hodnotilo transparentnosť miestneho úradu. Celkové hodnotenie bolo 68% a známka B+, v roku 2018 

bolo celkové hodnotenie 73% a známka A-. 

V Staromestskom programe sú zapracované prvky spoločenskej zodpovednosti a ich integrácia do stratégií 

a plánovania. 

2.3. Komunikovala a zavádzala stratégiu a plánovanie v celej organizácii a pravidelne ju 

preskúmavala 

1. Implementácia stratégie a plánovania stanovením priorít, určením časových ohraničení, vhodných 

procesov a projektov a vhodných organizačných štruktúr. 

 

Opis: Implementácia cieľov KPSS a KPK úzko súvisela s výškou finančných prostriedkov, ktorými 

mestská časť disponovala v rámci svojho rozpočtu. S tvorbou rozpočtu na jednotlivé roky úzko súvisela 

tvorba investičných plánov, plánu verejného obstarávania a stanovenie jednotlivých priorít aj podľa potrieb 

zainteresovaných strán. 

Bola vytvorená organizačná štruktúra miestneho úradu, ktorá je nástrojom na optimálne dosahovanie 

strategických cieľov a organizačný poriadok, ktorý je základnou organizačnou normou a zároveň 

komunikačným prostriedkom úradu. Z dôvodu efektívneho naplnenia uvedených funkcií, došlo v 

organizačnej štruktúre a organizačnom poriadku k zmenám rozhodnutiami starostu. 

Dokument Stratégia riadenia ľudských zdrojov (Personálna stratégia) nebola spracovaná. 

2. Prenesenie strategických a operatívnych (prevádzkových) cieľov organizácie do relevantných plánov 

a úloh organizačným útvarom a jednotlivcom v rámci organizácie. 

 

Opis: Strategické a operatívne ciele a úlohy organizácie sú predmetom pracovných porád starostu a 

prednostu miestneho úradu za účasti vedúcich oddelení, prípadne pozvaných pracovníkov. Na uvedených 

poradách sa definujú spôsoby realizácie úloh, časový rámec, zodpovednosť, spolupráca medzi oddeleniami, 

finančné krytie a pod. Určený pracovník vyhotoví zápis/zápisnicu z porady. Vedúci oddelení informujú 

o zadaných úlohách v rámci svojich porád ostatných zamestnancov a rozdelia jednotlivé čiastkové úlohy 

svojim podriadeným. 

3. Rozvíjanie plánov a programov so stanovenými cieľmi a výsledkami pre každý organizačný útvar a 

s indikátormi stanovujúcimi úroveň zmeny, ktorú chce organizácia dosiahnuť (očakávané výsledky). 

 

Opis: V gescii niektorých oddelení boli  vypracované prierezové  plány práce na príslušný rok, prípadne na 

dlhšie obdobie v spolupráci s viacerými oddeleniami. Boli spracované Investičný plán na rok 2016, 2017, 

2018, Plán verejného obstarávania na rok 2016, 2017, 2018 a Programový rozpočet mestskej časti  na 

príslušný kalendárny roka a s výhľadom na nasledujúce dva roky. 
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4. Efektívne komunikovanie s cieľom rozširovať ciele, plány a úlohy v organizácii. 

 

Opis: Komunikácia v organizácii bola zabezpečovaná v rámci pracovných porád, distribúciou 

zápisov/zápisníc z porád, miestnych rád, miestnych zastupiteľstiev,  prostredníctvom mailov, informačného 

systému IS SAMO, zverejnením informácií na webovej stránke.  

5. Rozvíjanie a implementácia metód na sledovanie, meranie a/alebo pravidelné hodnotenie výkonnosti 

organizácie na všetkých úrovniach (odbory, pozície, organizačná štruktúra) tak, aby bolo zabezpečené 

monitorovanie implementácie stratégie. 

 

Opis: Plnenie opatrení PHSR nebolo vyhodnotené, monitorovacie a hodnotiace správy neboli vypracované. 

Správa o plnení KPSS bola predložená miestnemu zastupiteľstvu v marci 2019 v súlade so spôsobom 

vyhodnocovania uvedeným v koncepcii. Pravidelné hodnotenie plnenia cieľov bolo vyhodnotené každý 

polrok v Správe o plnení rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, v Záverečnom účte a Výročnej 

správe za príslušný kalendárny rok.  

6. Rozvíjanie a implementácia metód na meranie výkonnosti organizácie na všetkých úrovniach 

z hľadiska vzťahu medzi vstupom a výstupom (účinnosť) a medzi výstupom a dôsledkom 

(efektívnosť). 

 

Opis: V danej oblasti mestská časť nerealizovala systémový prístup. 

7. Hodnotenie potreby reorganizácie a zlepšovania stratégií a metód plánovania zapájaním 

zainteresovaných strán. 

 

Opis: Potreba reorganizácie a zlepšovania stratégií a metód plánovania je jasne zadefinovaná zavedením 

modelu CAF. Zároveň je potreba reorganizácie zadefinovaná aj v Staromestskom programe. Jedným z jeho 

cieľov je podporovať aktívnu participáciu obyvateľov na rozhodovaní vytvorením komunikačnej platformy 

OLD TOWN-NEW COM, vytvárať partnerstvá s občianskymi združeniami, komunitami, organizovať 

verejné diskusie, vytvoriť komunikačnú platformu študentom a pod. 

2.4. Plánovala, zavádzala a preskúmavala inovácie a zmenu 

1. Vytvorenie a rozvíjanie novej kultúry/pripravenosti na inovácie prostredníctvom vzdelávania, bench 

learningu, vytvárania učiacich sa laboratórií. 

 

Opis: V Staromestskom programe sú zadefinované inovačné prístupy a metódy vedúce nielen k zmene 

procesu plánovania, realizácie a kontroly, ale aj k zlepšeniu kvality mestskej časti a života v nej.  

Implementácia modelu CAF zabezpečí kvalitnejšie, efektívnejšie splnenie cieľov a vlastnej výkonnosti 

úradu aj na základe výmeny skúseností so samosprávami, ktoré implementujú uvedený model.  

2. Systematické sledovanie interných indikátorov zmeny a externých požiadaviek na inováciu a zmenu. 

 

Opis: Nebolo realizované.  

3. Diskutovanie o plánovanej modernizácii a inovácii a jej implementácii s relevantnými 

zainteresovanými stranami. 

 

Opis: Nebolo realizované.  

4. Zabezpečenie rozšírenia účelného systému manažérstva zmeny (napr. projektové manažérstvo, 

benchmarking a bench learning, pilotné projekty, monitorovanie, správy o následných činnostiach, 

implementácia PDCA cyklu). 

 

Opis: V danej oblasti mestská časť neuplatňovala systémový prístup. 
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5. Zabezpečenie dostupných zdrojov potrebných na implementáciu plánovaných zmien. 

 

Opis: Finančné zdroje na implementáciu plánovaných zmien boli získavané z grantov, sponzorských darov, 

z rozpočtu magistrátu hlavného mesta, rozpočtu mestskej časti, príspevku od štátu na prenesený výkon 

štátnej správy. 

6. Vyvažovanie prístupov ku zmene zhora – dolu a zdola – hore. 

 

Opis: Na poradách starostu a prednostu predkladali návrhy na zmeny všetci zúčastnení formou aktívneho 

a konštruktívneho dialógu.  

7. Podporovanie využívania nástrojov e-gov s cieľom zvýšiť efektívnosť poskytovaných služieb a 

zvyšovať transparentnosť a interakciu medzi organizáciou a občanmi/zákazníkmi. 

 

Opis: Staré Mesto poskytuje obyvateľom a podnikateľom vybrané typy elektronických služieb, ktoré sú 

zverejnené na webovom sídle miestneho úradu. Sú to predovšetkým elektronické formuláre, s elektronické 

zastupiteľstvo, nad rámec zákona mestská časť zverejňuje skeny všetkých objednávok a faktúr a sken  

všetkých zápisníc z verejných obstarávaní. V sledovanom období sa rozvíjali aj mapové aplikácie GIS 

(geografického informačného systému) GISPLAN pre MČ Bratislava-Staré Mesto dostupné online cez 

webové služby priamo z hlavnej stránky.  

 



Samohodnotiaca správa podľa modelu CAF 

  

30 Národný projekt „Zavádzanie a podpora manažérstva 
kvality v organizáciách verejnej správy“ 

Kritérium 3: Zamestnanci  

Silné stránky: 

 Zavedený elektronický dochádzkový systém. 

 Možnosť zo strany každého zamestnanca online sledovanie prítomnosti ostatných 

kolegov/zamestnancov v úrade. 

 Odbornosť a flexibilita zamestnancov, profesionálny prístup. 

 Vôľa vzdelávať sa (samostatné aktívne prejavovanie záujmu o školenia zo strany  aktívnych 

zamestnancov). 

 Od 1. 10. 2017 pravidelné informovania všetkých zamestnancov o prijatých zmenách v 

pracovných pozíciách (formou emailovej správy). 

 Vzdelávacie aktivity uskutočňované aj internou formou (vlastnými zamestnancami odborne 

zameranými na určitú oblasť, napr. IT, BOZP, PO). 

 Zavedenie pružného pracovného času. 

 Možnosť pracovať na skrátený pracovný úväzok. 

 Kolektívna zmluva podporujúca vyváženie rodinného a pracovného života vrátane finančných 

a nefinančných benefitov. 

Oblasti na zlepšovanie: 

 Na pravidelnej báze analyzovať potrebu ľudských zdrojov.   

 Zaviesť systém pravidelného zisťovania spokojnosti zamestnancov (napr. cez dotazníky 

spokojnosti, schránku nápadov). 

 Zaviesť plán kontinuálneho vzdelávania zamestnancov v reflexii na potrebu nových služieb pre 

obyvateľov.   

 Zaviesť adaptačné vzdelávanie.  

 Posilňovať kompetencie zamestnancov.  

 Zaviesť jasnú politiku manažérskych funkcií (výber, podpora, odmeňovanie, oceňovanie, 

hodnotenie). 

 Zaviesť hodnotenie absolvovaných vzdelávacích aktivít. 

 Vypracovať plány rozvoja osobnej kompetentnosti – kompetenčný profil. 

 Zaviesť systém informovania zamestnancov na materskej/otcovskej/rodičovskej dovolenke (o 

zásadných zmenách v organizácii). 

 Zlepšiť systém tímovej práce aj prostredníctvom SW. 

 Posilniť zručnosť zamestnancov pri využívaní informačno-komunikačných technológií.  

 Vytvoriť Plán vzdelávania zamestnancov. 

 Posilňovať tímovú spoluprácu organizovaním spoločných workshopov, tembuildingových aktivít. 

Dôkazy: 

3.1  

 uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto v sledovanom období 

(organizácia samosprávy, OP, rozpočet), 

 rozhodnutia starostu, ktorým sa vydáva Organizačný poriadok Miestneho úradu mestskej časti 

Bratislava-Staré Mesto: 

o Rozhodnutie starostu č. 4/2017 z 13. februára 2017, ktorým sa vydáva Organizačný 

poriadok Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, 

o Rozhodnutie starostu č. 12/2017 z 24. apríla 2017, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 

č. 4/2017 starostu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, ktorým sa vydáva Organizačný 

poriadok Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto (dodatok č. 1), 

o Rozhodnutie starostu č. 28/2017 z 25. septembra 2017, ktorým sa vydáva Organizačný 

poriadok Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, 

o Rozhodnutie starostu č. 15/2018 z 28. augusta 2018, ktorým sa vydáva Organizačný 

poriadok Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, 
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o Rozhodnutie starostu č. 31/2018 z 11. decembra 2018, ktorým sa mení a dopĺňa 

rozhodnutie č. 15/2018 starostu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, ktorým sa vydáva 

Organizačný poriadok Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto (dodatok 

č.1), 

 Poriadok odmeňovania zamestnancov mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, 

 Mzdový predpis pre zamestnancov mestskej časti Bratislava-Staré Mesto (Rozhodnutie č. 9/2009 

starostu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto z 31. marca 2009, ktorým sa vydáva Mzdový 

predpis pre zamestnancov mestskej časti Bratislava-Staré Mesto), 

 Pracovný poriadok mestskej časti Bratislava-Staré Mesto,  

 Kolektívna zmluva: 

o Kolektívna zmluva pre rok 2016 (vrátane dodatku), 

o Kolektívna zmluva pre rok 2017, 

o Kolektívna zmluva pre rok 2018 (vrátane dodatku), 

3.2  

 Etický kódex zamestnanca mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, 

 Programový rozpočet: 

o Programový rozpočet pre rok 2016, 

o Programový rozpočet pre rok 2017, 

o Programový rozpočet pre rok 2018, 

 Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava – Staré Mesto pre 

obdobie rokov 2017 – 2023, s výhľadom do roku 2040, 

3.3 

 Rozhodnutie starostu o zriadení poradnej  komisie pre posudzovanie  žiadostí o nájom  obecných 

bytov: 

 Rozhodnutie starostu č. 26/2015 z 31. marca 2015 o menovaní členov komisie pre posudzovanie 

žiadostí o nájom obecného bytu, 

 Rozhodnutie starostu č. 46/2016 zo dňa 23. augusta 2016, ktorým sa mení    rozhodnutie starostu 

č. 26/2015 o menovaní členov komisie pre posudzovanie žiadostí o nájom obecného bytu, 

 Rozhodnutie starostu č. 21/2017 zo dňa 2. augusta 2017 o menovaní členov komisie pre 

posudzovanie žiadostí o nájom obecného bytu, 

 Rozhodnutia starostu, ktorým sa vydáva Organizačný poriadok Miestneho úradu mestskej časti 

Bratislava-Staré Mesto: 

o Rozhodnutie starostu č. 4/2017 z 13. februára 2017, ktorým sa vydáva Organizačný 

poriadok Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, 

o Rozhodnutie starostu č. 12/2017 z 24. apríla 2017, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 

č. 4/2017 starostu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, ktorým sa vydáva Organizačný 

poriadok Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto (dodatok č. 1), 

o Rozhodnutie starostu č. 28/2017 z 25. septembra 2017, ktorým sa vydáva Organizačný 

poriadok Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, 

o Rozhodnutie starostu č. 15/2018 z 28. augusta 2018, ktorým sa vydáva Organizačný 

poriadok Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, 

o Rozhodnutie starostu č. 31/2018 z 11. decembra 2018, ktorým sa mení a dopĺňa 

rozhodnutie č. 15/2018 starostu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, ktorým sa vydáva 

Organizačný poriadok Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto (dodatok č. 

1), 

 Kolektívna zmluva: 

o Kolektívna zmluva pre rok 2016 (vrátane dodatku), 

o Kolektívna zmluva pre rok 2017, 

o Kolektívna zmluva pre rok 2018 (vrátane dodatku). 
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Kritérium 3: Zamestnanci  

Hodnotenie: Zvážte, čo robí organizácia, aby: 

3.1. Plánovala, riadila a zlepšovala ľudské zdroje transparentne vzhľadom na stratégiu 

a plánovanie 

1. Pravidelné analyzovanie súčasných a budúcich potrieb ľudských zdrojov, berúc do úvahy potreby a 

očakávania zainteresovaných strán a stratégiu organizácie. 

 

Opis: Mestská časť na pravidelnej báze nevykonáva analýzu súčasných a budúcich potrieb ľudských 

zdrojov; takúto analýzu zvyčajne vykonáva starosta mestskej časti na začiatku volebného obdobia po 

uskutočnení volieb do orgánov samosprávy obcí, napr. po voľbách v roku 2014 boli niektoré oddelenia 

zlúčené (oddelenie dopravy, životného prostredia a verejného poriadku), a niektoré boli rozčlenené 

(oddelenie majetkové, oddelenie investičné). Aj v roku 2018 s nástupom nového vedenia mestskej časti 

boli stanovené nové ciele, priority, úlohy a vízie, ktoré chce vedenie mestskej časti v nasledujúcom 

volebnom období dosiahnuť – a v kontexte možného uskutočnenia zadefinovaných vízií bolo potrebné 

vyhodnotiť aj stav a prípadnú potrebu ľudských zdrojov. V roku 2018 bolo potom vytvorené nové 

oddelenie – oddelenie stratégie a projektového riadenia. V roku 2018 bola realizovaná jediná zmena 

Organizačného poriadku, nakoľko ustanovujúce zastupiteľstvo bolo 4. 12. 2018. V roku 2016 boli na 

oddelení sociálnych vecí zrušené referáty – z rozhodnutia vedúceho oddelenia. V roku 2017 boli na 

niektorých oddeleniach zlučované referáty (KS: zlúčenie referátu územného plánu a rozvoja a referátu 

prípravy a koordinácie projektov; SÚ: zlúčenie referátu územného rozhodovania a referátu stavebného 

poriadku) a rozčlenením jedného veľkého oddelenia (oddelenie dopravy, životného prostredia, verejného 

poriadku a správnych konaní) vznikli dve oddelenia – OD a OŽP, SK a VP. 

Stratégia a plánovanie sa premieta nielen do strategických dokumentov mestskej časti, ale aj do 

„vykonávacích“ predpisov – t. j. zapracovávajú sa v ich rozpracovaní do interných predpisov miestneho 

úradu, ako napr. v kontexte ľudských zdrojov je to organizačný poriadok a organizačná štruktúra s ním 

súvisiaca. Prípadné úpravy (zmeny) organizačného poriadku a organizačnej štruktúry miestneho úradu sú 

teda odrazom aktuálnej situácie, potrieb, vízií/plánov, pričom tieto sú konzultované s odborovou 

organizáciou a následne o vykonaných organizačných úpravách je informované miestne zastupiteľstvo. 

2. Vypracovanie a implementácia politiky manažérstva ľudských zdrojov, založenej na stratégii a 

plánovaní organizácie berúc do úvahy potrebnú kompetentnosť pre budúcnosť, rovnako, ako 

spoločenské hľadisko (napr. pružný pracovný čas, otcovská a materská dovolenka, sviatky, 

rovnaké príležitosti, rodová a kultúrna rozmanitosť, zamestnanie postihnutých osôb). 

 

Opis: Mestská časť nemá vypracovanú politiku manažérstva ľudských zdrojov ako samostatný projekt. 

Hoci v podmienkach mestskej časti neexistuje samostatný plán v oblasti manažérstva ľudských zdrojov, 

mestská časť ako zamestnávateľ flexibilne reaguje na potreby/požiadavky vznesené zo strany 

zamestnancov, pričom spoločenské hľadisko (osobný život zamestnancov) je brané na zreteľ (napr. pružný 

pracovný čas pre zamestnanca, materská a rodičovská (otcovská) dovolenka, zamestnávanie osôb so 

zdravotným postihnutím).  

V podmienkach mestskej časti týždenný pracovný čas sa skladá zo základného pracovného času 

a voliteľného pracovného času. Na základe odôvodnenej požiadavky je možné dohodnúť pracovný úväzok 

na kratšiu dobu (napr. zo zdravotného hľadiska, súbehu viacerých pracovných pomerov, z iných závažných 

dôvodov na strane zamestnanca). 

3. Zabezpečenie spôsobilosti ľudských zdrojov (nábor, umiestňovanie a rozvoj), aby sa splnilo poslanie 

a tiež vyváženie úloh a zodpovedností. 

 

Opis: Mestská časť v posudzovanom období postupovala podľa platného Pracovného poriadku mestskej 

časti, ktorý obsahuje systém/proces výberu (prijímania) zamestnancov do pracovného pomeru. V prípade 

potreby obsadiť uvoľnené pracovné miesto s výnimkou pracovného miesta, na obsadenie ktorého sa 
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vyžaduje výberové konanie, zabezpečí kancelária prednostu, na základe písomnej požiadavky vedúceho 

príslušného oddelenia, zverejnenie ponuky voľného pracovného miesta vhodným spôsobom (napríklad 

webové sídlo mestskej časti, portál Profesia.sk). 

Prijímanie uchádzačov o zamestnanie sa uskutočňuje formou ústneho pohovoru, ktorého cieľom je zistiť 

odborné, ako aj osobnostné predpoklady uchádzača na výkon obsadzovaného pracovného miesta. Súčasťou 

pohovoru môže byť písomné preskúšanie odborných znalostí z príslušného odboru. Ústny pohovor vedie 

vedúci príslušného oddelenia, na ktorý má byť uchádzač o zamestnanie prijatý. Starosta alebo prednosta 

úradu si môžu vyhradiť právo osobného pohovoru s uchádzačom o zamestnanie. 

Vedúci zamestnanci dbajú na konštantné (neustále) zvyšovanie kvalifikácie a povedomia zamestnancov 

nielen v odbornej oblasti zamerania ich pracovnej činnosti, ale aj v oblasti hodnotovej, a to utváraním 

vhodného pracovného prostredia, vysielaním zamestnancov na odborné semináre, školenia a podobne. 

4. Rozvíjanie a implementácia jasnej politiky, obsahujúcej objektívne kritériá ohľadom výberu, 

podpory, odmeňovania, oceňovania a hodnotenia manažérskych funkcií. 

 

Opis: V prípade, ak Zákon č. 552/2003 Z. z. ustanovuje na miesto vedúceho zamestnanca uskutočniť 

výberové konanie, organizácia miesto vedúceho zamestnanca obsadzuje výberovým konaním. 

Poriadok odmeňovania zamestnancov mestskej časti Bratislava-Staré Mesto schválený uznesením 

miestneho zastupiteľstva mestskej časti v roku 2005 ustanovil/zaviedol systém (spôsob) odmeňovania 

zamestnancov mestskej časti, t. j. vrátane vedúcich zamestnancov. Mzda okrem základnej zložky mzdy 

môže byť navýšená o pohyblivú zložku mzdy. V prípadoch taxatívne stanovených v kolektívnej zmluve 

môže zamestnávateľ poskytnúť zamestnancovi tiež mimoriadnu odmenu. 

5. Podporovanie kultúry výkonnosti (napr. implementáciou transparentných schém odmeňovania 

založených na dosiahnutých individuálnych a tímových výsledkoch). 

 

Opis: Mestská časť má systém odmeňovania zamestnancov upravený v Pracovnom poriadku, Poriadku 

odmeňovania, mzdovom predpise pre zamestnancov mestskej časti Bratislava-Staré Mesto a kolektívnej 

zmluve. 

Zamestnávateľ každoročne od 1.4. valorizuje mzdu zamestnancov odmeňovaným podľa mzdového 

predpisu mzdu. Zamestnávateľ môže poskytnúť zamestnancovi tiež mimoriadnu odmenu v prípadoch 

taxatívne stanovených v Kolektívnej zmluve, a rovnako tiež ročnú odmenu. 

6. Používanie profilov kompetentností, pracovných miest a popisov pozícií pri (a) výbere a (b) plánoch 

osobného rozvoja, rovnako ako pre zamestnancov, tak aj pre manažérov. 

 

Opis: V danej oblasti mestská časť nevykonáva systémový prístup, popis pracovných pozícií (kvalifikačné 

predpoklady) vychádza z legislatívy – zákona č. 553/2003 Z. z. 

7. Venovanie zvláštnej pozornosti ľudským zdrojom potrebným pre vytvorenie a prevádzku e-gov a 

internetových služieb (napr. poskytnutím nevyhnutného vzdelávania a rámcov). 

 

Opis: Referát informatiky (štyria zamestnanci) zabezpečuje správu a údržbu informačného systému 

miestneho úradu, rieši projekty nových aplikácií informačných systémov (prechod na jednotnú platformu 

MS Office 2016), ich zmeny a doplnky, zabezpečuje koncepčné, metodické a odborné materiály v oblasti 

informatiky a spracúva súhrnné stanoviská a pripomienky k technickým projektom úloh navrhovaných na 

automatizované spracovanie (prechod na novú HW infraštruktúru – nový HW server, virtuálne servery, 

nové sieťové prostredie – doména, prechod z fyzického servera MS Exchange na online riešenie služby MS 

Exchange Online). Referát tiež zabezpečuje dostatočnú internetovú kapacitu na úrovni siete.  

Zamestnanci sa podľa potreby zúčastňujú vzdelávacích seminárov, školení a stretnutí odborníkov 

zameraných na oblasť IT. Organizácia v posudzovanom období aj vlastnými zamestnancami zabezpečila 

pre ostatných zamestnancov školenia, napr. pre výstupy z portálu OverSi, pre šifrovanie príloh v mailovej 

(elektronickej) správe; pre zamestnancov zaradených v Kancelárii starostky školenie k administrácii 
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webovej stránky mestskej časti a správu facebookového účtu mestskej časti. Noví zamestnanci boli 

zaškolení zamestnancami z referátu informatiky, príp. dodávateľskou firmou na používanie registratúry 

a informačných systémov aplikovaných v miestnom úrade. 

8. Riadenie prijímania a kariérneho rastu vzhľadom na dostupnosť zamestnania, rovnakých príležitostí 

a aspektov rôznosti (napr. pohlavie, sexuálna orientácia, postihnutie, vek, rasa a náboženstvo). 

 

Opis: Mestská časť v danej oblasti nemá vytvorený systémový prístup, avšak presadzuje antidiskriminačný 

prístup nielen pri výbere zamestnanca, ale aj počas jeho pôsobenia na pracovisku. Pre kariérny rast 

zamestnanca sú rozhodujúce jeho odborné vedomosti a schopnosti. 

3.2. Identifikovala, rozvíjala a využívala kompetentnosti zamestnancov v súlade s individuálnymi 

a organizačnými cieľmi 

1. Identifikácia súčasných kompetentností zamestnancov na individuálnej a organizačnej úrovni 

z pohľadu poznatkov, zručností a postojov a ich systematické porovnávanie s potrebami organizácie. 

 

Opis: Noví zamestnanci sú prijímaní v kontexte vyvstávajúcich potrieb a cieľov organizácie. Vo 

výberovom konaní jasne definuje odborné kvalifikačné požiadavky na uchádzača o zamestnanie, a to 

jednak z hľadiska legislatívnych požiadaviek na obsadzované miesto, jednak z hľadiska potrieb 

organizácie, oddelenia definovaním požiadaviek vedúcim oddelenia. Zamestnancom v kontexte zmeny 

legislatívy a napredovania vývoja v spoločnosti organizácia umožňuje rozvoj ich vedomostí, schopností 

prostredníctvom školení a odborných seminárov.  

Získané osvedčenia, certifikáty zo školení sú zakladané do osobných spisov zamestnancov a sú 

zohľadňované nielen pri hodnotení kompetentnosti zamestnanca, ale aj v ďalšom prípadnom kariérnom 

postupe zamestnanca. 

2. Diskusia, stanovenie a komunikácia o stratégii pre rozvoj kompetentností. To zahŕňa plán vzdelávania 

založený na súčasných a budúcich organizačných a individuálnych potrebách kompetentnosti.  

 

Opis: Organizácia nemá spracovaný plán vzdelávania zamestnancov. Vzdelávanie externými vzdelávacími 

inštitúciami sa zabezpečuje na základe prejaveného záujmu jednotlivých zamestnancov po odsúhlasení 

vedúcim zamestnancom a prednostom úradu, a to najmä pri legislatívnych zmenách a pri získavaní 

osobitných odborných vedomostí (kvalifikácie) potrebných na výkon pridelenej agendy (zamestnanci na 

matričnom úrade, zamestnanci na stavebnom úrade, referenti životného prostredia). 

Organizácia zabezpečuje vzdelávanie aj prostredníctvom vlastných odborných zamestnancov, či už 

v oblasti informačných technológií alebo periodické školenia BOZP, PO, preškolenie vodičov 

referentských vozidiel a pod. 

3. V súlade so stratégiou, vypracovanie, odsúhlasenie a preskúmavanie plánov osobnej prípravy 

a rozvoja  pre všetkých zamestnancov a/alebo pre tímy, berúc do úvahy dostupnosť pre zamestnancov 

na čiastočný úväzok, rovnako ako zamestnancov na materskej alebo rodičovskej dovolenke. Plány 

rozvoja osobnej kompetentnosti môžu tvoriť súčasť hodnotenia zamestnancov, ktoré dáva priestor na 

vzájomnú spätnú väzbu a zosúladenie očakávaní. 

 

Opis: V podmienkach mestskej časti sa zatiaľ nerealizuje. 

4. Rozvíjanie manažérskych a vodcovských zručností, rovnako s manažérstvom kompetentností 

týkajúcich sa zamestnancov organizácie, občanov/zákazníkov a partnerov. 

 

Opis: V podmienkach mestskej časti sa zatiaľ nerealizuje. 

 

 



Samohodnotiaca správa podľa modelu CAF 

  

35 Národný projekt „Zavádzanie a podpora manažérstva 
kvality v organizáciách verejnej správy“ 

5. Vedenie a podporovanie nových zamestnancov (napr. prostredníctvom mentoringu, kaučovania, 

individuálnych konzultácií). 

 

Opis: Noví zamestnanci sa oboznamujú so systémom a sú zapájajú do pracovného procesu individuálne 

podľa ich pracovného zaradenia a náplne práce príslušnými – podľa vecnej oblasti – skúsenými 

zamestnancami organizácie. Následne počas skúšobnej doby sú im prideľované samostatné úlohy, resp. 

podľa okolností sú zapájaní do tímovej práce na prebiehajúcich projektoch a pod.  

Vedúci zamestnanci počas tohto obdobia hodnotia adaptáciu a spokojnosť nového zamestnanca, a to ako 

v kontexte pracovných podmienok a výkonu zamestnanca, tak aj v oblasti odmeňovania. V priebehu roku 

2019 organizácia pripravila a novým zamestnancom zasiela tzv. oboznamovací email, ktoré obsahuje 

kompletné základné  informácie potrebné pre adaptáciu zamestnanca v novom pracovnom prostredí. 

6. Podporovanie vnútornej a vonkajšej mobility zamestnancov. 

 

Opis: Rotácia zamestnancov organizácie prebieha v rámci preradenia na pracovné miesto na iné oddelenie 

miestneho úradu, resp. zámena v preradení/zmene pozícií medzi oddeleniami, napríklad presunom 

zamestnanca z kancelárie prednostu na oddelenie životného prostredia, správnych konaní a verejného 

poriadku, prípadne v rámci oddelenia medzi jeho jednotlivými referátmi. 

7. Rozvíjanie a podpora moderných metód vzdelávania (napr. využívanie multimédií, vzdelávanie pri 

výkone zamestnania, e-learning, využívanie spoločných médií). 

 

Opis: Organizácia postupne vytvára podmienky na zavádzanie moderných metód vzdelávania a v 

príslušných miestnostiach určených na školenie na základe požiadavky je k dispozícii dataprojektor, 

notebook, flipchart, a pod. V priebehu rokov 2017 a 2018 sa uskutočnili viaceré školenia v rôznych 

oblastiach (rôzne témy), napr. pre zamestnancov zaradených na oddelení životného prostredia, správnych 

konaní a verejného poriadku: školenie GIS – Pasport zelene, pre všetkých zamestnancov mestskej časti: 

GIS riešenia mestskej časti, GIS nadstavbové aplikácie Kataster.Plus a Kataster.Online, prechod na nové 

emailové riešenie MS Exchange Online a školenie pre výstupy z portálu OverSi. 

8. Plánovanie aktivít vzdelávania a rozvoja komunikačných techník v oblasti rizika, konfliktu záujmov, 

manažérstva rôzností, pohlavnej orientácie a integrácie alebo etiky. 

 

Opis: Organizácia nemá spracovaný takto zameraný plán aktivít. Organizácia má vypracovaný Etický 

kódex zamestnanca. Kódex stanovuje základné zásady a pravidlá správania sa zamestnancov. Posilňuje 

a podporuje etické a morálne hodnoty správania sa a konania zamestnancov pri výkone verejnej správy 

a budovania dôvery zo strany verejnosti. 

9. Hodnotenie vplyvu vzdelávania a rozvojových programov na pracovisku a prenesenie obsahu 

kolegom vo vzťahu k nákladom aktivít pomocou monitorovania a analýz nákladov a výnosov. 

 

Opis: Organizácia nehodnotí cielene vplyv vzdelávania a rozvojových programov vo vzťahu k nákladom 

školiacich aktivít pomocou monitorovania a analýz nákladov a výnosov. Organizácia priebežne sleduje 

čerpanie finančných prostriedkov určených na vzdelávanie zamestnancov. Kvalifikovane zabezpečované 

činnosti a úlohy samosprávy v spojitosti so spokojnosťou občanov vo vzťahu k vybaveniu ich požiadaviek 

sú ukazovateľmi odborného prístupu vzdelaného zamestnanca k svojej pracovnej činnosti. 

10. Preskúmavanie nevyhnutnosti podporovať kariéru žien a v súlade s tým rozvíjať kariérne plány. 

 

Opis: V danej oblasti mestská časť nevykonáva systematický prístup, avšak umožňuje zamestnankyniam 

(matkám maloletých detí) pružný pracovný čas, resp. skrátený pracovný úväzok. 
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3.3. Zapájala zamestnancov rozvíjaním otvoreného dialógu, splnomocňovaním a podporovaním 

ich osobného prospechu 

1. Podpora kultúry otvorenej komunikácie, dialógu a povzbudzovania tímovej práce. 

 

Opis: Otvorenú komunikáciu, dialóg a povzbudzovanie tímovej práce možno postrehnúť v operatívnych 

poradách vedenia mestskej časti s vedúcimi zamestnancami, v rámci porád jednotlivých oddelení, príp. 

referátov – medzi vedúcim zamestnancom a referentmi, v rámci stretnutí so zástupcami zamestnancov, pri 

kreovaní tímov/komisií k riešeniu projektov, prípadne pri riešení vecne obsiahlej problematiky (prierezovo 

súvisiacej s agendami viacerých oddelení). Členmi komisií, tímov sú nielen zamestnanci mestskej časti, ale 

aj poslanci miestneho zastupiteľstva, odborníci, príp. zástupca verejnosti (napr. v komisii pre posudzovanie 

žiadostí o nájom obecného bytu).  

Príležitosť k otvorenej komunikácii a dialógu tiež ponúkajú rôzne dobrovoľnícke akcie, do ktorých sa 

zapája aj manažment úradu, či neformálne stretnutia všetkých zamestnancov s vedením mestskej časti 

(napr. športový deň, vianočné posedenie).  

2. Aktívne vytvárať prostredie na získavanie nápadov a návrhov od zamestnancov a rozvíjanie 

vhodných mechanizmov (napr. schémy návrhov, pracovné skupiny, brainstorming). 

 

Opis: Zamestnanci sú cez pracovné skupiny aktívne zapájaní do riešenia problémov/situácií, v rámci 

ktorých môžu prednášať svoje návrhy, zlepšenia, nápady (napr. referát kultúrnych činností pri organizovaní 

kultúrnych podujatí, stretnutí, referát obchodu a správnych činností v reflexii na požiadavky verejnosti, 

resp. prevádzkovateľov zariadení, referát verejného poriadku v reflexii na zistenia z kontrolnej činnosti 

získané pochôdzkou v teréne).  

Tieto môžu komunikovať aj samostatne svojim vedúcim oddelení, ktorí ich ďalej tlmočia buď osobne 

starostovi alebo prednostovi, príp. ich prednášajú na operatívnych poradách starostu do pléna, kde sa môžu 

ďalej rozpracovávať. Zamestnanci však môžu priamo osobne komunikovať s vedením úradu (starostom, 

prednostom), príp. v rámci brainstormingu riešiť situácie aj so zamestnancami/vedúcimi zamestnancami 

iných oddelení úradu. 

3. Zapájanie zamestnancov a ich zástupcov (napr. odborov) do tvorby plánov, stratégií, a cieľov, 

navrhovania procesov a do identifikácie a implementácie zlepšovacích aktivít/činností. 

 

Opis: V rámci dlhodobých plánov (napr. PHSR) organizácia prierezovo komunikovala a zapájala 

zamestnancov vecne zainteresovaných. Pri zavádzaní nových procesov organizácia komunikuje s odborne 

zainteresovanými zamestnancami (napr. referenti IT). V organizácii pôsobí aj odborová organizácia, ktorá 

so zamestnávateľom dojednáva nielen pracovné a mzdové podmienky, ale aj sociálne podmienky 

a podmienky čerpania sociálneho fondu. Zamestnávateľ sa zaviazal prizývať zástupcu odborovej 

organizácie na operatívne porady starostu, pokiaľ predmetom rokovania budú pracovné, ekonomické 

a sociálne podmienky zamestnancov. V organizácii bol v júni 2019 zriadený CAF tím za účelom zavedenia 

modelu CAF a následnej implementácii zlepšovacích aktivít. 

4. Hľadanie konsenzu medzi manažérmi/predstavenými a zamestnancami pri určovaní cieľov 

a spôsoboch  merania dosiahnutia cieľa. 

 

Opis: V rámci procesu zapojenia zamestnancov do tvorby plánov, resp. cieľov jednotlivých oddelení vedúci 

zamestnanci so zamestnancami komunikujú a hľadajú prienik (konsenzus) pri ich určovaní, a rovnako tiež 

pri zavedení spôsobu merania ich dosiahnutia. Manažment organizácie hľadá konsenzus napr. v rámci 

nadstavenia podmienok fungovania úradu (pracovné, sociálne, mzdové podmienky) pri rokovaniach so 

zástupcami zamestnancov. 
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5. Pravidelné vykonávanie prieskumov spokojnosti zamestnancov, publikovanie/zverejňovanie ich 

vyhodnotení a poskytovanie spätnej väzby k ich výsledkom/zhrnutiam/interpretáciám/zlepšovacím 

činnostiam. 

 

Opis: V sledovanom období mestská časť nerealizovala prieskum spokojnosti zamestnancov, avšak 

v najbližších mesiacoch by rada spustila prvé overovanie spokojnosti zamestnancov aj na základe toho, že 

sa rozhodla pre implementáciu modelu CAF. 

6. Zabezpečenie možnosti pre zamestnancov poskytnúť spätnú väzbu svojim priamym 

manažérom/riaditeľom o kvalite ich riadenia. 

 

Opis: Zamestnanec môže spätnú väzbu svojmu nadriadenému poskytnúť buď priamo osobne alebo e-

mailom, resp. hodnotenie kvality riadenia svojho vedúceho zamestnanca môže komunikovať priamo 

starostovi mestskej časti či prednostovi úradu. Spôsob poskytnutia spätnej väzby je na rozhodnutí 

samotného zamestnanca. 

7. Zabezpečenie vhodných pracovných podmienok v rámci celej organizácie, vrátane starostlivosti 

o zdravie  a požiadaviek na bezpečnosť. 

 

Opis: Plnenie povinností mestskej časti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vyplývajúcich zo 

všeobecne záväzných právnych predpisov a zo štatútu hlavného mesta zabezpečuje referát civilnej ochrany, 

ochrany pred požiarmi a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Každý zamestnanec sa môže priamo 

obrátiť na príslušného referenta tohto referátu so žiadosťou o zjednanie nápravy, resp. preverenie vhodnosti 

pracovných podmienok (napr. v prípade vysokých teplôt na pracovisku počas letných mesiacov – 

organizácia dala zamestnancom k dispozícii ventilátory, v prípade vysokých teplôt pretrvávajúcich 

niekoľko dní po sebe zamestnávateľ skracuje zamestnancom pracovnú dobu). V roku 2018 mestská časť 

zabezpečila pre vyhradené pracoviská úradu (oddelenie sociálnych vecí, Centrum služieb občanom) 

germicídne žiariče. Zamestnancom, ktorí pri plnení pracovných povinností prichádzajú do styku s ťažko 

prispôsobivými občanmi (oddelenie sociálnych vecí a pokladňa miestneho úradu) zamestnávateľ 

zabezpečuje očkovaciu látku proti hepatitíde typu A a B. Na požiadanie zamestnanca, ktorému zdravotná 

poisťovňa nepreplatí očkovanie proti chrípke, uhradí mu ho zamestnávateľ. Zamestnávateľ zabezpečuje pre 

zamestnancov pracovnú zdravotnú službu, a taktiež dvakrát do roka organizuje v spolupráci s Regionálnym 

úradom verejného zdravotníctva Bratislava aj tzv. Deň zdravia. Zamestnávateľ organizuje v spolupráci 

Slovenským Červeným krížom aj darovanie krvi zamestnancami. Zamestnávateľ taktiež zamestnancom 

zabezpečuje ochranné pracovné prostriedky, resp. poskytuje príspevok na ich zakúpenie. Zabezpečuje 

pracovné prostredie, prevádzkové objekty a hygienické zariadenia v stave, ktorý zabezpečuje bezpečnosť 

a hygienu práce. 

Úroveň zabezpečenia pracovných podmienok sleduje aj odborová organizácia, ktorá v prípade výhrad má 

možnosť tieto komunikovať vedeniu organizácie. Zamestnávateľ sa rovnako zaviazal prizývať na 

operatívne porady starostu, pokiaľ predmetom rokovania budú o. i. pracovné podmienky, aj zástupcu 

odborovej organizácie. 

8. Zabezpečenie primeraných podmienok na dosiahnutie vhodného vyváženia práce a osobného života 

zamestnancov (napr. možnosť prispôsobenia pracovného času), rovnako ako venovanie pozornosti 

potrebe zamestnancov na čiastočný úväzok, zamestnancom na materskej a rodičovskej dovolenke 

mať prístup k relevantným informáciám a zapojiť sa do vhodných organizačných záležitostí 

a vzdelávania. 

 

Opis: Mestská časť umožňuje zamestnankyniam (matkám maloletých detí) pružný pracovný čas, resp. 

skrátený pracovný úväzok. Rovnaký prístup aplikuje aj v prípade osobitných žiadostí zamestnancov, napr. 

v prípade súbehu viacerých pracovných pomerov alebo z dôvodu ďalšieho vzdelávania, resp. zvyšovania 

kvalifikácie zamestnanca (doktorandské štúdium). 

V prípade, ak na účte sociálneho fondu je dostatočná úspora finančných prostriedkov, organizácia 

poskytuje zamestnancovi príspevok na regeneráciu pracovnej sily. 
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Mestská časť ako zamestnávateľ poskytuje v zmysle KZ zamestnancovi pracovné voľno v rozsahu jedného 

dňa (v roku 2016 a v roku 2017) a dvoch pracovných dní (v roku 2018) s náhradou mzdy bez potreby 

dokladovania jeho požiadavky, a to podľa § 141 ods. 3 Zákonníka práce – uvedený benefit je určený na 

vybavovanie rôznych dôležitých osobných, rodinných alebo iných záležitostí, ktoré nemožno vybaviť 

mimo pracovného času. 

9. Starostlivosť hlavne o potreby spoločensky znevýhodnených ľudí a ľudí so zdravotným postihnutím. 

 

Opis: Mestská časť zamestnáva ťažko zdravotne postihnutých ľudí, pričom pracovné podmienky sa tejto 

kategórii zamestnancov snaží prispôsobiť k ich možnostiam a schopnostiam, napr. skrátením pracovného 

času, lokalizáciou kancelárie v dostupných – bezbariérových – priestoroch úradu/pracoviska. Percentuálne 

vyjadrenie zastúpenia zamestnancov so zdravotným postihnutím predstavuje v roku 2016 7,40 %, v roku 

2017 7,25 % a v roku 2018 6,03 %. 

Organizácia tiež zamestnancovi, ktorého priemerný mesačný zárobok nepresahuje dvojnásobok životného 

minima, poskytuje paušálny príspevok na skutočne vynaložené výdavky na dopravu do zamestnania. 

Zamestnávateľ taktiež môže zamestnancovi na základe jeho žiadosti poskytnúť nenávratnú sociálnu 

výpomoc (napr. v prípade dlhodobej dočasnej práceneschopnosti trvajúcej najmenej 30 kalendárnych dní, 

v prípade starostlivosti o člena rodiny trvajúcu najmenej 30 kalendárnych dní a pod.). Zamestnávateľ môže 

poskytnúť aj návratnú sociálnu výpomoc ako mimoriadnu formu pomoci. 

10. Poskytovanie adaptačných schém a metód oceňovania zamestnancov nefinančným spôsobom (napr. 

plánovaním a preskúmavaním benefitov pre zamestnancov a podporovaním ich spoločenských 

a športových  aktivít zameraných na zdravie a osobný prospech zamestnancov). 

 

Opis: Nerealizuje sa cez adaptačné schémy a samostatne vypracované metódy oceňovania zamestnancov. 

Mestská časť však pre svojich zamestnancov každoročne organizuje športový deň so športovými aktivitami 

(v prípade úspešného umiestnenia zamestnanca v súťaži aj s ohodnotením - ceny pre víťazov), 

v predvianočnom období usporadúva pre zamestnancov vianočné posedenie s kultúrnym programom a tiež 

reflektuje na sviatok Medzinárodný deň žien. Mestská časť svojim zamestnancom zároveň umožňuje pri 

v mestskej časti organizovaných maratónoch či bežeckých súťažiach získať zvýhodnené (prípadne 

bezplatné) štartovné.



Samohodnotiaca správa podľa modelu CAF 

  

39 Národný projekt „Zavádzanie a podpora manažérstva 
kvality v organizáciách verejnej správy“ 

Kritérium 4: Partnerstvá a zdroje 

Silné stránky: 

 Mestská časť Bratislava-Staré Mesto je súčasťou a srdcom (centrom) hlavného mesta. 

 Strategická poloha – križovatka najvýznamnejších dopravných systémov.  

 Blízkosť Viedne a Budapešti.   

 TOP koncentrácia návštevníkov (turistov), zahraničných zastupiteľstiev, akademických inštitúcii, 

firiem. 

 Partnerstvá vybudované dlhoročnou spoluprácou a dobrými vzťahmi. 

 Partneri z rôznych oblastí nielen kultúra a OZ, ale aj zahraničné zastupiteľské úrady. 

 Množstvo partnerov, s ktorými sa spolupracuje opakovanie a dlhodobo a výsledkom sú kvalitné 

podujatia. 

 Zverejňovanie informácií nad rámec povinného zverejňovania. 

 Zavedenie wi-fi siete v centre Starého mesta. 

Oblasti na zlepšovanie: 

 Vytvoriť systém na evidenciu, aktualizáciu a podmienky tvorby zmlúv (memoránd) o partnerstve, 

spolupráci s dotknutými subjektmi. 

 Vytvoriť pracovné skupiny pre jednotlivé realizované projekty.  

 Vytvoriť mapu partnerstiev rozdelených podľa oblasti/typu spolupráce. 

 Zaviesť monitorovanie a vyhodnocovanie partnerstiev – raz ročne si prejsť či sa nám tieto 

partnerstvá oplatia a kam smerujú. 

 Uprednostňovanie partnerov, ktorí majú v profile CSR. 

 Aktívne začať pracovať s automatickou knihou jázd tvorenou na základe GPS monitorovania 

vozového parku. 

 Zaviesť separovaný zber odpadu v budove miestneho úradu.  

 Vytvoriť Plán investícií a plán opráv budov MČ s dôrazom na havarijný stav sídla miestneho 

úradu. 

 Vytvorenie podmienok pre tvorbu otvorených dát. 

Dôkazy: 

4.1 

 Memorandum o Porozumení s historickými mestskými časťami V4 (podpísane 07. 5. 2016),  

 

4.2 

4.3 

 PHRaSR (Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava-Staré 

Mesto pre obdobie rokov 2017 – 2023); Príloha 1: Socio-ekonomická analýza 6.1.6, 6.1.7, 6.1.7, 

6.1.8 

4.4 

4.5 

 Vnútorný predpis MÚ č. OIT/2014/01 – Bezpečnostná smernica 

4.6 
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Kritérium 4: Partnerstvá a zdroje 

Hodnotenie: Zvážte, čo organizácia robí, aby:  

4.1. Vytvárala a riadila partnerstvá s relevantnými organizáciami  

1. Identifikácia súkromných, občianskych kľúčových partnerov a kľúčových partnerov z verejného 

sektora a definovanie vzájomného vzťahu (napr. odberateľ – poskytovateľ, dodávateľ, spolutvorca, 

doplnkový/náhradný poskytovateľ produktu, vlastník, zakladateľ). 

 

Opis: Úrad nemá rozpracovanú špecifickú a samostatnú databázu kľúčových partnerov, ale spolupracuje 

s viacerými partnermi, na základe ich oblasti pôsobenia. Zoznam inštitúcií, ktoré možno považovať za 

partnerov obsahuje aj PHSR.  S viacerými partnermi máme uzatvorené memorandá o spolupráci 

s ostatnými pracujeme bez memoránd, tzn. bez garantovanej spolupráce. Mestská časť má podpísané 

Memorandum o porozumení s historickými mestskými časťami V4 (Budapešť, Praha, Varšava) + Viedeň.  

Intenzívna spolupráca sa javí medzi mestskou časťou Staré Mesto a mestom Olomouc, kde sa pravidelne 

konali návštevy starostov, pani Kopáčiková zo Starometskej knižnice intenzívne komunikuje s knižnicou 

v Olomouci (výmena kníh, návštevy, výmeny výstav). Okrem iného sociálne oddelenie plánuje výjazdy 

seniorov do Olomouca a v olomouckej ZOO ma MČ adoptovanú žirafu. 

Mestská časť spolupracuje na partnerskej úrovni aj s mestom Viedeň – výmena know-how napríklad o 

využití parkov pre seniorov, prednášky pre zamestnancov našej MČ zadarmo vo vybraných oblastiach 

(https://www.eurocommpr.at/en/Headoffice-Vienna). 

V sledovanom období nebol realizovaný systematický prístup k uzatváraniu partnerstiev a nasledujúci 

prehľad je výsledkom dodatočného skúmania zo strany členov CAF tímu pri získavaní čo najucelenejšieho 

prehľadu o doteraz vytvorených partnerstvách. 

Dlhoročne prebieha úzka spolupráca medzi MČ a Medzinárodným domom umenia Bibianou. Spolupráca 

je primárne realizovaná s oddelením kultúry a to formou bezodplatného poskytnutia priestorov napr. 

Hviezdoslavovho námestia alebo jedného z našich kultúrnych centier. Recipročne zamestnanci Bibiany 

pripravujú pre deti tvorivé dielne. Od roku 2019 spolupracujeme na projekte o čítaní pre deti v materských 

školách. 

Ďalšou oblasťou spolupráce je dobrovoľnícka činnosť  s Nadáciou Pontis pri viacerých aktivitách: čistenie 

verejných priestorov, zveľaďovanie verejných priestranstiev, námestí, vnútroblokov, areálov materských 

a základných škôl. V roku 2017 organizovala mestská časť a Nadácia Pontis víkend Senior Friendly 

v priestoroch Zichyho paláca. 

Jedným z partnerov je tiež Bratislavský samosprávny kraj a spoločne s mestskou časťou pripravuje niektoré 

podujatia (Majáles). V tomto roku sme boli BSK oslovený na spoločný projekt spoločný projekt zlúčenia 

základnej a strednej školy na Vazovovej ulici (vznik pracovnej skupiny). Partnerstvo by sme chceli posilniť 

aj v oblasti spoločnej politiky pri tvorbe a využití grantovej a dotačnej schémy s cieľom dosiahnuť 

synergický efekt. 

 

 

 

 

 

 

https://www.eurocommpr.at/en/Headoffice-Vienna
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Tabuľka 4: Prehľad partnerov mestskej časti 

  

Partner Typ spolupráce 

V
er

ej
n

í 

 
D

o
m

á
ci

 

Magistrát Memorandum o spolupráci: tiež vo forme 

spoluorganizácií udalostí; zdieľame informácie a 

dáta. Špeciálne dáta do GIS plánu; spoločné 

informovanie o individuálnych projektoch 

BSK Memorandum o spolupráci 

Mestské časti hl. m. BA Reg Združenie mestských častí hl. SR BA 

BKIS Organizovanie  kultúrnych a športových podujatí 

Z
a

h
ra

n
ič

n
í 

Partnerské mesto Olomouc Najprv memorandum a teraz je podpísaná partnerská 

zmluva 

Partnerské mesto Beograd-Stari Grad  

Partnerské mesto Budapešť-Budavar Spolupráca v oblasti kultúry –  výmena výstav 

Partnerské mesto Praha-Staré Mesto Zájazdy seniorov  

Veľvyslanectvá (Japonsko, Rusko, Taiwan, 

Rumunsko, Maďarsko, Srbsko, Poľsko, 

Indonézia) 

 

Pomoc pri organizovaní spoločenských podujatí 

Š
k

o
ls

tv
o

 

Fakulta architektúry STU Memorandum o spolupráci 

Filozofická fakulta UK  

Konzervatórium Bratislava Memorandum o spolupráci. Poskytujeme priestory 

zdarma a z konzervatória nám chodia hrať študenti 

keď potrebujeme. 

FTVŠ UK  

 

S
ú

k
ro

m
n

í 

 

Významní aktéri v území – developeri (JT RE, 

Penta RE, Lucron) 

Developeri významne vstupujú do rozvoja územia 

a do tvorby verejného priestoru. Partnerská 

komunikácia v platforme OldTown_NewCom. 

 

AK Mgr. Andrej Gunár a BARRISTER LEGAL 

s. r. o. 

Zmluva o poskytovaní poradenských služieb. 

O
b

či
a

n
sk

i 

O
b

či
a

n
sk

e 
zd

r
u

že
n

ia
 

OZ Punkt Oblasti spolupráce – Dobrý Trh, spolupráca 

ohľadom participácie s verejnosťou/participatívne 

projekty. 

OZ Vagus Projekty týkajúce sa ľudí bez domova. 

OZ Stopa  

OZ Slavín hrad a okolie  

OZ Blumentálska partička  

OZ Obchodná a okolie  

 Transparency International Spolupráca v oblasti etického kódexu, 

predchádzaniu konfliktu záujmov. 

 Dobrý úradník Pilotný projekt Dobrý úrad. 

 Maltézska pomoc, Nadácia Slovak Press Photo, 

Bratislavský majáles, Výtvarná únia, 

Bratislavský okrášľovací spolok 
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2. Uzatvorenie a manažérstvo vhodných partnerských zmlúv berúc do úvahy rozličné aspekty 

spoločenskej zodpovednosti, ako sú spoločensko-ekonomické a environmentálne vplyvy 

poskytovaných služieb a produktov. 

 

Opis: Na úrade nie je vytvorený špecifický systém uzatvárania partnerstiev. S kľúčovými partnermi sa 

partnerstvá uzatvárajú najmä na základe memoránd o spolupráci, alebo len jednorazových zmlúv ku 

konkrétnym spoločným projektom (pozri 4.1.1).  Memorandum predstavuje ideálny spôsob  garantovanej 

dlhodobej spolupráce a preto sa ich úrad snaží uzatvárať čo najviac (pozri  4.1.1). Mestská časť sa snaží pri 

uzatváraní partnerstiev brať zreteľ na princípy spoločenskej zodpovednosti a pokiaľ je to možné aj 

s ohľadom na environmentálne dopady. Formálne spracovanie všetkých typov spolupráce má na starosti 

právne oddelenie úradu. 

3. Stimulovanie a organizovanie partnerstiev so špecifickými úlohami, rozvoj a zavádzanie spoločných 

projektov s inými organizáciami verejného sektora patriacimi do rovnakej oblasti/reťaze politickej 

línie a rozličných  inštitucionálnych úrovní. 

 

Opis: Realizácia niektorých úloh (napr. parkovacia politika) prebieha aj na základe spolupráce s kľúčovými 

partnermi ako napríklad (iné mestské časti, Magistrát hlavného mesta SR Bratislava). Niektoré partnerstvá 

vznikajú aj prostredníctvom realizácie projektov hradených z európskych finančných prostriedkov.  

4. Pravidelné monitorovanie a vyhodnocovanie implementácie a výsledkov partnerstiev. 

 

Opis: Monitorovanie a vyhodnocovanie implementácie a výsledkov všetkých partnerstiev sa nemeria na 

pravidelnej báze. Merajú sa ad hoc výsledky a tiež výsledky projektov, riešených cez európske finančné 

prostriedky. Na úrade nie je zavedená a systémovo upravená oblasť kontroly dodržiavania dohodnutých 

aktivít v rámci projektov. 

5. Identifikovanie potreby uzatvárania dlhodobých verejných a súkromných spolu partnerstiev (PPP) 

a ich  primerané rozvíjanie. 

 

Opis: Úrad nemá uzatvorené PPP partnerstvá a v sledovanom období neidentifikovala potrebu uzatvárania 

takýchto partnerstiev. Nové vedenie mestskej časti však o takejto forme spolupráce uvažuje. Poslanci 

miestneho zastupiteľstva schválili v roku 2019 strategický dokument Staromestský program 2019 – 2022, 

v ktorom je jedným z bodov aj ambícia nadväzovať PPP partnerstvá v oblastiach ako: výmena osvetlenia, 

výmena kotlov a iné služby/vybavenie potrebné pre sociálnu a technickú infraštruktúru v správe MČ. 

6. Definovanie zodpovedností každej strany v manažérstve partnerstiev vrátane riadenia, rovnako ako 

hodnotenia a preskúmavania. 

 

Opis: Definovanie zodpovedností každej strany v manažérstve partnerstiev závisí od jednotlivých typov 

partnerstva. Pri väčšine partnerstiev je zodpovednosť definovaná priamo v legislatíve, v zákone o obecnom 

zriadení a v štatúte hlavného mesta SR Bratislavy. Pri ostatných je definovaná v memorandách alebo 

zmluvách, ktoré pripravuje legislatívno-právne oddelenie: Preskúmavanie a kontrolovanie plnenia 

zodpovednosti jednotlivých strán v rámci partnerstiev na úrade na pravidelnej báze neprebieha, uskutočňuje 

sa len ad hoc na základe potreby. 

7. Zvyšovanie organizačnej kapacity rozvíjaním možností pracovných umiestnení. 

 

Opis: V rámci partnerstiev nedochádza k rotácii a mobilite zamestnancov, ale pri zahraničných 

partnerstvách s mestami dochádza k výmenným pobytom a výmene skúseností a poznatkov. 

8. Výmena dobrej praxe s partnermi a využívanie bench learningu a benchmarkingu. 

 

Opis: V rámci spolupráce s partnermi úrad sleduje best practice a dochádza k vymieňaniu know-how. Úrad 

využil bench learning najmä pri spolupráci s Prahou 1 v rámci výmenného pobytu realizovaného v roku 
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2019, kedy došlo k intenzívnej výmene dobrej praxe a informácii, ktoré sa budú implementovať pri práci 

referátu komunikácie s verejnosťou (twitter – tlačové správy, flickr – obrazový materiál). 

9. Výber poskytovateľov so spoločensky zodpovedným profilom vo verejnom obstarávaní. 

 

Opis: Verejné obstarávanie v podmienkach mestskej časti je realizované v súlade so zákonom č. 343/2015 

Z. z. v znení neskorších predpisov o verejnom obstarávaní. Zatiaľ  rozhodujúcim faktorom pre výber 

dodávateľa je najnižšia ponúknutá cena. 

4.2. Vytvárala a implementovala partnerstvá s občanmi/zákazníkmi 

1. Zabezpečovanie proaktívnej informačnej politiky (napr. o tom, ako organizácia funguje, o právomoci 

verejných orgánov, o štruktúre a procesoch organizácie, atď.). 

 

Opis: Mestská časť poskytuje informácie verejnosti o svojich činnostiach a kompetenciách 

prostredníctvom viacerých informačných kanálov, a to webovej stránky (www.staremesto.sk), 

Staromestských novín, facebooku a vďaka bench learningu od roku 2019 aj prostredníctvom twitteru 

a flickru. Informačná politika úradu je nastavená proaktívne a potrebám občanov. Na webovej stránke, 

okrem povinného zverejňovania informácii vyplývajúcich zo zákona, informuje mestská časť 

prostredníctvom referátu komunikácie s verejnosťou o  aktivitách mestskej časti a úradu. Úrad používa na 

komunikáciu aj dve facebookové stránky, ktoré majú spolu 8 411 lajkov. Okrem toho úrad komunikuje 

prostredníctvom tlačeného média (mesačník Staromestské noviny), ktoré  distribuuje do každej domácnosti  

v náklade 26 000 kusov. V sledovanom období bola spustená aj aplikácia GIS, prostredníctvom ktorej má 

občan prístup k vybraným informáciám v grafickom prevedení. Nové vedenie zvažuje rozšíriť jednotlivé 

vrstvy GIS, aby na jednom mieste bolo k dispozícii čo najväčšie množstvo informácií. Zodpovednosť za 

informačnú politiku a nastavenie komunikácie s občanmi má jasne stanovenú v rámci kompetencií referát 

komunikácie s verejnosťou v internom riadiacom akte Organizačný poriadok. 

2. Aktívne povzbudzovanie občanov/zákazníkov k organizovaniu sa, vyjadreniu svojich potrieb 

a požiadaviek a podpore partnerstiev s občanmi, zástupcami občianskych skupín a spoločenskými 

organizáciami. 

 

Opis: Občania a kľúčoví partneri majú možnosť participovať a vyjadrovať svoje potreby a požiadavky 

v rámci zasadnutí miestneho zastupiteľstva a verejných prerokúvaní, čo vyplýva priamo zo zákona. Od 

roku 2019 úrad inicioval vyššiu mieru zapojenia občanov, prostredníctvom možnosti členstva v komisiách. 

Túto iniciatívu verejne komunikoval  cez viaceré médiá: webová stránka a Staromestské noviny. 

3. Podpora zapojenia občanov/zákazníkov a ich zástupcov do vecí verejných  a ich aktívnej účasti na 

procesoch rozhodovania organizácie (spolutvorenie a spolurozhodovanie), napr. prostredníctvom 

konzultačných skupín, zoznamov, prieskumov verejnej mienky, krúžkov kvality. 

 

Opis: Občania aj ostatní kľúčoví partneri sú do aktívnej spolupráce na procesoch rozhodovania zapájaní 

najmä prostredníctvom verejných prerokúvaní a komisií.  Okrem toho úrad aktuálne pracuje na ďalších 

procesoch ich zapájania ,a to  v rámci spolupráce s OZ Punkt, s ktorým rozbieha participatívne procesy a 

ich implementáciu do praxe. V rámci prípravy PHSR, Koncepcie kultúrnej politiky mestskej časti, pri 

príprave Manuálu verejného priestoru Panenská ulica boli využité rôzne formy dotazníkového prieskumu 

(online, tlačená forma).  

4. Zabezpečenie rámcov pre aktívne vyhľadávanie myšlienok, návrhov a sťažností občanov/zákazníkov 

a ich zhromažďovania primeraným spôsobom (napr. zoznamy, konzultačné skupiny, dotazníky, 

schránky sťažností, prieskumy verejnej mienky a pod.). Analyzovanie a preskúmavanie týchto 

informácií a rozširovanie výsledkov. 

 

Opis: Systém prijímania podnetov a pripomienok od občanov prebieha v prvom rade prostredníctvom 

pripomienkovania VZN, kedy sa občania môžu vyjadriť ku všetkým návrhom navrhovaných politík, úrad 

ich návrhy  následne vyhodnocuje a na základe toho zapracúva. Zber podnetov je realizovaný aj proaktívne, 

http://www.staremesto.sk/
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cez mobilnú aplikáciu, kde je formulár, prostredníctvom ktorého môžu obyvatelia priamo podávať návrhy 

spolu s fotografiou a umiestnením (ulicou). Na správu podnetov pripravujeme internú aplikáciu, ktorá by 

združovala zo všetkých zdrojov podnety a pripomienky občanov, ktoré bude sledovať a vyhodnocovať aj 

spôsob a prístup úradu k ich riešeniu. Zároveň sa úrad definuje ako otvorený úrad občanom, čo znamená, 

že občania môžu prísť aj osobne a ich problémy sú vypočuté.  

5. Zabezpečenie transparentnosti fungovania organizácie, ako aj jej procesov rozhodovania (napr. 

uverejňovaním výročných správ, organizovaním tlačových konferencií a aktualizovaním informácií 

na internete). 

 

Opis: Transparentnosť organizácie úrad zabezpečuje uverejňovaním potrebných dokumentov v zmysle 

zákona na svojej webovej stránke. Okrem toho úrad podľa potreby organizuje tlačové konferencie, vydáva 

tlačové správy a pripravuje brífingy. V sledovanom období hovorkyňa komunikovala a odpovedala na 

otázky novinárov. Od roku 2019 hovorca MČ na  pravidelnej báze komunikuje a odpovedá na všetky otázky 

novinárom.  

Nezávislé hodnotenie transparentnosti MČ je realizované každé dva roky Transparency International 

Slovensko. V sledovanom období to bolo v roku 2016 a v roku 2018, kde sa MČ umiestnila spomedzi 100 

najväčších samospráv na 10. mieste, zvýšila svoju známku aj percentuálne hodnotenie. 

 

 
Obrázok 5: Prehľad o dosiahnutej úrovni transparentnosti podľa kategórií TIS 2016 
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Obrázok 6: Prehľad o dosiahnutej úrovni transparentnosti podľa kategórií TIS 2018 

 

6. Definovanie a odsúhlasenie spôsobov ako rozvíjať úlohu občana/zákazníka ako spolutvorcu služieb 

(napr. v kontexte manažérstva odpadov) ako spoluhodnotiteľa (napr. prostredníctvom systematického 

merania spokojnosti). 

 

Opis: Spokojnosť sa na pravidelnej báze nemeria, na definovaní spôsobov rozvíjania úlohy občana ako 

spolutvorcu služieb nepracuje sa. Dotazníky, v ktorých bola zisťovaná miera spokojnosti boli v sledovanom 

období iba tri, ich realizácia vyplynula z tvorby strategických dokumentov, nie je to cielená a plánovaná 

činnosť (pozri 4.2.3). 

7. Vytváranie efektívneho manažérstva očakávaní vysvetľovaním zákazníkom, aké služby môže 

očakávať, vrátane počtu indikátorov kvality – prostredníctvom charty občanov. 

 

Opis:  V danej oblasti mestská časť nerealizuje žiadne aktivity.   

8. S cieľom zaistiť s občanom/zákazníkom efektívne partnerstvo, zabezpečiť aktualizovanú informáciu 

o tom, ako sa vyvíja individuálne a spoločenské správanie  občanov/zákazníkov tak, aby bolo možné 

zaviesť procesy konzultácií a iné služby. 

 

Opis: Mestská časť nevyhodnocuje vývoj chovania občanov/zákazníkov vo vzťahu k poskytovaným 

službám a systematicky nezbiera informácie o využívaní jednotlivých služieb. 

4.3. Riadila finančné zdroje 

1. Zosúladenie finančného manažérstva so strategickými cieľmi účinným, efektívnym a ekonomickým 

spôsobom. 

 

Opis: Finančné manažérstvo bolo z dlhodobého hľadiska zosúladené so strategickými cieľmi obsiahnutými 

v  PHSR, Komunitnom pláne sociálnych služieb, ako aj dokumente Koncepcia kultúrnej politiky MČ. 

V nadväznosti na dané dokumenty je každoročne tvorený programový rozpočet s výhľadom na najbližšie 

dva roky. Rozpočet MČ je zostavený v súlade zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových  pravidlách  

územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rešpektuje 

platnú jednotnú rozpočtovú klasifikáciu pre triedenie príjmov a výdavkov a súčasne povinnosť  zostaviť 
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rozpočet aj v programovej štruktúre. Cieľom programového rozpočtu je orientácia na výsledky, merateľné 

výstupy, mieru výkonnosti, ale najmä kvalitu  služieb občanom.  

2. Analyzovanie rizík a príležitostí finančných rozhodnutí. 

 

Opis: Analyzovanie rizík a príležitostí finančných rozhodnutí je hlavnou úlohou finančného oddelenia. 

Výdavky rozpočtu  sú limitované očakávanými príjmami tak, aby v nevyhnutnom rozsahu mestská časť 

bola schopná zabezpečiť  základné samosprávne funkcie, t. j. údržbu komunikácií, čistenie, starostlivosť o 

zeleň a životné prostredie, správu nehnuteľného majetku mestskej časti, starostlivosť o seniorov, prenesený 

výkon štátnej správy v oblasti školstva, sociálneho zabezpečenia, stavebného poriadku, matriky, evidencie 

obyvateľov a životného prostredia a vytvorila podmienky rozvojovým programom mestskej časti. 

3. Zabezpečenie finančnej a rozpočtovej transparentnosti. 

 

Opis: Návrh rozpočtu je podľa platnej legislatívy zverejnený na webovej stránke MČ, ako aj vyvesený na 

nástenke v Klientskom centre, aby bol dostupný všetkým obyvateľom Starého mesta. Po uplynutí tejto 

lehoty je schvaľovaný zastupiteľstvom. Hospodárenie MČ je každoročne kontrolované externou 

audítorskou spoločnosťou DOMINANT AUDIT s. r. o. V rámci zabezpečenia transparentnosti MČ 

zverejňuje na svojej webovej stránke všetky objednávky, zmluvy, faktúry, schválený rozpočet, správy 

o plnení rozpočtu za polrok, záverečné účty a od roku 2017 aj všetky zmeny rozpočtu.  

4. Zabezpečenie nákladovo účinného, efektívneho a ekonomického manažérstva finančných zdrojov 

využívaním efektívnych finančno-nákladových účtovných a kontrolingových systémov. 

 

Opis: Finančné oddelenie pre efektívne riadenie finančných zdrojov mesačne kontroluje 

a dôkladne analyzuje príjmy MČ, ako aj čerpanie rozpočtu jednotlivých oddelení. V prípade potreby 

reaguje na vzniknuté situácie zmenami rozpočtu schvaľovanými MZ alebo rozpočtovými opatreniami 

starostu. V sledovanom období vedenie spolu s finančným oddelením reagovalo na zmeny pre dosiahnutie 

stanovených cieľov nasledovne: 

Tabuľka 5: Počet úprav rozpočtu v sledovanom období 

Obdobie 2016 2017 2018 

zmeny rozpočtu schválené MZ 6 6 5 

rozpočtové opatrenia starostu 3 4 5 

 

 

5. Zavedenie inovačných systémov rozpočtového a nákladového plánovania (napr. viacročné rozpočty, 

programové/projektové rozpočtovanie, rozpočty na energie, rozpočty na zabezpečovanie 

rodovej/sexuálnej rovnosti). 

 

Opis: Mestská časť vníma ako inovačný prístup zavedenie programového rozpočtovania, to znamená 

rozdelenie rozpočtu na osem programov, následne na podprogramy a prvky v členení (podpora verejnej 

správy, ochrana obyvateľov a majetku, cestná doprava, životné prostredie, bývanie a občianska 

vybavenosť, kultúrne a rekreačné služby, vzdelávanie, sociálne služby). Jednotlivé prvky sú priebežne 

počas roka sledované, v prípade potreby sú v miestnom zastupiteľstve prijaté rozpočtové zmeny, ktorými 

sa reaguje na neplánované situácie.  

6. Delegovanie a decentralizácia finančných zodpovedností a ich vyváženie s centrálnym 

kontrolingom. 

 

Opis: Na tvorbe programového rozpočtu participujú vo vopred stanovenom časovom harmonograme všetky 

organizačné útvary a organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti. Zohľadňujú sa legislatívne 

požiadavky a tiež návrhy a podnety občanov priamo alebo prostredníctvom návrhov poslaneckých priorít. 

Jeho schválenie prebieha na zasadnutí miestneho zastupiteľstva. Je pripravený na kalendárny rok 

s výhľadom na nasledujúce dva kalendárne roky. V priebehu kalendárneho roku je za čerpanie rozpočtu 
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primárne zodpovedné finančné oddelenie, to však má jasne stanovené pravidlá o jeho dodržiavaní, kontrole, 

prípadne úprave.  

Pravidelne sa realizujú tzv. finančné rozbory s vedúcimi organizačných útvarov a organizácii 

v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti. Na konci roku je zostavovaný Záverečný účet, ktorý je 

zverejnený na webovej stránke mestskej časti. 

7. Finančné riadenie založené na analýze nákladov/výnosov, udržateľnosti a etiky. 

 

Opis: Príjmová časť bežného  rozpočtu je zostavená na základe   predpokladu  úhrad výdavkov na prenesený 

výkon štátnej správy,  predpokladaného podielu na daniach v správe štátu – deľby finančných prostriedkov 

medzi hlavným mestom a mestskými  časťami, ktorý upravuje Štatút hlavného mesta  SR Bratislavy a 

vlastné príjmy mestskej časti. Rozpočet vychádza z platnej organizačnej štruktúry  a zohľadňuje počet a 

formy organizácií, ku ktorým mestská časť plní funkciu zriaďovateľa.   Výdavky rozpočtu  sú limitované 

očakávanými príjmami tak, aby v nevyhnutnom rozsahu mestská časť bola schopná zabezpečiť  základné 

samosprávne funkcie, t. j. údržbu komunikácií, čistenie, starostlivosť o zeleň a životné prostredie, správu 

nehnuteľného majetku mestskej časti, starostlivosť o seniorov, prenesený výkon štátnej správy v oblasti 

školstva, sociálneho zabezpečenia, stavebného poriadku, matriky, evidencie obyvateľov a životného 

prostredia a vytvorila podmienky rozvojovým programom mestskej časti.  Výdavky sú usporiadané podľa 

jednotlivých programov, ktorých cieľom je orientácia na výsledky, merateľné výstupy, mieru výkonnosti, 

ale najmä kvalitu služieb občanom.  

8. Začlenenie údajov nefinančnej výkonnosti do rozpočtových dokumentov, ako sú informácie 

o cieľoch výstupov a dôsledkov. 

 

Opis: Výdavková časť programového rozpočtu je rozdelená do ôsmich programov a ich príslušných 

podprogramov. V rámci každého podprogramu sú určené nefinančné ciele. Tie sú vyhodnocované 

pravidelne v Správe o plnení rozpočtu za 1. polrok a v Záverečnom účte. 

4.4. Riadila svoje informácie a poznatky 

1. Tvorba systémov pre manažérstvo, uchovávanie a vyhodnocovanie informácií a poznatkov 

v organizácii v súlade so strategickými a operatívnymi/prevádzkovými cieľmi. 

 

Opis: Na MČ Bratislava-Staré Mesto je zavedený informačný systém Správy registratúry, prostredníctvom 

ktorého je zabezpečená evidencia, triedenie, prideľovanie a uchovávanie všetkých podaní doručených na 

MÚ  a odoslaných  z MÚ. Všetky odosielané a niektoré prijaté podania obsahujú priložené dokumenty 

uchovávané v module DMS.  Archivovanie  všetkých  písomností  sa  zabezpečuje  v súlade so všeobecne 

záväznými právnymi predpismi a vnútornými predpismi MÚ – Registratúrny poriadok a registratúrny plán 

Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto.  

Čo sa týka bezpečnostnej politiky a bezpečnostného projektu – na MÚ boli implementované v roku 2014 

podľa platnej legislatívy. V roku 2016 boli bezpečnostná politika a bezpečnostný projekt zaktualizované. 

V roku 2018 bol na MÚ implementovaná nová legislatíva na ochranu osobných údajov – GDPR, ktorá tiež 

definuje časti bezpečnostnej politiky. 

V sledovanom období 2016 – 2018 bol v organizácii zavedený systém zálohovania a archivovania údajov 

na prenosné optické média, pričom niektoré systémy neboli zálohované vôbec. Od roku 2018 bol v 

organizácii zavedený systém online zálohovania a archivovania údajov na NAS a pokryté sú všetky 

informačné systémy a dáta a je upravené  podľa Smernice pre používanie aktív so zreteľom na ochranu 

osobných údajov pre správcov informačného systému. 

Informácie z jednotlivých agiend spracovávaných na MÚ sú uchovávané v informačných systémoch a 

moduloch: Trimel IS SAMO (hlavný informačný systém miestneho úradu pre verejnú správu), Wega 

(dochádzkový systém), VEMA  (mzdy), NextFORM (správa majetku a inventarizácia), Tangram (sociálna 

výdajňa), eŠkola (nástroj na správu materských škôlok a zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku 

dieťaťa), SoftGL (evidencia stravníkov v školských jedálňach), T-MAPY GISPLAN (geografický 
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informačný systém), D.Convert (zaručená konverzia), Magistrat (prevod bytov a nebytových priestorov), 

VITA (Evidencia registratúrnych záznamov pre stavebné úrady),  NAJEURO a POHLEURO (prenájom 

majetku a pohľadávky), Predaj - unclip  (zmluvy na odpredaj). 

2. Zabezpečenie, aby sa externe dostupné informácie získavali, spracovávali a efektívne využívali 

a uchovávali. 

 

Opis: Na MÚ majú zamestnanci zabezpečený nepretržitý prístup na internet a e-mailové konto. Je 

zabezpečený monitoring médií – každodenné spracovávanie externých informácií prostredníctvom 

outsourscingu, ktorý je elektronicky distribuovaný niektorým zamestnancom úradu napr. na referát 

komunikácie s verejnosťou, ktorí ho vyhodnocujú a v prípade, ak sa tam nájdu správy týkajúce sa Starého 

Mesta, prijímajú sa potrebné opatrenia.  Monitoring médií je dostupný všetkým zamestnancom – je uložený 

na spoločnom sieťovom disku. Externé informácie (napr. nová legislatíva, nové postupy a trendy, aktuálne 

informácie o nových technológiách), získavané odbornými oddeleniami a odbornými zamestnancami v 

špecializovaných oblastiach činnosti sú prezentované na poradách prednostu, jednotlivých oddelení a 

referátov a ďalej sa využívajú a implementujú do práce odborných útvarov. Informácie z externého 

prostredia sa pravidelne prezentujú na poradách zainteresovaných strán napr. na poradách riaditeľov, ZŠ, 

MŠ, vedúcich školských jedální. 

V roku 2018 bol na externý monitoring Obchodného vestníka SR, monitoring zmien v Obchodnom a 

Živnostenskom registri SR a iných verejne dostupných zdrojov nasadený systém ABREM, riešenie 

spĺňajúce zákon o ochrane osobných údajov, nariadenie GDPR a ochranu obchodného a daňového 

tajomstva. Výstupy z tohto monitoringu denne dostávajú kompetentní zamestnanci na legislatívno-

právnom oddelení, finančnom oddelení, na referáte miestnych daní a poplatkov emailom, kde sú 

upozornení o dotknutých subjektoch, pri ktorých je potrebné prihlasovať pohľadávky, prípadne aj úprava 

zmluvných vzťahov s vymenovaným správcom alebo likvidátorom. Pomáha to udržať si prehľad 

o spoločnostiach a aj občanoch každý deň. Pokiaľ sa niektorý z nich dostane do konkurzného konania, 

môžu na to bezprostredne reagovať a včas sa prihlásiť s ich pohľadávkami. Mnohokrát sa tak vyhnú 

meškaniu, ku ktorému by určite prišlo, ak by nevyužívali toto riešenie pri automatizovanom monitoringu 

verejne dostupných informácií uverejnených v OV SR, OR SR, ŽR SR a iných verejne dostupných zdrojov. 

V oblasti elektronizácie služieb občanov existuje veľmi úzka spolupráca medzi ostatnými mestskými 

časťami Bratislavy, zdieľajú sa informácie, postupy, spoločne sa navrhujú zmeny, ktoré sa následne 

presadzujú na realizáciu. MČ má prostredníctvom svojich zástupcov (starosta, prednosta) v orgánoch 

ZMOS prístup k aktuálnym legislatívnym zmenám, analýzam a podobne, ku ktorým sa môže vyjadrovať a 

ktoré môže používať. 

V pláne je napr. úzka spolupráca s Magistrátom hl. mesta Bratislavy v oblasti GIS na vzájomné 

poskytovanie priestorových údajov a služieb, týkajúcich sa katastrálneho územia mestskej časti. Čo napr. 

prinesie doplnenie chýbajúcich dát zobrazovaných v mape územia mestskej časti alebo možnosť vytvárania 

rozdielových analýz pri porovnávaní „rovnakých“ dát evidovaných na magistráte vs. MČ. 

3. Trvalé monitorovanie poznatkov a informácií dostupných v organizácii, zabezpečenie ich 

relevantnosti, správnosti, spoľahlivosti a bezpečnosti. Zároveň aj ich zosúladenie so strategickým 

plánovaním a súčasnými i budúcimi potrebami zainteresovaných strán. 

 

Opis: Vedomosti a poznatky sa v rámci úradu monitorujú v rámci jednotlivých oddelení a na pravidelných 

poradách oddelení ale aj na poradách prednostu. Na operatívnych poradách starostu sú pravidelne 

prezentované a je tu vytvorený priestor na výmenu skúseností a informácií. Odovzdávanie  vedomostí  a 

skúseností  sa  priebežne  realizuje  na  poradách  oddelení,  ale aj v každodennej činnosti na oddeleniach a 

vzájomnou komunikáciou medzi oddeleniami pri riešení spoločných úloh. V sledovanom období bol 

využívaný systém ASPI (Automatizovaný systém právnych informácií). Ide o najpoužívanejší, moderný a 

komplexný systém poskytujúci užívateľovi rýchlu orientáciu pri práci s právnymi normami a súvisiacimi 

informáciami. Systém je pravidelne dopĺňaný novými aktuálnymi informáciami, zdrojmi a textami, čo 

predstavuje viac ako 4,1 miliónov dokumentov. ASPI je dostupné každému zamestnancovi úradu. 
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Neformálnymi príležitosťami na výmenu skúseností medzi zamestnancami úradu sú spoločné podujatia ako 

napr. vianočné a novoročné posedenia, športové dní, ktoré sa v sledovanom období konali každoročne. 

4. Vytváranie vnútorných kanálov na postupné rozširovanie informácií po celej organizácii, aby sa 

zabezpečilo, že všetci zamestnanci majú prístup k informáciám a poznatkom, relevantným pre ich 

úlohy a ciele (internet, informačný bulletin, vlastný časopis atď.). 

 

Opis: Zamestnanci majú vlastné e-mailové kontá, pre všetkých zamestnancov je k dispozícii internet, ktorý 

denne aktívne využívajú. Komunikácia a rozširovanie informácií medzi jednotlivými odbornými útvarmi 

MÚ a zamestnancami je zabezpečovaná aj prostredníctvom elektronickej komunikácie. Rozširovanie a 

prenos informácií je v organizácii zabezpečený systémom  pravidelných  operatívnych  porád  starostu 

s prednostom a vedúcimi  oddelení a porád jednotlivých vedúcich oddelení so zamestnancami v 

pravidelných cykloch. Zápisnice z porád sa distribuujú všetkým vedúcim oddelení prostredníctvom 

emailov. Pre vybraných zamestnancov – nie pre všetkých, sú dostupné u zapisovateľky na sekretariáte 

prednostu  v listinnej forme. 

Prenos informácií je zabezpečovaný aj pravidelnými a operatívnymi dennými konzultáciami, operatívnymi 

poradami VO so zamestnancami, prednostu s vedúcimi oddelení, rozširovanie informácií sa realizuje v 

rámci pracovných tímov, ktoré zabezpečujú jednotlivé projekty a aktivity. 

Každý zamestnanec má prístup do modulu DMS, kde sú uchovávané interné dokumenty úradu ako sú 

rozhodnutia a opatrenia starostu, príkazy prednostu, VZN, zápisnice  a uznesenia z komisií MZ, 

Registratúrny poriadok a plán atď. Aktualizácia dokumentov uložených v module DMS sa vykonáva vždy, 

keď je to vyžadované na základe zmeny legislatívy, VZN, internej smernice. Aktualizácia sa nedá plánovať. 

O zmene dokumentov uložených v DMS sú zamestnanci, ktorých sa táto zmena týka, informovaní 

prostredníctvom emailu, zaslaného autorom zmeny. 

Na MČ Bratislava-Staré Mesto nie je zavedený intranet. 

V pláne je v blízkom časovom období zavedenie  kolaboračných systémov na lepšiu komunikáciu 

a zdieľanie dát a informácií medzi zamestnancami naprieč  rôznymi oddeleniami MÚ. 

5. Zabezpečenie stálej výmeny poznatkov  medzi zamestnancami (mentoring, kaučovanie, 

dokumentované príručky). 

 

Opis: Každý zamestnanec má prístup do modulu DMS, kde sú uchovávané a aktualizované interné 

dokumenty úradu ako sú rozhodnutia a opatrenia starostu, príkazy prednostu, VZN, zápisnice  a uznesenia 

z komisií MZ, Registratúrny poriadok a plán atď. V informačnom systéme IS SAMO sú uložené príručky 

pre prácu s príslušnými modulmi. Elektronickou poštou sú zainteresovaným  organizáciám (napr. ZŠ, MŠ 

atď.) zasielané vnútorné smernice organizácie, ktoré majú dopad a vplyv na ich činnosť napr. Smernica k 

verejnému obstarávaniu, Metodické usmernenie k prenájmom nehnuteľného majetku, inventarizácia 

majetku atď. 

6. Zabezpečenie prístupu a vzájomnej výmeny relevantných informácií a dát so všetkými 

zainteresovanými stranami systematickým a používateľsky prijateľným spôsobom, berúc do úvahy 

špecifické potreby všetkých členov spoločnosti (ako sú starí a postihnutí ľudia). 

 

Opis: MÚ zverejňuje aktuálne informácie prostredníctvom webovej stránky, ktorá je ľahkou a 

zrozumiteľnou formou dostupnosti informácií verejnej správy v elektronickej forme aj pre znevýhodnené 

skupiny občanov (najmä zdravotne postihnutých občanov). Webové sídlo je vytvorené s ohľadom na 

maximálnu prístupnosť obsahu a funkčnosť. Je definované v relatívnych jednotkách a jeho obsah je možné 

jednoducho zväčšovať a zmenšovať pomocou štandardných nástrojov webových prehliadačov. Vyhovuje 

požiadavkám Blind Friendly – na čítanie aj pre ľudí so zrakovým hendikepom.  

MÚ ďalej zverejňuje aktuálne informácie na úradnej tabuli, ktorá je dostupná vo vstupnom vestibule úradu 

a aj na ulici Medená, a aj prostredníctvom Staromestských novín, prípadne s konkrétnymi 

zainteresovanými stranami pomocou emailovej komunikácie.  
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V pláne 2018 bolo zavedenie  mobilnej aplikácie pre smartfóny slúžiacej ako informačný kanál (aktuality, 

kultúrne podujatia, úradná tabuľa, správy od starostu). V roku sa tento plán podarilo realizovať v podobe 

aplikácie SOMStaréMesto. O novinkách a zverejnených informáciách sú užívatelia informovaní pomocou 

notifikácií. Zároveň môžu rýchlo zadávať svoje podnety, hlásenia a návrhy. 

7. Zabezpečenie, že kľúčové informácie a poznatky tých zamestnancov, ktorí opúšťajú organizáciu, sa 

zachovajú pre organizáciu. 

 

Opis: Každý zamestnanec pri nástupe na pracovisko pri podpise svojej pracovnej náplne sa zaväzuje 

dodržiavať mlčanlivosť v priebehu pracovného pomeru aj po jeho ukončení. V zmysle pracovného poriadku 

je zamestnanec pred skončením pracovného pomeru povinný informovať priameho nadriadeného o stave 

plnenia úloh, ktoré vyplývajú z jeho pracovnej náplne a podľa jeho pokynov odovzdať pracovnú agendu. 

Zamestnanci pred skončením pracovného pomeru musia získať podpisy na tzv. Výstupný list, kde im určení 

pracovníci úradu podpisom potvrdia odovzdanie zapožičaných prostriedkov, urovnanie finančných 

náležitostí, odovzdanie registratúry. Ukončené spisy jednotlivých zamestnancov sa uchovávajú v zmysle 

Registratúrneho poriadku v Registratúrnom stredisku. Registratúrne stredisko je využívané zamestnancami 

úradu podľa potreby v súlade s registratúrnym poriadkom.  

Nefunguje však odovzdávanie informácii a skúseností pri odchode dlhodobo zamestnaných a skúsených 

zamestnancov. Toto je však v pláne odstrániť napr. zavádzaním systému CAF, najmä kritéria č. 5 vykonať 

audit všetkých procesov, kde by sa zaznávali všetky procesy a postupy. Tie by boli potom dostupné 

všetkým novým zamestnancom, aby nemuseli tápať čo a ako funguje. Ale boli by dostupné aj všetkým 

zamestnancom kvôli možnosti návrhov na optimalizáciu a vylepšovanie procesov. 

4.5. Riadila technológie 

1. Navrhovanie manažérstva technológií v súlade so strategickými a operatívnymi/prevádzkovými  

cieľmi.  

 

Opis: Navrhovanie manažérstva technológií spadá pod kanceláriu prednostu, ktorej súčasťou je aj referát 

informatiky, ktorý zabezpečuje správu a údržbu informačného systému miestneho úradu a internetovej 

stránky mestskej časti. Rieši projekty nových aplikácií informačných systémov, ich zmeny a doplnky. 

Vypracúva koncepčné, metodické a odborné materiály v oblasti informatiky a spracúva súhrnné stanoviská 

a pripomienky k technickým projektom úloh navrhovaných na automatizované spracovanie. Vypracúva 

zásady bezpečnostnej prevádzky informačných systémov a ich správy, kontroluje ich dodržiavanie 

a zároveň navrhuje opatrenia a metodicky riadi ich vykonávanie. Zabezpečuje nákup výpočtovej 

a rozmnožovacej techniky a zodpovedá za prevádzku, evidenciu a prevádzkyschopnosť inštalovanej 

výpočtovej a rozmnožovacej techniky.  

Miestny úrad využíva na riadenie činností úradu rôzne moduly – programy – TRIMEL, programový 

rozpočet, elektronický dochádzkový systém, ktorý sa pravidelne kontroluje a vyhodnocuje. 

Účelnosť a efektívnosť prostriedkov vynaložených na oblasť technológií je každoročne vyhodnocovaná vo 

výročných správach a programovom rozpočte. Riadenie oblasti technológií a jednotnej politiky sa 

uskutočňuje v zmysle vnútorného predpisu MÚ č. 4/2010 – Bezpečnostná politika, v ktorej sú na 

podmienky MÚ rozpracované príslušné všeobecne záväzné právne predpisy napr. Výnosu MF SR z 8. 9. 

2008 č. MF/013261/2008-132 o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy. Celý systém riadi 

a kontroluje manažér informačnej bezpečnosti. 

2. Implementácia, monitorovanie a vyhodnocovanie nákladovej efektívnosti používanej technológie. 

Čas návratnosti investícií by mal byť dostatočne krátky a mala by sa využívať vhodná metrika.  

 

Opis: Sledovanie a vyhodnocovanie nákladovej efektívnosti je súčasťou vyhodnocovania ročného plánu 

úloh a je aj súčasťou každoročnej správy o hospodárení – Záverečný účet 

https://www.staremesto.sk/sk/content/rozpocet-mestskej-casti. 

 

https://www.staremesto.sk/sk/content/rozpocet-mestskej-casti
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3. Zabezpečenie bezpečného, efektívneho a účinného využívania technológie, s dôrazom na zručnosti 

zamestnancov. 

 

Opis: Všetci zamestnanci sú zaškolení a oboznámení s pravidlami používania príslušnej technológie, ktorá 

súvisí s ich pracovnou náplňou. 

Zabezpečujú sa školenia zamestnancov pri zavádzaní nových modulov IS, nasadzovaní novej informačnej 

infraštruktúry, pri zmene legislatívy a pri zavádzaní nových bezpečnostných postupov. Tieto školenia sa 

nedajú plánovať, sú vyvolané aktuálnymi požiadavkami a zmenami. Pracovníci referátu informatiky 

pravidelne sledujú nové trendy a technológie v IT, ktoré sa následne snažia aplikovať v praxi, aby priniesli 

bezpečné, efektívne využívanie IT technológií. Napr. v roku 2017 sa implementovali technológie na 

virtuálne servery, mailový server v cloudovskom prostredí, prechod na posledné verzie operačného systému 

MS Windows 10 a kancelárskeho balíku MS Office 2016. V roku 2018 sa napr. v rámci implementácie 

GDPR (General data protection regulation) alebo všeobecného nariadenia Európskej únie na ochranu 

osobných údajov sa implementoval systém MobileIron, ktorý umožňuje pracovať na mobilných 

zariadeniach bez ohrozenia citlivých firemných údajov. 

V sledovanom období sa rozvíjali aj mapové aplikácie GIS (geografického informačného systému) 

GISPLAN pre mestskú časť Bratislava-Staré Mesto dostupné online cez webové služby priamo z hlavnej 

stránky. Mapové aplikácie boli rozšírené o územný plán, digitálnu technickú mapu, mapu civilnej ochrany. 

Agendové aplikácie boli rozšírené o kataster nehnuteľností+, kataster nehnuteľností online, históriu, 

prevádzky, voľby. Pasporty boli rozšírené o pasport zelene, pasport reklamných zariadení. Mapové GIS 

aplikácie umožňujú zamestnancom efektívnejšie a účinnejšie pracovať s dátami, ktoré sa zobrazia priamo 

v mape. Zamestnanci jednotlivých oddelení a referátov boli zaučení na prácu s GIS systémom v mapovej 

vrstve, kde sú spracované dáta, ktoré sa týkajú priamo ich pracovnej činnosti. Pravidelne, raz ročne, sa 

konala prezentácia všetkých mapových GIS riešení pre všetkých zamestnancov úradu. Niektoré mapové 

vrstvy sú dostupné aj pre verejnosť. V roku 2017 sa sprístupnila mapová vrstva Územný plán. V roku 2018 

sa do mapovej vrstvy Evidencia psov doplnili povolené výbehy pre psov. V budúcom období sa plánujú 

zverejniť pre verejnosť aj ďalšie mapové vrstvy, napr. mapová vrstva História, alebo mapová vrstva 

Prevádzky a budú sa pripravovať aj ďalšie. 

Pracovníci referátu informatiky sú operatívne súčinní pri riešení každodenných problémov. 

4. Účinné aplikovanie vhodnej technológie do: 

 manažérstva projektov a úloh, 

 manažérstva vedomostí/znalostí, 

 podpory učenia sa a zlepšovacích aktivít, 

 podpory interakcie so zainteresovanými stranami a partnermi, 

 podpory rozvoja a udržiavania interných a externých služieb. 

 

Opis: 

Manažérstvo projektov a úloh – je zavedený systém manažovania úloh priamo v systéme na Správu 

registratúry, no reálne sa nepoužíva. Ako alternatíva sa uvažuje zavedenie systému na obeh elektronických 

dokumentov spojeného so schvaľovacím procesom. 

Manažérstvo vedomostí/znalostí – je zavedený systém DMS (interné dokumenty úradu, ako sú 

rozhodnutia a opatrenia starostu, príkazy prednostu, VZN, smernice, zápisnice  a uznesenia z komisií MZ, 

Registratúrny poriadok a plán atď.). Manažovanie vedomostí je zabezpečované aj prístupom na internet, 

a aj s možnosťou využívania programu ASPI (Automatizovaný systém právnych informácií). 

Podpora učenia sa a zlepšovacích aktivít – zamestnancom je umožnené zúčastňovať sa externých školení 

na zvyšovanie si odborných schopností, získavaní informácií pri zmenách legislatívy. Externé školenia sa 

moc plánovať nedajú, väčšinou potreby školenia sú vyvolané zmenou legislatívy.  

Podpora interakcie so zainteresovanými stranami a partnermi – emailová komunikácia, sú realizované 

pravidelné diskusie starostu s obyvateľmi Starého Mesta, porady. 
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Podpora rozvoja a udržiavania interných a externých služieb – je vytvorená webová stránka, ktorá je 

pravidelne aktualizovaná a dopĺňaná o informácie z  diania mestskej časti. Jednotliví záujemcovia majú 

možnosť dozvedieť sa o týchto informáciách z internetovej stránky. 

Interné služby – rozvoj interných modulov TRIMEL – legislatíva, zvyšovanie efektívnosti. Ďalej sú 

podporované predovšetkým intranetovou a mailovou službou. Miestny úrad používa v rámci internej IT 

štruktúry základné aplikácie slúžiace na prenos informácií (e-mail). Podobne spravuje softvérové riešenia, 

ktoré sú buď kompatibilné a nevyhnutné pre spoluprácu s nadradenými orgánmi (napr. matrika), alebo sú 

nevyhnutné pre adekvátne spracovanie údajov podľa zákonom určených štandardov (dane a účtovníctvo). 

Externé služby – úprava-informovanie na webe, tlačív na webe, vstupné formuláre (nahlasovanie výtlkov, 

nahlasovanie problémov). 

5. Zadefinovanie, ako môže byť IKT využitá na zlepšovanie poskytovaných služieb, napr. využívaním 

metód podnikovej architektúry na manažérstvo informácií verejnej správy.  

 

Opis: Možnosti využívania IKT sú na MÚ definované v pravidlách používania a správy počítačovej a VoiP 

siete, v smerniciach, v pravidlách ich vytvárania, spravovania a prevádzkovania a v Politike informačnej 

bezpečnosti. 

IKT je kľúčová v zavádzaní online služieb pre občanov ako projekt e-gov (elektronizácia služieb), kde 

požiadavky občanov alebo firiem (právnických osôb) zadané elektronickou cestou padajú priamo do 

systému Registratúry na následne spracovanie. 

Čo chýba – elektronický obeh dokumentov a aj kolaboračné nástroje na rýchlu a efektívnu spoluprácu 

medzi jednotlivými zamestnancami. Aktuálne možné formy spolupráce medzi zamestnancami: osobné 

stretnutie, telefón, email. 

V pláne je zavedenie systému na elektronický obeh dokumentov (pre Finančnú kontrolu, Zmluvy a Verejné 

obstarávanie). Tým sa bude eliminovať potreba tlačenia, a zníži sa spotreba papieru, naopak, očakáva sa, 

že sa zvýši prehľadnosť a produktivita. Tak isto je v pláne zavedenie kolaboračných systémov na lepšiu, 

rýchlejšiu a účinnejšiu komunikáciu a zdieľanie dát zamestnancov naprieč oddeleniami MÚ. 

6. Zavedenie rámcov IKT a potrebných zdrojov na poskytnutie inteligentných a efektívnych online 

služieb, aby sa zlepšilo poskytovanie služieb zákazníkom.  

 

Opis: V roku 2017 sme boli pripojený do projektu Elektronizácia služieb Bratislavskej samosprávy, kde 

boli na spoločnom portáli https://esluzby.bratislava.sk/ vytvorené vstupné formuláre pre elektronické 

služby poskytované úradom, čím sa spĺňajú legislatívne požiadavky a občania majú dostupné niektoré 

služby elektronicky, čím odpadá fyzická návšteva miestneho úradu.  

V roku 2018 bola v rámci spĺňania požiadaviek zákona proti byrokracii implementovala online služba pre 

zamestnancov na portáli CSRÚ (Centrálny systém referenčných údajov) https://oversi.gov.sk, ktorá slúži 

na poskytovanie výpisov z registrov (LV – List vlastníctva, RPO – Register právnických osôb, RT – 

Register trestov) prostredníctvom systému IS CSRÚ. Poskytovanie výpisu prebieha na základe žiadostí 

občana/podnikateľa, čo prináša pre občana to, že nemusí so sebou nosiť potrebné potvrdenia (LV, RPO 

a RT) a úradník si overí požadované informácie on-line z iných registrov. 

7. Starostlivé sledovanie technologických inovácií a preskúmavanie politiky v danej oblasti, ak je to 

potrebné.  

 

Opis: Sledovanie technologických inovácií je úlohou zamestnancov referátu informatiky a vykonáva sa na 

dennej báze sledovaním technologických webov, odborných webov a činností, napr. Združenie 

informatikov samospráv Slovenska,  Občianske združenie zamerané na zvýšenie kvality digitálnych služieb 

štátu na Slovensku. 

Technologické inovácie sú následne nasadzované na základe požadovaných zmien, ktoré sa musia 

naplánovať, lebo musia byť kryté rozpočtom a následne obstarané verejným obstarávaním. V sledovanom 

https://esluzby.bratislava.sk/
https://oversi.gov.sk/
https://ziss.sk/
https://ziss.sk/
https://slovensko.digital/
https://slovensko.digital/
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období sa implementovali technológie na virtuálne servery, mailový server v cloudovskom prostredí, 

prechod na posledné verzie operačného systému MS Windows 10 a kancelárskeho balíku MS Office 2016, 

systém MobileIron, ktorý umožňuje pracovať na mobilných zariadeniach bez ohrozenia citlivých firemných 

údajov, rozvíjali sa aj mapové aplikácie GIS, externý monitoring Obchodného vestníka SR, monitoring 

zmien v Obchodnom a Živnostenskom registri SR a iných verejne dostupných zdrojov nasadením systému 

ABREM, ktorý spĺňa zákon o ochrane osobných údajov, nariadenie GDPR a ochranu obchodného 

a daňového tajomstva. 

8. Vziať do úvahy spoločensko-ekonomické a environmentálne vplyvy IKT, napr. manažérstvo odpadov 

tonerov, redukovanie dostupnosti pre tých, ktorí nepoužívajú elektronické služby.  

 

Opis: Použité prázdne obaly z tonerov a náplne tlačiarní sa na základe zmluvy s dodávateľom bezplatne 

odovzdávajú a súčasne platí podmienka, že dodávateľ zabezpečí ekologickú likvidáciu prázdnych obalov z 

dodaných tonerov v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov. Likvidácia odpadu počítačovej techniky sa uskutočňuje prostredníctvom 

certifikovaného odberateľa. Je zabezpečený separovaný zber odpadu. Elektronizácia služieb občanom je 

ďalším krokom na odbúravanie tlače dokumentov.  V najbližšom období je v pláne zavedenie systému na 

elektronický obeh dokumentov (najmä pre Finančnú kontrolu, Zmluvy a Verejné obstarávanie). Tým sa 

bude eliminovať potreba tlačenia, a zníži sa spotreba papieru. Týmito krokmi sa zabezpečuje ochrana 

životného prostredia. 

4.6. Riadila zariadenia 

1. Vyváženie nákladovej efektívnosti infraštruktúry s potrebami  a očakávaniami zamestnancov 

a zákazníkov (napr. centralizácia verzus decentralizácia budov/miesta prvého kontaktu, 

rozmiestnenie kancelárií, dostupnosť verejnej dopravy). 

 

Opis: MÚ sídli v historickej budove na Vajanského nábreží č. 3. MČ je správcom tejto trojpodlažnej 

budovy. Táto eklektická stavba z prvej tretiny 19. storočia zapísaná do zoznamu kultúrnych pamiatok je 

známa aj ako pôvodný dom A. Jurenáka. V budove sú situované oddelenia MÚ a občania Starého Mesta 

majú tak možnosť na jednom mieste vybavovať všetky úradné záležitosti, okrem oddelenia kultúry, ktoré 

sídli v Zichyho paláci na Ventúrskej ulici. V  historickej budove sa pôvodne nenachádzal žiadny výťah, 

takže pokiaľ občania prišli niečo vybaviť, čo sa nedalo sprocesovať v Centre služieb občanom (je 

umiestnené hneď pri vchode do úradu na prízemí), museli použiť schody a ísť vybavovať do individuálnych 

kanceláriách po celom úrade. Najmä z týchto dôvodov, kvôli jednoduchšiemu prístupu bola v roku 2017 

matrika presťahovaná z 1. poschodia na prízemie so separátnym vchodom z Medenej ulici. V roku 2018 

bol na úrade realizovaný projekt doplnenie výťahu. Rozmiestenie kancelárií jednotlivých oddelení nie je 

úplne prehľadné. Vo vestibule úradu je pre občanov k dispozícii informátor a telefónny zoznam s kontaktmi 

na všetkých zamestnancov MČ. Informácia o rozmiestnení oddelení sa nachádza na jednotlivých 

poschodiach. Dostupnosť pre občanov je zabezpečená hromadnou dopravou s blízkosťou zastávok. 

Blízkosť električkovej zastávky je asi sto metrov. Čo sa týka parkovania, keďže  MÚ sídli v historickom 

centre Bratislavy, je s parkovaním problém. Vybraný zamestnanci majú možnosť parkovať na 

obmedzených vyhradených parkovacích miestach vo dvore budovy a pred budovou zo strany zadného 

vchodu. Čo sa týka parkovania pre občanov a návštevníkov úradu – nie je možnosť parkovať priamo pred 

budovou MÚ, musia sa využiť parkoviská, ktoré sa nachádzajú v blízkosti úradu. 

Bezbariérový prístup je zo strany zadného vchodu do budovy, z Medenej ulice, kde všetky 

najnavštevovanejšie oddelenia ako Centrum služieb občanom, matrika a oddelenie sociálnych vecí sa 

nachádzajú na prízemí. 
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2. Zabezpečenie bezpečného, efektívneho a účinného využívania kancelárskych zariadení (napr. 

otvorené verzus individuálne kancelárie, mobilné kancelárie) založeného na strategických 

a operatívnych/prevádzkových cieľoch, berúc do úvahy osobné potreby zamestnancov, miestnu 

kultúru a fyzické obmedzenia. 

 

Opis: V kanceláriách sú podľa veľkosti priestoru umiestnení jeden až traja zamestnanci. Každý 

zamestnanec má k dispozícii dostatočné technické vybavenie – pracovný stôl, vlastný osobný počítač, 

tlačiareň, pripojenie na internet, vlastné e-mailové konto, pevnú telefónnu linku, primeraný ďalší nábytok 

(napr. vstavané skrine, skrine na uloženie dokumentácie). Nie všetky kancelárie sú vybavené klimatizáciou. 

Na každom poschodí sú sociálne zariadenia pre mužov a ženy a na každom poschodí sú pre zamestnancov 

k dispozícii aj malé kuchyne. 

Z hľadiska bezpečnosti by mal byť každý občan, mimo návštevy Centra služieb občanom, byť 

zaregistrovaný informátorom v návštevnom systéme. Všetky individuálne kancelárie v čase neprítomnosti 

zamestnanca by sa mali uzamykať, na čo boli zamestnanci upozornení pracovným emailom. V budove MÚ 

sídli Mestská polícia, čo zvyšuje bezpečnosť aj tým, že je pod neustálym dohľadom. 

Z hľadiska efektívneho využívania IKT, keďže ide o historickú budovu, nedajú sa využívať optimalizované 

veľké a vysokovýkonné multifunkčné zariadenia vhodné do priestorov typu open space. Na oddeleniach sú 

tak v individuálnych kanceláriách k dispozícií menšie multifunkčné zariadenia (farebná tlačiareň, skener, 

kopírka).   Na úrade sú k dispozícií k príprave materiálov, napr. na rokovania MR, MZ ešte dve vysoko 

výkonné digitálne multifunkčné zaradenia umiestnené v kopírovni (prízemie dvor). 

Na pracovné rokovania, porady prednostu, rokovania MR, komisií MZ je k dispozícii niekoľko zasadacích 

miestností. Najväčšia z nich – Staromestská sieň sa nachádza priamo pri vchode do úradu a využíva sa na 

zasadnutia miestneho zastupiteľstva, väčšie pracovné rokovania a porady, školenia zamestnancov, ale aj 

pre občianske združenia, spolky, organizácie. V sledovanom období v rokoch 2016 až 2018 sa tu konali 

pravidelne porady mestskej polície, skríningové vyšetrenie pre meranie glykémie, tlaku, cholesterolu spolu 

s poradenstvom – pre našich zamestnancov a pre obyvateľov MČ (dvakrát ročne), schôdze vlastníkov bytov 

na Kúpeľnej ulici. Staromestská sieň sa občas využíva na sobášne obrady, verejné zhromaždenia starostov 

s obyvateľmi, alebo na verejné prerokovanie  a diskusie s obyvateľmi MČ. V Staromestskej sieni je napevno 

zabudovaný dataprojektor. V zasadacej miestnosti Pressroom, ktorá sa nachádza na 1. poschodí, v blízkosti 

kancelárie starostky je inštalovaná prezentačná technika vo forme veľkorozmerného LCD vo formáte 65“. 

V ďalších zasadacích miestnostiach sa inštaluje prezentačná technika na požiadanie. Pre iné akcie sú ešte 

k dispozícii prezentačné priestory mimo budovy úradu, v budovách, ktoré sú v správe mestskej časti – 

Zichyho palác, Pistoriho palác. 

Za vybavenie a funkčnosť jednotlivých kancelárií zodpovedá majetkové oddelenie a referát informatiky. 

V zmysle prevádzkového poriadku je zákaz fajčenia v celej budove. Miesto pre fajčiarov je vyhradené na 

dvore budovy. 

3. Zabezpečenie účelnej, nákladovo efektívnej a vhodnej údržby používaných budov, kancelárií, 

zariadení a materiálov. 

 

Opis: Údržba historickej budovy je zabezpečovaná podľa rozpočtu MČ. Miestny úrad má vypracovanú 

projektovú dokumentáciu, na výmenu strechy a opravu fasády a výmenu okien. V súčasnosti sa hľadajú 

zdroje na túto výmenu.  Každodenné upratovanie priestorov MÚ je zabezpečované vlastnými 

upratovačkami. Fyzická ochrana budovy je zabezpečovaná aj prostredníctvom mestskej polície, inak je 

budova chránená prostredníctvom pultu centrálnej ochrany, ktorý je napojený na mestskú políciu a aktivuje 

sa po zatvorení MÚ, okrem pokladne, ktorú aktivujú zamestnanci pokladne. Počas uplynulých troch rokov 

boli vybudované vonkajšie rolety na oknách v slnečnej strane, v oddeleniach prvého kontaktu boli 

nainštalované germicídne žiariče a boli upravené povrchy a vymaľované steny takmer v celom úrade. 
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4. Zabezpečenie účinného, nákladovo efektívneho a udržateľného použitia dopravných a energetických 

zdrojov a ich optimalizácie. 

 

Opis:V rámci zabezpečenia efektívneho využívania energetických zdrojov MÚ  vymenila v niektorých 

miestnostiach stropné svietidlá. Na zníženie spotreby energií sú v každej kancelárií nainštalované 

regulátory tepla. V niektorých priestoroch MÚ boli v predošlých troch  rokoch nainštalované klimatizácie. 

Miestny úrad mal v sledovanom období vozový park zložený z ôsmich vozidiel. Vozidlá vozového parku 

zohľadňujú nízku nákladovosť a spotrebu. Vozový park je pravidelne podrobovaný servisným prehliadkam. 

Využívanie vozového parku je možné evidovať na základe GPS zariadení, čo vytvára predpoklad na 

zníženie administratívy (automatická tvorba knihy jázd) a  kontrolu pohonných hmôt. 

5. Zabezpečenie primeranej fyzickej dostupnosti budov v súlade s potrebami a   očakávaniami 

zamestnancov a občanov/zákazníkov (napr. prístup k parkovaniu alebo k hromadnej doprave). 

 

Opis: Dostupnosť pre občanov je zabezpečená hromadnou dopravou s blízkosťou zastávok. Blízkosť 

električkovej zastávky je asi sto metrov. Čo sa týka parkovania, keďže  MÚ sídli v historickom centre 

Bratislavy, je s parkovaním problém. Vybraný zamestnanci majú možnosť parkovať na obmedzených 

vyhradených parkovacích miestach vo dvore budovy a pred budovou zo strany zadného vchodu. Čo sa týka 

parkovania pre občanov a návštevníkov úradu – nie je možnosť parkovať priamo pred budovou MÚ, musia 

sa využiť parkoviská, ktoré sa nachádzajú v blízkosti úradu. 

6. Vybudovanie integrovanej politiky pre riadenie fyzických aktív, vrátane bezpečnej 

recyklácie/umiestnenia, napr. priame manažérstvo alebo zmluvne. 

 

Opis: MÚ nedisponuje integrovanou politikou pre riadenie fyzických aktív.  O vyradení a likvidácii majetku 

rozhodujú komisie. Po vyradení FA je zabezpečovaná bezpečná recyklácia/likvidácia podľa typu FA 

organizácia cez vlastné zdroje alebo v rámci elektrických zariadení externe oprávnenými subjektami. 

Každoročne sa v organizácii zabezpečuje inventarizácia majetku. 

7. Poskytovanie vlastných priestorov miestnej komunite. 

 

Opis: V najväčšej zasadacej miestnosti, Staromestskej sieni, ktorá sa nachádza priamo v budove úradu sa 

v sledovanom období v rokoch 2016 až 2018 konali skríningové vyšetrenia pre meranie glykémie, tlaku, 

cholesterolu spolu s poradenstvom (pre našich zamestnancov a obyvateľov MČ), schôdze vlastníkov bytov 

na Kúpeľnej ulici. Staromestská sieň sa príležitostne využíva na sobášne obrady, verejné zhromaždenia 

starostov s obyvateľmi alebo na verejné prerokovanie a diskusie s obyvateľmi MČ. 

Ďalšie priestory vhodné na akcie miestnej komunity sa nachádzajú mimo budovy úradu – Zichyho palác na 

Ventúrskej ulici a Pistoriho palác na Štefánikovej ulici. 

Priestory v Zichyho paláci boli v sledovanom období poskytnuté k rôznym slávnostným akciám – 

odovzdávanie cien alebo výročným akciám, vernisážam výstav, ale aj pravidelne 1x týždenne za účelom 

realizácie nácviku súboru seniorský spevácky súbor. 

Pistoriho palác vstúpil do svojej prevádzky ako staromestské centrum v správe MČ Bratislava-Staré Mesto 

v októbri 2017. Priestory kultúrneho centra sa využívajú pre multikultúrne verejne spoločenské podujatia 

a aktivity – od výchovno-vzdelávacích besied, konferencií a výstav (napr. Nadácia otvorenej spoločnosti, 

Nadácia Milana Šimečku), divadelné predstavenia hrané hercami marginálnych skupín obyvateľstva a ich 

divadelné festivaly, Divadlo bez domova, spolky Via Cultura o. z. a Projekt Forum o. z. s informačno-

vzdelávacími aktivitami, Vidiecka platforma o. z. s výročným programom udeľovania cien v sektore 

hospodárstva či Bratislavské rožky o. z. s verejnou prehliadkou pre obyvateľov samotného Pistoriho paláca. 

Spolupráca so strednými a vysokými školami Starého Mesta, poskytnutie priestoru na študentskú 

prezentáciu nie je výnimkou. Akcie tohoto typu sú vždy na voľný vstup a určené sú širokému spektru 

obyvateľstva. 
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Kritérium 5: Procesy  

Silné stránky: 

 Schválené interné riadiace akty ako: Pracovný poriadok, Organizačný poriadok. 

 Elektronizácia vybraných elektronických služieb – elektronické zastupiteľstvo, aplikácia 

SOMStaréMesto. 

Oblasti na zlepšovanie: 

 Zjednotiť, prepojiť formuláre na podávanie žiadostí, ktoré sú na webovej stránke s formulármi 

ESBS.  

 Zrealizovať mapovanie procesov. 

 Definovať výstupy všetkých zmapovaných procesov. 

 Identifikovať vlastníkov procesov. 

 Definovať maticu kompetencií. 

 Vytvoriť systém zdieľaných služieb medzi zamestnancami a významnými partnermi. 

Dôkazy: 

5.1. 

 Organizačný poriadok 

(https://www.staremesto.sk/data/MediaLibrary/27/27633/RS_42_2015_Organizacny%20poriado

k.pdf) 

 Staromestský program 

(https://www.staremesto.sk/data/MediaLibrary/51/51585/ZA%20ZELENE%20STARE%20MES

TO%20projekt_web.pdf) 

5.2. 

 PHSR 

(https://www.staremesto.sk/data/MediaLibrary/37/37013/PHSRBASTM2017%E2%80%932023.

pdf) 

5.3. 

  Staromestský program 

5.4. 

 Koncepcia kultúrnej politiky na roky 2016 – 2020. 

(https://www.staremesto.sk/data/MediaLibrary/37/37013/PHSRBASTM2017%E2%80%932023.

pdf) 
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Kritérium 5: Procesy  

Hodnotenie: Zvážte, čo organizácia robí, aby:  

5.1. Určovala, navrhovala, manažovala a priebežne inovovala procesy zapájaním 

zainteresovaných strán 

1. Trvalé identifikovanie, mapovanie, opis a zdokumentovanie procesov. 

 

Opis: Potreba mapovať procesy prebiehajúce na jednotlivých oddeleniach miestneho úradu vyplynula až 

pri príprave samohodnotiacej správy CAF. Procesy prebiehajúce na jednotlivých oddeleniach miestneho 

úradu sú rámcovo zachytené v Organizačnom poriadku Miestneho úradu mestskej časti. Na sledované 

obdobie sa vzťahuje organizačný poriadok vydaný rozhodnutím starostu č.42/2015, účinný od 1. 8. 2015, 

následné zmeny a doplnky na základe rozhodnutia starostu č. 2/2017, 4/2017 a  28/2017. Organizačný 

poriadok zachytáva procesy prebiehajúce na miestnom úrade podľa jednotlivých oddelení nasledovne: 

Kancelária starostu 

Sekretariát starostu a zástupcov starostu 

1. organizovanie denného pracovného programu starostu, 

2. príprava materiálov na rokovania, 

3. príprava operatívnych porád, 

4. plnenie úloh vyplývajúcich z uznesení miestneho zastupiteľstva, 

5. evidovanie rozhodnutí starostu. 

 

Referát komunikácie s verejnosťou  

1. príprava odpovedí na podnety médií týkajúce sa mestskej časti, 

2. informovanie občanov o práci mestskej časti, 

3. príprava stretnutí starostu so zástupcami médií. 

 

Referát územného plánu a rozvoja 

1. príprava podkladov na obstaranie územnoplánovacej dokumentácie, 

2. spravovanie zmluvných vzťahov pri obstaraní územnoplánovacej dokumentácie, 

3. príprava územnoplánovacích informácií. 

 

Kancelária prednostu 

Sekretariát prednostu 

1. evidovanie a archivácia interných predpisov, 

2. evidovanie príkazov prednostu, 

3. evidovanie úloh vyplývajúcich pre prednostu a dohľad nad ich riadením. 

 

Referát prípravy a koordinácie projektov: 

1. príprava a koordinovanie rozvojových projektov mestskej časti,  

2. komunikácia s orgánmi pre programy EÚ. 

 

Referát verejného obstarávania: 

1. príprava a realizácia verejného obstarávania v podmienkach mestskej časti 

 

Referát organizačný a správy registratúry 

1. príprava rokovaní miestneho zastupiteľstva a organizačná príprava zasadnutí miestnej rady 

 

Referát civilnej ochrany, požiarnej ochrany a ochrany zdravia pri práci 

1. plnenie povinností vyplývajúcich mestskej časti v oblasti ochrany pred požiarmi 

 

Referát personálny a mzdový: 

1. zabezpečovanie pracovnoprávnej agendy zamestnancov mestskej časti, 

2. vedenie osobných spisov zamestnancov mestskej časti, 
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3. pripravovanie podkladov pre dohody o prácach mimo pracovného pomeru. 

 

Referát informatiky 

1. spravovanie a údržba informačných systémov mestskej časti, 

2. spravovanie a údržba výpočtovej a telekomunikačnej techniky. 

 

Centrum služieb občanom 

1. zabezpečovanie komplexnej agendy prvého kontaktu občana s miestnym úradom  

 

Oddelenie územného rozhodovania a stavebného poriadku 

1. zabezpečovanie územného konania a prípravy územných rozhodnutí, 

2. zabezpečovanie stavebného konania a vydávanie stavebných povolení,  

3. príprava rozhodnutí o vyprataní stavby, 

4. príprava vyvlastňovacieho konania a príprava vyvlastňovacieho rozhodnutia, 

5. prijímanie ohlásení pri drobných stavbách.  

 

Oddelenie právne a správnych činností 

1. vypracovávanie podaní na súdy, prokuratúru a príslušné orgány štátnej a verejnej správy, 

2. vypracovávanie zmlúv a dohôd, vrátanie dojednávania zmluvných podmienok, 

3. vypracovávanie rozhodnutí, vyjadrení, stanovísk, 

4. zastupovanie mestskej časti pred súdmi, notárskymi a exekútorskými úradmi, 

5. zabezpečovanie poradenstva organizačným útvarom miestneho úradu, 

6. evidovanie a archivovanie zmlúv, pripomienkovanie a tvorba zmlúv. 

 

Oddelenie finančné  

1. zostavovanie rozpočtu mestskej časti, 

2. navrhovanie a upravovanie vnútornej štruktúry príjmov a výdavkov,  

3. odborné vedenie rozpočtových organizácií, 

4. vedenie účtovnej evidencie mestskej časti, 

5. evidovanie zmluvných vzťahov súvisiacich s nájmom nehnuteľného majetku, 

6. výkon správy miestnych daní.  

 

Oddelenie investičné 

1. príprava a realizácia  investičných akcií, opravy a rekonštrukcie budov v správe  mestskej časti, 

2. riadenie projektov financovaných z iných ako rozpočtových zdrojov pre mestskú časť. 

  

Oddelenie majetkové 

1. evidovanie nehnuteľného majetku vo vlastníctve a správe mestskej časti, 

2. pripravovanie a vypracovanie protokolov o odňatí a zverení majetku, 

3. inventarizovanie nehnuteľného majetku, 

4. odpisovanie nehnuteľného majetku, 

5. udržiavanie vzťahov a komunikácia s dodávateľmi energií. 

 

Oddelenie sociálnych vecí 

1. vypracúvanie opatrení sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately,  

2. poskytovanie odborného sociálne poradenstvo, 

3. poskytovanie  poradenstva štátnym orgánom,  

4. posudzovanie odkázanosti občanov na sociálnu službu, 

5. vyplácanie finančných príspevkov pre obyvateľov so sociálne znevýhodneného prostredia. 

 

Oddelenie dopravy, životného prostredia, verejného poriadku a správnych konaní 

1. pripravovanie krátkodobých a dlhodobých plánov a koncepcií dopravy na území mestskej časti,  

2. obstarávanie podkladov, informácií a materiálov pre návrhy riešení aktuálneho stavu v statickej 

a dynamickej doprave,  

3. obstarávanie úloh súvisiace s koncepciou tvorby a ochrany verejnej zelene mestskej časti, 
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4. organizovanie a koordinovanie  kontrolnej činnosti, podávanie podnetov na začatie 

priestupkového konania za porušenie verejného poriadku fyzickými osobami . 

 

Oddelenie kultúry  

1. realizovanie   koncepcie kultúrnej politiky mestskej časti, 

2. realizovanie dramaturgie podujatí, 

3. mapovanie, koordinovanie a podpora kultúrnych aktivít. 

 

Matričný úrad 

1. vedenie štátnej  evidencie o osobnom stave fyzických osôb, ktoré sa narodili, uzavreli   

manželstvo alebo zomreli na území mestskej časti, 

2. vydávanie rodných listov, sobášnych listov a úmrtných listov.  

 

Oddelenie školstva 

1. evidovanie, inventarizácia a kontrola účtovnej evidencie hnuteľného a nehnuteľného majetku,  

2. evidovanie záznamov z hygienických previerok škôl a školských zariadení, 

3. metodické riadenie škôl a školských zariadení.  

6. Identifikácia vlastníkov procesov (osôb, ktoré riadia všetky kroky v procese) a prideľovanie 

zodpovednosti a právomoci vlastníkom procesu. 

 

Opis: Vlastníci procesov nie sú v tejto chvíli identifikovaní, uvedomujeme si potrebu identifikovať 

jednotlivé procesy a určiť vlastníkov. Za správnosť procesov zodpovedajú vedúci jednotlivých oddelení. 

Aj vďaka CAF začala mestská časť s popisom vybraných procesov v roku 2019 mimo sledovaného obdobia 

s využitím RACI matice. S iniciatívou vyšli zamestnanci referátu informatiky. 

7. Analyzovanie a hodnotenie procesov, rizík a kritických faktorov úspechu, berúc do úvahy ciele 

organizácie a meniace sa prostredie. 

 

Opis: Analyzovanie a hodnotenie hlavných procesov sa uskutočňuje na pravidelných poradách vedenia 

mestskej časti. Rozhodnutia porád vedenia sú následne premietnuté do interných rozhodovacích aktov –  

príkazov starostu a rozhodnutí prednostu mestskej časti. Následne sú dané na zodpovednosť vedúcim 

jednotlivých útvarov. Potenciálne riziká predstavuje tzv. rozpočet solidarity – poskytovanie príspevkov 

z rozpočtu mesta/veľkých mestských častí malým mestským častiam. Riziko predstavuje taktiež výber daní 

ako zdroj príjmov mestskej časti, v prípade nezískania dostatočného množstva finančných prostriedkov, 

môžu byť ciele mestskej časti značné limitované. 

8. Zabezpečenie, aby procesy podporujúce strategické ciele, sa plánovali a manažovali s cieľom 

dosiahnuť stanovené úlohy. 

 

Opis: Mestská časť má svoje strategické ciele zadefinované v dokumente v PHSR a od roku 2019 aj 

v Staromestskom programe na roky 2019 – 2022.  

Hlavnými prioritami Staromestského programu sú zvýšenie bezpečnosti v meste, vytvorenie kvalitného 

verejného priestoru pre všetkých, skvalitnenie dostupnosti verejnej infraštruktúry, participácia a efektívne 

využitie zdrojov, ako aj zlepšenie fungovania miestneho úradu.  

Medzi konkrétne opatrenia patrí napríklad vodozádržné opatrenia, detské ihriská pre rozvíjanie mentálnych 

a motorických schopností detí, boj proti grafitom či zriadenie havarijnej jednotky na odstraňovanie 

havarijných stavov na území mestskej časti. 
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9. Zapojenie zamestnancov a relevantných externých zainteresovaných strán do navrhovania 

a zlepšovania procesov na základe merania ich účinnosti, efektívnosti a výsledkov (výstupov 

a výsledkov). 

 

Opis: Do navrhovania a zlepšovania procesov sú zapojení predovšetkým zamestnanci oddelení, ktorých sa 

proces dotýka. Priamo v Organizačnom poriadku má referát územného plánovania zadefinovanú 

spoluprácu s odbornou verejnosťou. Zmeny sa odsúhlasujú na poradách jednotlivých oddelení, aj na 

poradách vedenia. Čo sa týka zapojenia externých zainteresovaných strán do zlepšovania procesov, toto 

prebieha predovšetkým prostredníctvom rokovaní miestneho zastupiteľstva, miestnej rady a rokovania 

odborných komisií miestneho zastupiteľstva. Na rokovaniach miestneho zastupiteľstva sa má možnosť 

zúčastniť a navrhovať zlepšovanie procesov aj zainteresovaná verejnosť. Laická aj odborná verejnosť má 

tiež možnosť zasiahnuť do tvorby legislatívy mestskej časti – všeobecne záväzných nariadení, 

prostredníctvom podania pripomienok či už elektronicky alebo do podateľne miestneho úradu. 

10. Prideľovanie zdrojov k procesom na základe miery ich prínosu k napĺňaniu strategických cieľov 

organizácie. 

 

Opis: Mestská časť uplatňuje programové rozpočtovanie. Cieľom programového rozpočtu je orientácia na 

výsledky, merateľné výstupy, mieru výkonnosti, ale najmä kvalitu služieb občanom bez rozlišovania 

bežných a kapitálových výdavkov. V rozpočte sú zadefinované vstupy, ktoré sú potrebné na zabezpečenie 

personálnych, materiálnych a finančných zdrojov. Vedúci jednotlivých útvarov identifikujú potrebu 

ľudských zdrojov pre jednotlivé útvary. Materiálne zdroje sú limitované možnosťami mestskej časti. 

11. Pravidelné zjednodušovanie procesov tým, že budú v prípade potreby navrhované zmeny v právnych 

požiadavkách. 

 

Opis: Nerealizuje sa 

12. Stanovovanie cieľov výkonnosti orientovaných na zainteresované strany a implementácia 

ukazovateľov výkonnosti na monitorovanie efektívnosti procesov (napr. charty občanov, kontraktov 

výkonnosti/služobných zmlúv na jednotlivých pozíciách). 

 

Opis: Nerealizuje sa 

13. Monitorovanie a hodnotenie vplyvu IKT a e-služieb na procesy organizácie (napr. v rozsahu 

účinnosti, kvality a efektívnosti). 

 

Opis: Nerealizuje sa 

14. Inovácia procesov založená na pravidelnom národnom a medzinárodnom bench learningu, venujúc 

starostlivo pozornosť prekážkam inovácie a potrebným zdrojom. 

 

Opis: Nerealizuje sa 

5.2. Rozvíjala a dodávala služby a produkty orientované na občana/zákazníka 

1. Definovanie výstupov (služieb a produktov) hlavných procesov. 

 

Opis: Potreba definovať výstupy služby a produkty hlavných procesov vyplynula až pri príprave 

samohodnotiacej  správy CAF. Medzi hlavné výstupy, ktoré možno považovať za externé, teda výstupy vo 

vzťahu k tretím stranám patrí z agendy oddelenia komunikácie s verejnosťou predovšetkým webstránka 

mestskej časti, facebooková stránka, Staromestské noviny, články vychádzajúce v tlači o mestskej časti, 

odpovede na podnety médií týkajúce sa mestskej časti.  

Referát obchodu správnych konaní a verejného poriadku zabezpečuje vydávanie povolení na prevádzku, 

vydávanie záväzných stanovísk k zriadeniu prevádzkarne, vydávanie povolení na predaj výrobkov 

a poskytovanie služieb na trhovom mieste. Referát dopravy vydáva povolenia na vjazd motorových 
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vozidiel do historickej časti mesta, zabezpečuje vydávanie parkovacích kariet pre obyvateľov mestskej 

časti, vydávanie vyjadrení k zvláštnemu užívaniu miestnych komunikácií. Stavebný úrad zabezpečuje 

okrem iného vydávanie kolaudačných rozhodnutí a stavebných povolení, vydávanie rozhodnutí 

o odstránení stavby. Matričný úrad zabezpečuje pre občanov vydávanie rodných, sobášnych a úmrtných 

listov. 

2. Zapojenie občanov/zákazníkov do navrhovania a zlepšovania služieb a produktov (napr. 

prostredníctvom prieskumov/spätných väzieb/záujmových skupín/požiadaviek, týkajúcich sa 

vhodnosti služieb a produktov a ich efektivity, berúc do úvahy pohlavie a aspekty rôznosti). 

 

Opis: Zapojenie sa občanov do života mestskej časti realizujeme v rôznych oblastiach. Poskytovanie 

služieb pre občana a jeho spokojnosť s poskytnutými službami sú hlavným cieľom mestskej časti.  

Mestská časť pripravuje, organizuje a propaguje verejné kultúrne podujatia vo svojich kultúrnych 

zariadeniach a na verejných priestranstvách. Mapuje, koordinuje a podporuje kultúrne aktivity osôb 

a organizácií na svojom území. Staromestské centrum kultúry a vzdelávania  realizuje svoju činnosť 

v piatich pobočkách Školská 14,  Gaštanová 19, Ventúrska 9, Františkánske námestie 7 a Štefánikova 25. 

Mestská časť má vypracovaný dokument Koncepcia kultúrnej politiky mestskej časti na roky 2016 až 2020. 

Mestská časť v období od konca marca 2016 prijímala podnety k návrhu koncepcie prostredníctvom 

dotazníka a možností zaslať svoje podnety prostredníctvom internetu. Celkovo sa do prieskumu zapojilo 

takmer dvadsať jednotlivcov. V rámci odpovedí na otázky poskytli cenné podnety, ktoré môžu byť 

predmetom posúdenia a rozpracovania v rámci navrhovaných nástrojov kultúrnej politiky (viac, ale 

menších podujatí v priestore Starého mesta; spolupráca so študentmi vysokých škôl; odporúčania pre 

regeneráciu a revitalizáciu konkrétnych priestranstiev, prezentácia, interpretácia a propagácia lokalít 

kultúrneho a prírodného dedičstva vrátane archeologických lokalít a priemyselného dedičstva, zachovanie 

autenticity prostredia, prenájom priestranstiev a budov v Starom meste na natáčanie filmov – 

kinematografia; adoptovanie verejných priestranstiev, zverejňovanie zoznamov poskytnutej podpory zo 

strany mestskej časti, zoznamov verejných a dlhodobých kontraktov, poskytnutých ocenení, atď.).  

V súvislosti s prípravou a zabezpečením predsedníctva SR v Rade Európskej únie v roku 2016, s uznesením 

č. 456/2014 a úlohou Bratislavy, ako hostiteľského  mesta SK PRES 2016, vyplynula Mestskej časti 

Bratislava-Staré Mesto povinnosť zabezpečiť investičné aktivity v oblasti marketingu, komunikácie 

a kultúry – v rámci bodu 3. Projekt WIFI v Starom meste. Dňa 1. 6. 2016 bol spustený projekt bezplatnej 

wi-fi zóny v historickom centre Bratislavy pre občanov a návštevníkov mesta. Po skončení predsedníctva 

SR ako benefit pre rezidentov mestskej časti v kontexte obmedzení, ktorým bude MČ vystavená počas 

predsedníctva SR, projekt bezplatnej wi-fi pokračoval a dokonca rozširoval svoje pokrytie. V polovici roku 

2018 sa tento projekt presunul na Magistrát hl. mesta Bratislavy, aby sa jednotná a bezplatná wi-fi sieť 

mohla rozširovať aj v iných častiach Bratislavy.  

V roku 2017 bol v priestoroch úradu MČ BA-SM realizovaný projekt pokrytia signálom wi-fi pre potreby 

zamestnancov úradu. V rámci tohto projektu bolo pre občanov a návštevníkov úradu zrealizované bezplatné 

wi-fi pripojenie. 

Mestská časť pravidelne organizuje verejné diskusie, na ktorých sú s obyvateľmi diskutované dôležité 

otázky týkajúce sa života v mestskej časti  Diskutuje sa predovšetkým o otázkach týkajúcich sa parkovania 

či novej výstavby v mestskej časti, oživovania verejných priestranstiev, naposledy sa uskutočnili diskusie 

k rekonštrukcii Blumentálskej ulice, či k veľmi citlivej problematike parkovacích miest na Židovskej 

v roku 2019. 

Podnety občanov získava mestská časť k všetkým dôležitým otázkam života v mestskej časti. Občania 

môžu podať podnety prostredníctvom webovej stránky starého Mesta, kde im k tomu slúži aplikácia odkaz 

pre starostu, ktorá taktiež zaznamenáva koľko z daných podnetov občanov bolo vyriešených a na vyriešení 

koľkých sa pracuje. Občania môžu taktiež kontaktovať mestskú časť na facebookovej stránke mestskej 

časti, kde sa taktiež vedú diskusie k aktuálnym otázkam, zbierajú podnety od občanov, občania sa vyjadrujú 

k dôležitým otázkam  a na  ich podnety/ otázky dostávajú okamžité reakcie od mestskej časti. 
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Na zabezpečenie sociálnych služieb má mestská časť Bratislava-Staré Mesto zriadenú 

samostatnú rozpočtovú organizáciu Seniorcentrum Staré Mesto. Rodinám s deťmi poskytuje mestská časť 

rôzne príspevky, napríklad príspevok pri narodení dieťaťa vo výške 100 eur, pri narodení viacerých detí na 

každé dieťa zvlášť. Ďalej mestská časť poskytuje príspevok mnohodetným rodinám na preplatenie nákladov 

spojených s navštevovaním základnej umeleckej školy, jazykového vzdelávania, záujmovej činnosti 

v centrách voľného času či materskej školy. Rovnako ho možno použiť na poplatok za účasť na výlete 

organizovanom materskou, základnou a strednou školou, ako aj na školu v prírode. Mestská časť je tiež 

zriaďovateľom zariadenia starostlivosti pre deti vo veku od jedného do troch rokov. Rodinám v hmotnej 

núdzi je poskytnutý príspevok na stravu pre dieťa a dotácia na školské pomôcky. Pre rodiny a jednotlivcov 

poskytuje mestská časť príspevok v hmotnej núdzi a príspevok v náhlej núdzi. Bohatý balíček sociálnej 

pomoci sa taktiež poskytuje seniorom žijúcim na území mestskej časti, pre ktorých je zabezpečovaná či už 

domáca opatrovateľská služba, starostlivosť v dennom centre, príspevok na stravu či na dopravu k lekárovi. 

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto prevádzkuje Sociálnu výdajňu, ktorá slúži sociálne slabším 

občanom.  Sociálna výdajňa sídli na Špitálskej ulici v centre mesta. Sociálne slabší obyvatelia v krízovej 

situácií tu dostanú zadarmo základné potraviny. Všetky užitočné informácie môžu občania nájsť na 

webovej stránke mestskej časti v sekcii sociálne služby a zdravotníctvo. 

3. Zapájanie občanov/zákazníkov a iných zainteresovaných strán do rozvoja noriem kvality služieb, 

produktov (výstupov procesov) reagujúc na ich očakávania, ktoré sú organizáciou zvládnuteľné. 

 

Opis: Normy kvality nie sú zadefinované. 

4. Zapájanie občanov/zákazníkov do rozvíjania služieb a príprava občanov/zákazníkov rovnako ako 

zamestnancov verejnej správy na ich meniacu sa úlohu. 

 

Opis: Občania sa môžu zapojiť do procesu tvorby všeobecne záväzných nariadení, ktoré závažným 

spôsobom ovplyvňujú život a dianie v mestskej časti prostredníctvom pripomienok ktoré možno podávať 

či už elektronicky alebo prostredníctvom podateľne úradu. Takisto verejné je zasadnutie či už miestneho 

zastupiteľstva alebo jednotlivých komisii miestneho zastupiteľstva. Mestská časť má vypracovaný program 

hospodárskeho a sociálneho rozvoja mestskej časti na roky 2016 – 2020. Počas júna 2016 bol vykonaný 

dotazníkový prieskum požiadaviek, potrieb a očakávaní obyvateľov mestskej časti Bratislava-Staré Mesto. 

Bolo možné vyplniť elektronickú formu dotazníka dostupnú prostredníctvom webovej stránky alebo 

facebookovej stránky mestskej časti. Rovnako boli k dispozícii papierové formy dotazníka na 16 miestach 

v mestskej časti. Prieskumu sa zúčastnilo spolu 226 respondentov. 

5. Zapojenie občanov/zákazníkov do návrhu a rozvoja nových druhov interaktívnych služieb  

a poskytovania informácií a efektívnejších komunikačných kanálov. 

 

Opis: Mestská časť vždy dbá, aby občania boli zapojení do života mestskej časti a aby s nimi boli 

prediskutované dôležité verejné otázky. Názory občanov môžu občania prezentovať na verejných 

diskusiách s vedením mestskej časti o dôležitých otázkach života v mestskej časti. V súčasnosti sa 

pripravuje redizajn webovej stránky mestskej časti, aby boli informácie na stránke lepšie dostupné pre 

občanov. 

6. Zabezpečenie dostupnosti vhodných a spoľahlivých informácií s cieľom pomôcť a podporiť 

občanov/zákazníkov, rovnako, ako ich informovať o implementovaných zmenách. 

 

Opis: Mestská časť zabezpečuje informácie pre občanov predovšetkým prostredníctvom internetovej 

stránky mestskej časti, kde môžu nájsť všetky potrebné informácie z rôznych oblastí života, taktiež 

prostredníctvom facebookovej stránky mestskej časti, prostredníctvom Staromestských novín, ktoré sú 

bezplatne distribuované do domácností v Starom Meste. 
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7. Podpora sprístupnenia organizácie (napr. pružné otváracie hodiny a dokumenty v rôznej forme, napr. 

papierovej aj elektronickej forme, vhodnými jazykmi, plagátmi, brožúrami, Braillovým písmom 

a audiovizuálnymi tabuľami). 

 

Opis: Dostupnosť pri riešení požiadaviek občanov je zabezpečená prostredníctvom stránkových dní, 

ktorými sú pondelok a streda, keď sa vybavujú požiadavky občanov až do 17.00 hod. Ide predovšetkým 

o stránky stavebného úradu. Pri vybavovaní najrôznejších požiadaviek občanov je k dispozícií klientske 

centrum vo vestibule miestneho úradu každý pracovný deň. Veľmi často sa vybavujú stránky miestneho 

úradu aj mimo stránkových dní či stránkových hodín, ak je to možné bez čakania. Dostupnosť služieb pre 

občanov je zabezpečovaná aj prostredníctvom webovej stránky, kde je možné nájsť elektronické formuláre 

na podávanie žiadostí. V prípade skrátenia úradných hodín miestneho úradu funguje centrum služieb 

občanom v pôvodnom, neskrátenom režime. 

8. Rozvíjanie vhodnej reakcie na urgenciu dodávania, systémov manažérstva sťažností a postupov. 

 

Opis: Nerealizujeme. 

5.3. Koordinovala procesy v celej organizácii a s inými relevantnými organizáciami 

1. Identifikácia poskytovateľskej/dodávateľskej siete služieb, ku ktorej organizácia a jej partneri patria. 

 

Opis: Mestská časť Bratislava-Staré Mesto je územným samosprávnym a správnym celkom Bratislavy; 

združuje obyvateľov, ktorí majú na jej území trvalý pobyt. Mestská časť vykonáva samosprávu Bratislavy 

a prenesenú pôsobnosť v rozsahu vymedzenom zákonom SNR č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste SR 

Bratislave a Štatútom hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy; v tomto rozsahu má postavenie 

obce. 

2. Koordinácia a prepojenie procesov na kľúčových partnerov v súkromnom, mimovládnom a verejnom 

sektore. 

 

Opis: Mestská časť spolupracuje v zmysle Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

predovšetkým s Magistrátom hlavného mesta SR Bratislavy. V roku 2019 bolo podpísané Memorandum 

o spolupráci medzi mestskou časťou a magistrátom z iniciatívy mestskej časti. Memorandum pokrýva 

spoluprácu predovšetkým v oblastiach územného rozvoja, životného prostredia, koordinácie a spolupráce 

pri budovaní turistickej infraštruktúry, výmeny a tvorby dát, vzájomnej podpory a koordinácie v sociálnej 

oblasti. Rovnako je v ňom zahrnutá aj problematika parkovania a tiež spolupráca pri príprave opatrení na 

zvýšenie bezpečnosti. 

Mestská časť ďalej spolupracuje  so všetkými mestskými časťami Bratislavy. Je členom regionálneho 

združenia mestských častí. Regionálne združenie mestských častí hlavného mesta Slovenskej republiky je 

záujmovým združením právnických osôb – mestských častí. Obhajuje záujmy mestských častí v systéme 

samosprávnych orgánov hlavného mesta Bratislavy a napomáha rozvoju samosprávy. Regionálne 

združenie vzniklo v roku 1995 a združuje všetkých sedemnásť mestských častí Hlavného mesta SR 

Bratislavy. Členmi združenia sú starostovia mestských častí, prípadne ich zástupcovia.  

Mestská časť má uzavreté Memorandum o spolupráci  s Bratislavským samosprávnym krajom v oblasti 

školstva a sociálnej politiky a taktiež previazania dotačných schém, ktoré umožňujú jednotlivým 

žiadateľom realizujúcim svoje projekty na území Starého Mesta získavať viaczdrojové financovanie.  

Ďalšie memorandum o spolupráci bolo podpísané aj s Fakultou architektúry Slovenskej technickej 

univerzity. 

Mestská časť na základe Memoranda o porozumení spolupracuje s historickými mestskými časťami 

Budapešti, Prahy, Varšavy a Viedne a partnerskými mestami na základe zmlúv o spolupráci a porozumení. 
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3. Vytváranie spoločných systémov s partnermi v poskytovateľskej/dodávateľskej sieti služieb tak, aby 

sa uľahčila výmena dát. 

 

Opis: Mestská časť sa zapojila do projektu Elektronizácia služieb bratislavskej samosprávy. Projekt je 

spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Projekt sa 

realizuje v partnerstve s mestskými časťami a Hlavným mestom SR Bratislavou.  Zmluva o partnerstve 

bola podpísaná všetkými partnermi 11. 2. 2013 a Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 

bola podpísaná všetkými zmluvnými stranami 6. 3. 2013. Obe zmluvy nadobudli účinnosť 8. 3. 2013.  

Hlavným cieľom projektu Elektronizácia služieb bratislavskej samosprávy je uľahčiť a zefektívniť styk 

občana a podnikateľskej sféry s verejnou správou sprístupnením elektronických služieb. Kľúčovým 

indikátorom úspešnosti projektu je sprístupnenie a zabezpečenie 85 elektronických služieb bratislavskej 

samosprávy. Služby sú za pomoci vytvoreného Integrovaného informačného systému mesta Bratislavy 

sprístupnené občanom a podnikateľom mesta. Implementáciou projektu sa vytvorilo jednotné centrálne 

riešenie pre úrady bratislavskej samosprávy. 

4. Previazanie trasy zákazníka/občana naprieč rozličnými organizáciami s cieľom naučiť sa lepšej 

koordinácii procesov a predísť organizačným prekážkam. 

 

Opis: V rámci zjednodušenia procesov, snahy o ich lepšiu koordináciu a v snahe predísť organizačným 

prekážkam mestská časť od januára 2019 nevyžaduje od občanov pri vybavovaní úradných záležitostí výpis 

z registra trestov, výpis zo živnostenského/ obchodného registra, výpis z katastra nehnuteľností či kópiu 

z katastrálnej mapy. 

5. Vytváranie riešiteľských tímov naprieč organizáciou/poskytovateľmi služieb na riešenie problémov. 

 

Opis: Viaceré procesy, ktoré zabezpečujú služby pre občanov si vyžiadali vytvorenie riešiteľských tímov 

na kvalitné a efektívne fungovanie služieb. Ako príklad je možné uviesť riešiteľský tím, ktorý sa podieľal 

na príprave Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, 

ktorý si vyžiadal spoluprácu naprieč všetkými oddeleniami miestneho úradu. Riešiteľský tím bol vytvorený 

taktiež pri príprave dokumentu Staromestský program, ktorý vychádza z priorít mestskej časti i nezávislých 

poslancov. Spoluprácu oddelení si vyžadujú taktiež kultúrne podujatia organizované na území mestskej 

časti. Priority v tejto oblasti zakotvila Koncepcia kultúrnej politiky, ktorá je výsledkom spolupráce nielen 

riešiteľských tímov v rámci organizácie, ale aj ďalších spolupracujúcich organizácií, akými sú napríklad 

Ministerstvo kultúry SR, Bratislavský samosprávny kraj či Hlavné Mesto SR Bratislava. 

6. Vytváranie podnetov (a podmienok) pre manažment a zamestnancov na rozvíjanie procesov medzi 

organizáciami (napr. zdieľané služby a spoločný rozvoj procesov medzi rozličnými útvarmi). 

 

Opis: Poskytovanie zdieľaných služieb v súčasnosti nerealizujeme. 

7. Vytváranie pracovnej kultúry za hranice procesného manažérstva na vymanenie sa zo 

štruktúrovaného prístupu ku koordinovaniu procesov naprieč organizáciou, alebo rozvíjanie procesov 

medzi organizáciami (napr. uprednostnenie realizácie samohodnotenia v celej organizácii pred 

samohodnotením jednotlivých útvarov). 

 

Opis: Príkladom uprednostnenia realizácie samohodnotenia v celej organizácii pred samohodnotením 

jednotlivých útvarov je rozhodnutie vedenia mestskej časti implementovať model CAF a vytvorenie CAF 

tímu naprieč rôznymi organizačnými útvarmi. 
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Výsledkové kritériá 

Kritérium 6: Výsledky orientované na občana/zákazníkov  

Silné stránky: 

 Aplikácia Odkaz pre starostu – štatistiky prijatých a vybavených sťažnosti. 

 Informovanie občanov prostredníctvom Staromestských novín a web stránky mestskej časti. 

Oblasti na zlepšovanie: 

 Vytvoriť agregovaný systém zberu správ, podnetov a hlásení od obyvateľov (momentálne 

existuje cca 6 komunikačných kanálov). 

 Systematicky merať vnímanie občanov/zákazníkov – metodika tvorby prieskumov spokojnosti. 

 Stanoviť merateľné ukazovatele vo vzťahu MČ/občan/zákazník. 

 Stanovenie cieľov pre jednotlivé oblasti. 

Dôkazy: 

6.1 

6.2 

 Písomné a telefonické poďakovania adresované na mestskú časť 

 Správa o výsledku kontroly vybavovania sťažností a petícií z roku 2017,2018 

 Rozsah používania nových a inovatívnych spôsobov zaobchádzania s občanmi/zákazníkmi 

(https://www.odkazprestarostu.sk/bratislava/statistiky/1/mu-stare-mesto) 
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Kritérium 6: Výsledky orientované na občana/zákazníkov 

Hodnotenie: Zvážte, čo dosiahla organizácia v úsilí splniť potreby a očakávania zákazníkov a občanov 

prostredníctvom výsledkov: 

6.1. Meraní vnímania 

1. Celkového imidžu organizácie a verejnej reputácie (napr. priateľskosť, čestnosť konania, otvorenosť, 

zrozumiteľnosť poskytovaných informácií, ochota zamestnancov počúvať, flexibilita a schopnosť 

riešenia konkrétnych situácií). 

 

Opis: V danej oblasti mestská časť v období 2016 – 2018 nerealizovala merania. 

2. Zapojenia a účasti občana/zákazníka do pracovných procesov a procesov rozhodovania organizácie. 

 

Opis: V danej oblasti mestská časť v období 2016 – 2018 nerealizovala merania. 

3. Dostupnosti (napr. dostupnosť verejnou dopravou, bezbariérový prístup, stránkové/úradné hodiny 

a čakacie doby, jednokrokové služby, náklady na služby, atď.). 

 

Opis: V danej oblasti mestská časť v období 2016 – 2018 nerealizovala merania. 

4. Transparentnosti (napr. o fungovaní organizácie, vysvetlení implementovanej legislatívy 

a o procesoch rozhodovania). 

 

Opis: Internetový portál Transparency International Slovensko na svojej web stránke 

samosprava.transparency.sk uverejnila hodnotenie transparentnosti 100 najväčších miesta žúp. Bratislava-

Staré Mesto bolo hodnotené za obdobie rokov 2014, 2016, 2018. 

 
Tabuľka 6: Hodnotenie TIS 

 2014 2016 2018 

Obecné podniky a investície  25% 36% 29% 

Územné plánovanie a stavebný úrad 67% 75% 75% 

Etika a konflikt záujmov 8% 16% 21% 

Personálna politika 31% 10% 42% 

Byty a zariadenia sociálnych služieb 0% 18% 26% 

Dotácie a granty 36% 61% 58% 

Rozpočet a zmluvy  65% 72% 91% 

Predaj a prenájom majetku 37% 79% 76% 

Verejné obstarávanie a zabezpečovanie 

služieb 

67% 94% 97% 

Účasť verejnosti na rozhodovaní 38% 62% 90% 

Prístup k informáciám 77% 98% 88% 

Zmena pozície oproti predchádzajúcemu 

obdobiu 

-27 +34 0 

Pozícia 44. 10. 10. 

Celkové hodnotenie 49% 68% 73% 

Známka C B+ A- 

 

5. Produktov a služieb (napr. kvalita, spoľahlivosť, zhoda s normami kvality, doba 

spracovania/poskytnutia, kvalita poradenstva zákazníkovi/občanovi, environmentálny prístup). 

 

Opis: V danej oblasti mestská časť v období 2016 – 2018 nerealizovala merania. 
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6. Organizačného rozlišovania služieb týkajúcich sa rozličných potrieb zákaznícka (napr. pohlavie, 

vek). 

 

Opis: V danej oblasti mestská časť v období 2016 – 2018 nerealizovala merania. 

7. Dostupných informácií: kvantity, kvality, spoľahlivosti, transparentnosti, zrozumiteľnosti, vhodnosti 

pre cieľovú skupinu atď. 

 

Opis: V danej oblasti mestská časť v období 2016 – 2018 nerealizovala merania. 

8. Dobrého prijatia informácií občanom/zákazníkom. 

 

Opis: V danej oblasti mestská časť v období 2016 – 2018 nerealizovala merania. 

9. Frekvencie dotazníkových prieskumov názorov občanov/zákazníkov na organizáciu. 

 

Opis: V danej oblasti mestská časť v období 2016 – 2018 nerealizovala merania. 

10. Úrovne dôvery verejnosti  vo vzťahu k organizácii a jej produktom/službám. 

 

Opis: V danej oblasti mestská časť v období 2016 – 2018 nerealizovala merania. 

6.2. Meraní výkonnosti 

Výsledky týkajúce sa zapojenia: 

1. Rozsahu zapojenia zainteresovaných strán do procesu navrhovania a poskytovania služieb 

a produktov a/alebo navrhovania procesov rozhodovania. 

 

Opis: V danej oblasti mestská časť v období 2016 – 2018 nerealizovala merania. 

2. Počtu prijatých a implementovaných odporúčaní. 

 

Opis: V danej oblasti mestská časť v období 2016 – 2018 nerealizovala merania. 

3. Rozsahu používania nových a inovatívnych spôsobov zaobchádzania s občanmi/zákazníkmi. 

 

Opis: 26. 3. 2013 mestská časť spustila sekciu (modul) nahlasovania výtlkov, výmoľov a prepadov na 

komunikáciách v Starom Meste na svojej web stránke www.staremesto.sk.Tento modul umožňuje 

obyvateľom, okrem povinnej špecifikácie ulice na ktorej sa výtlk nachádza, aj označiť číslo domu pre 

bližšie zadefinovanie miesta výskytu výtlku. Medzi ďalšie, pre samotné podanie nepovinné ale modulom 

umožnené, špecifikácie patria: meno oznamovateľa podnetu, krátky komentár a možnosť priloženia 

fotodokumentácie nahlasovaného výtlku. Medzi povinné údaje patrí e-mailová adresa nahlasovateľa 

s voliteľnou možnosťou prijatia potvrdzujúceho mailu na nahlásenú e-mailovú adresu. 

Vytvorením modulu zabezpečila mestská časť možnosť urýchleného spracovania podnetov od občanov. 

Podnet je okamžite spracovaný a zaslaný na doriešenie kompetentnému oddeleniu. V prípade, že  

komunikácia nespadá pod správu miestneho úradu Bratislava Staré Mesto, ale je v správe Magistrátu 

hlavného mesta Bratislava, podnet je zamestnancami preposlaný príslušnému oddeleniu. 

 

Tabuľka 7: Počty nahlásených podnetov na opravu výmolov 

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Počet podnetov 187 43 45 54 34 44 

 

http://www.staremesto.sk/
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Obrázok 7: Prehľad počtu nahlásených podnetov (iba výtlky, prepady a výmole) na Investičnom oddelení 
 

 
Obrázok 8: Sumár z www.odkazprestarostu.sk o celkovom počte a štruktúre podnetov 2013 – 2019 

 

4. Ukazovatele/indikátory vyhovenia aspektom rôznosti, kultúrnej a rodovej rovnosti 

občanov/zákazníkov. 

 

Opis: V danej oblasti mestská časť v období 2016 – 2018 nerealizovala merania. 
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5. Rozsahu pravidelných preskúmaní realizovaných spoločne so zainteresovanými stranami s cieľom 

monitorovať ich meniace sa potreby a mieru, do akej sú spokojní. 

 

Opis: V danej oblasti mestská časť v období 2016 – 2018 nerealizovala merania. 

Výsledky týkajúce sa dostupnosti organizácie:  

1. Stránkové/úradné hodiny niektorých služieb (odborov/oddelení). 

 

Opis: V danej oblasti mestská časť v období 2016 – 2018 nerealizovala merania. 

2. Čakacia doba, doba vybavenia/poskytnutia služby. 

 

Opis: V danej oblasti mestská časť v období 2016 – 2018 nerealizovala merania. 

3. Nákladová cena na službu. 

 

Opis: V danej oblasti mestská časť v období 2016 – 2018 nerealizovala merania. 

4. Dostupnosť informácií týkajúcich sa manažérskych zodpovedností rozličných služieb. 

 

Opis: V danej oblasti mestská časť v období 2016 – 2018 nerealizovala merania. 

Výsledky týkajúce sa transparentnosti poskytovania služieb a produktov:  

1. Počet informačných kanálov a ich účinnosti. 

 

Opis: V danej oblasti mestská časť v období 2016 – 2018 nerealizovala merania. 

2. Dostupnosť a presnosť informácií. 

 

Opis: V danej oblasti mestská časť v období 2016 – 2018 nerealizovala merania. 

3. Dostupnosť cieľov výkonnosti a výsledkov organizácie. 

 

Opis: V danej oblasti mestská časť v období 2016 – 2018 nerealizovala merania. 

4. Počet intervencií ombudsmanom. 

 

Opis: V danej oblasti mestská časť v období 2016 – 2018 nerealizovala merania. 

5. Rozsah úsilia zlepšiť dostupnosť, presnosť a transparentnosť informácií. 

 

Opis: V danej oblasti mestská časť v období 2016 – 2018 nerealizovala merania. 

Výsledky ukazovateľov týkajúcich sa kvality produktov a poskytovania služieb:  

1. Počet a čas vybavenia sťažností. 

 

Opis: Mestská časť v rokoch 2016 – 2018 vypracovala každoročne Správu o výsledku kontroly 

vybavovania sťažností a petícií. 

ROK 2016:  

Na základe správy kontrolóra za rok 2016 bolo na sekretariáte prednostu Miestneho úradu mestskej časti 

evidovaných 59 sťažností (zapísaných v centrálnej evidencii) na zariadenia patriace mestskej časti bez 

právnej subjektivity. 

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené počty a spôsoby riešenia (rok 2016) – sťažnosti Miestny úrad a útvary 

mestskej časti bez právnej subjektivity: 
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Tabuľka 8: Počty a spôsoby riešenia sťažností (2016) 

Spôsob vybavenia Počet sťažností 

OP – opodstatnená 10 

NO – neopodstatnená 21 

ČO – čiastočne opodstatnená 6 

SP – späť vzatá 4 

OD – odložená 8 

PO – podnet 3 

PS – postúpená 4 

PD – podanie nie je sťažnosťou 1 

NV – spis nebol predložený ku kontrole 2 

S p o l u 59 

 

Ako z vedenej tabuľky vyplýva, z celkového počtu 59 evidovaných sťažností bolo v priebehu roka 2016 

vyhodnotených: 10 sťažností ako opodstatnené, 21 sťažností ako neopodstatnené, 6 sťažností ako čiastočne 

opodstatnené, 3 sťažnosti boli občanom zobraté späť, 9 sťažností bolo odložených (sťažnosti neboli 

podpísané, sťažovateľ vyzvaný k podpisu sa nedostavil), 3 sťažnosti mali charakter podnetu, 4 sťažnosti 

boli postúpené iným inštitúciám a 1 podanie nebolo sťažnosťou. 

Tabuľka 9: Sťažnosti  na organizácie s právnou subjektivitou 

p.č. Zariadenie Počet sťažností v r. 2016 

  celkom opodstatnené neopodstatnené 

1. Seniorcentrum 0 0 0 

2. Staromestská knižnica 0 0 0 

3. MŠ Šulekova 0 0 0 

4. MŠ Timravina 0 0 0 

5. ZŠ a MŠ Grősslingová 0 0 0 

6. ZŠ a MŠ Škarniclova 0 0 0 

7. ZŠ Hlboká cesta 1 1 0 

8. ZŠ Jelenia 0 0 0 

9. ZŠ Dubová 0 0 0 

10. ZŠ Mudroňova 0 0 0 

11. ZŠ Vazovova  3 1 2 

 Celkom 4 2 2 

 

Všetky subjekty mali vypracovanú smernicu na vybavovanie sťažností, podľa ktorej aj v prípade riešenia 

sťažností postupovali. 

Sťažnosti sa celkovo týkali dvoch subjektov, bola im venovaná primeraná pozornosť a v dvoch 

opodstatnených prípadoch bola zabezpečená náprava. 

Pri kontrole riešenia sťažností bol kladený dôraz na dodržiavanie zákona, ako aj na dodržiavanie 

príslušných rozhodnutí. 

Pri všetkých sťažnostiach, ktoré boli vyhodnotené ako opodstatnené, bol návrh opatrení súčasťou Zápisnice 

o prešetrení sťažnosti. 

ROK 2017: 

Na základe správy kontrolóra za rok 2017 bolo na sekretariáte prednostu Miestneho úradu mestskej časti 

evidovaných 54 sťažností (zapísaných v centrálnej evidencii) na zariadenia patriace mestskej časti bez 

právnej subjektivity. 

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené počty a spôsoby riešenia (rok 2017) – sťažnosti Miestny úrad a útvary 

mestskej časti bez právnej subjektivity. 
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Tabuľka 10: Počty a spôsoby riešenia sťažností (2017) 

Spôsob vybavenia Počet sťažností 

OP – opodstatnená 9 

NO – neopodstatnená 21 

ČO – čiastočne opodstatnená 2 

OD – odložená 7 

PO – podnet 6 

PS – postúpená 8 

PD – podanie nie je sťažnosťou 1 

S p o l u 54 

 

Ako z uvedenej tabuľky vyplýva, z celkového počtu 54 evidovaných sťažností bolo v priebehu roka 2017 

vyhodnotených: 9 sťažností ako opodstatnené, 21 sťažností ako neopodstatnené, 2 sťažnosti ako čiastočne 

opodstatnené, 7 sťažností bolo odložených, 6 sťažností bolo vyhodnotených ako podnet, 8 sťažností bolo 

postúpených iným inštitúciám, 1 sťažnosť – riešenie nebolo v kompetencii mestskej časti (odporúčané 

obrátiť na vedenie ZŠ). 

Pri všetkých sťažnostiach, ktoré boli vyhodnotené ako opodstatnené, bol návrh opatrení súčasťou Zápisnice 

o prešetrení sťažnosti. 

Tabuľka 11: Sťažnosti na organizácie s  právnou subjektivitou 

p.č. Zariadenie Počet sťažností v r. 2017 

  celkom opodstatnené neopodstatnené 

1. Seniorcentrum 0 0 0 

2. Staromestská knižnica 0 0 0 

3. MŠ Šulekova 0 0 0 

4. MŠ Timravina 0 0 0 

5. ZŠ a MŠ Grősslingova 0 0 0 

6. ZŠ a MŠ Škarniclova 0 0 0 

7. ZŠ Hlboká cesta 3 3 0 

8. ZŠ Jelenia 0 0 0 

9. ZŠ Dubová 0 0 0 

10. ZŠ Mudroňova 0 0 0 

11. ZŠ Vazovova  1 1 0 

 Celkom 4 4 0 

 

ROK 2018: 

Na základe správy kontrolóra za rok 2018 bolo na sekretariáte prednostu Miestneho úradu mestskej časti 

evidovaných 42 sťažností (zapísaných v centrálnej evidencii) na zariadenia patriace mestskej časti bez 

právnej subjektivity. 

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené počty a spôsoby riešenia (rok 2018) – sťažnosti Miestny úrad a útvary 

mestskej časti bez právnej subjektivity: 

Tabuľka 12: Počty a spôsoby riešenia sťažností (2018) 

Spôsob vybavenia Počet sťažností 

OP – opodstatnená 5 

NO – neopodstatnená 21 

ČO – čiastočne opodstatnená 2 

OD – odložená 3 

PO – podnet 6 

PS – postúpená 4 

SV – späť vzatá 1 

S p o l u 42 

 

Ako z vedenej tabuľky vyplýva, z celkového počtu 42 evidovaných sťažností bolo v priebehu roka 2018 

vyhodnotených: 5 sťažností ako opodstatnené, 21 sťažnosti ako neopodstatnené, 2 sťažnosti ako čiastočne 
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opodstatnené, 3 sťažnosti boli odložené, 6 sťažností bolo vyhodnotených ako podnet, 4 sťažnosti boli 

postúpené iným inštitúciám a 1 sťažnosť bola späť vzatá. 

Pri kontrole sťažností bol kladený dôraz na dodržiavanie zákona, ako aj na dodržiavanie príslušných 

rozhodnutí. 

Tabuľka 13: Sťažnosti na organizácie s právnou subjektivitou 

p.č. Zariadenie Počet sťažností v r. 2018 

  celkom opodstatnené neopodstatnené čiastočne 

opodstatnené 

1. Seniorcentrum 0 0 0 0 

2. Staromestská knižnica 0 0 0 0 

3. MŠ Šulekova 0 0 0 0 

4. MŠ Timravina 0 0 0 0 

5. ZŠ a MŠ Grősslingova 0 0 0 0 

6. ZŠ a MŠ Škarniclova 0 0 0 0 

7. ZŠ Hlboká cesta 1 1 0 0 

8. ZŠ Jelenia 1 0 0 1 

9. ZŠ Dubová 0 0 0 0 

10. ZŠ Mudroňova 0 0 0 0 

11. ZŠ Vazovova  1 0 1 0 

 Celkom 3 1 1 1 

 

2. Množstvo materiálov/dokumentov vrátených späť s chybami a/alebo prípadov vyžadujúcich 

kompenzáciu. 

 

Opis: V danej oblasti mestská časť v období 2016 – 2018 nerealizovala merania. 

3. Dodržiavanie platných noriem kvality služieb (napr. legislatívne požiadavky). 

 

Opis: V danej oblasti mestská časť v období 2016 – 2018 nerealizovala merania.
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Kritérium 7: Výsledky vo vzťahu k zamestnancom 

Silné stránky: 

 Existencia Kolektívnej zmluvy a Odborovej organizácie. 

Oblasti na zlepšovanie: 

 Zaviesť meranie vnímania organizácie zamestnancami (fungovanie organizácie, pracovné 

podmienky, hodnotenie výkonov vrcholového manažmentu, systému manažérstva). 

 Zamerať sa na podporu kariérneho rozvoja a rozvoja zručností zamestnancov. 

 Pravidelne realizovať a vyhodnocovať prieskum spokojnosti zamestnancov a nastaviť 

ukazovatele spokojnosti zamestnancov. 

 Stanoviť ciele pre oblasť vzdelávania zamestnancov a kariérneho rozvoja. 

 Stanoviť ciele v oblasti motivácie a odmeňovania zamestnancov. 

Dôkazy: 

7.1.  

 Etický kódex zamestnanca mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

 Kolektívna zmluva: 

 Kolektívna zmluva pre rok 2016 (vrátane dodatku) 

 Kolektívna zmluva pre rok 2017 

 Kolektívna zmluva pre rok 2018 (vrátane dodatku) 

 Smernice v oblasti BOZP: 

 Smernica o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci 

 Smernica o posudzovaní rizík v bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci 

 Smernica určujúca zoznam prideľovaných osobných ochranných pracovných prostriedkov 

 Smernica určujúca zoznam zakázaných prác a pracovísk 

 Smernica o vybavovaní podnetov súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti 

7.2. 

 Programový rozpočet: 

o Programový rozpočet pre rok 2016 

o Programový rozpočet pre rok 2017 

o Programový rozpočet pre rok 2018 

 Správy miestneho kontrolóra: 

o Správa z kontroly vybavovania sťažností a petícií v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

za rok 2016 

o Správa z kontroly vybavovania sťažností a petícií v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

za rok 2017 

o Správa z kontroly vybavovania sťažností a petícií v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

za rok 2018 
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Kritérium 7: Výsledky vo vzťahu k zamestnancom 

Hodnotenie: Zvážte, čo dosiahla organizácia v úsilí splniť potreby a očakávania svojich zamestnancov 

prostredníctvom výsledkov 

7.1. Meraní vnímania  

Výsledky týkajúce sa celkového vnímania zamestnancami: 

1. Imidž a celková výkonnosť organizácie (pre spoločnosť, občanov/zákazníkov, iné zainteresované 

strany). 

 

Opis: Nemeria sa. 

2. Zapojenie zamestnancov v organizácii do rozhodovacích procesov a ich povedomie o poslaní, vízii 

a hodnotách. 

 

Opis: Nemeria sa. 

3. Zapojenie zamestnancov do zlepšovacích aktivít. 

 

Opis: Nemeria sa. 

4. Povedomie zamestnancov o možnom konflikte záujmov a význame etického správania sa. 

 

Opis: Nemeria sa. 

5. Mechanizmy konzultácií a dialógu. 

 

Opis: Nemeria sa. 

6. Zapojenie organizácie do spoločenskej zodpovednosti. 

 

Opis: Nemeria sa. 

Výsledky týkajúce sa vnímania manažmentu a systémov manažérstva: 

1. Schopnosť vrcholového a stredného manažmentu riadiť organizáciu a komunikáciu (napr. 

stanovovanie cieľov, prideľovanie zdrojov, hodnotenie celkovej výkonnosti organizácie, stratégia 

HRM atď.). 

 

Opis: Nemeria sa. 

2. Navrhovania a manažérstvo rozličných procesov organizácie. 

 

Opis: Nemeria sa. 

3. Rozdeľovanie úloh a systém hodnotenia zamestnancov. 

 

Opis: Nemeria sa. 

4. Rozsah a kvalita oceňovania úsilia jednotlivcov a tímov. 

 

Opis: Nemeria sa. 
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5. Prístup organizácie ku zmenám a inováciám. 

 

Opis: Nemeria sa. 

Výsledky týkajúce sa vnímania pracovných podmienok: 

1. Pracovná atmosféra v organizácii (napr. ako sa zaoberať konfliktom záujmov, sťažnosťami alebo 

osobnými problémami, mobbing na pracovisku) a kultúra organizácie (napr. podpora prepojenia 

odborov, útvarov, atď.). 

 

Opis: V organizácii je prijatý Etický kódex zamestnanca mestskej časti Bratislava-Staré Mesto. 

Zamestnanec je povinný vyhnúť sa konfliktu jeho osobného záujmu s jeho postavením ako zamestnanca v 

samospráve a je povinný predchádzať takým situáciám, ktoré môžu vyvolať podozrenie z konfliktu 

záujmov. Zamestnanec je povinný ihneď písomne oznámiť svojmu bezprostredne nadriadenému akýkoľvek 

skutočný alebo možný konflikt záujmov. V organizácii pôsobí odborová organizácia. Organizácia uznáva 

odborovú organizáciu a jej závodný výbor za predstaviteľa všetkých zamestnancov zamestnávateľa v 

kolektívnom vyjednávaní a uznáva práva odborov vyplývajúce z platných pracovnoprávnych predpisov a 

kolektívnej zmluvy. 

2. Prístup k sociálnym otázkam (napr. pružnosť pracovného času, zosúladenie práce s rodinným 

životom, osobnými záležitosťami a zdravím). 

 

Opis: Mestská časť ako zamestnávateľ flexibilne reaguje na potreby/požiadavky vznesené zo strany 

zamestnancov, pričom spoločenské hľadisko (osobný život zamestnancov) berie na zreteľ (napr. pružný 

pracovný čas pre zamestnanca, materská a rodičovská, resp. otcovská dovolenka, zamestnávanie osôb so 

zdravotným postihnutím). V organizácii je uzatvorená kolektívna zmluva s odborovou organizáciou. 

Cieľom kolektívnej zmluvy je udržať sociálny zmier. Na plnenie úloh v oblasti sociálnej starostlivosti 

o zamestnancov je v organizácii zriadený sociálny fond. V prípade dostatočnej úspory finančných 

prostriedkov organizácia poskytuje zamestnancovi príspevok na regeneráciu pracovnej sily. 

3. Zabezpečenie rovnakých príležitostí, čestného jednania a správania sa v organizácii. 

 

Opis: Mestská časť Bratislava-Staré Mesto v súlade s platnými právnymi predpismi zachováva jednotný 

prístup jednak voči záujemcom o zamestnanie v mestskej časti a jednak dodržiava jednotný prístup 

a postup voči svojim zamestnancom. Organizácia má prijatý nielen Etický kódex zamestnanca mestskej 

časti Bratislava-Staré Mesto, ktorého účelom je posilňovať a podporovať etické a morálne hodnoty 

správania sa a konania zamestnancov pri výkone verejnej správy a budovanie dôvery zo strany verejnosti, 

ale má prijatú aj Smernicu o vybavovaní podnetov súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti. 

4. Usporiadanie pracovného priestoru a životných pracovných podmienok. 

 

Opis: Odborová organizácia pôsobiaca v podmienkach mestskej časti v zmysle kolektívnej zmluvy má 

právo pri návrhu rozpočtu alebo úprave rozpočtu mestskej časti uplatňovať oprávnené návrhy 

zamestnancov na zlepšovanie pracovného prostredia a pracovných podmienok. 

Plnenie povinností mestskej časti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vyplývajúcich zo 

všeobecne záväzných právnych predpisov a zo štatútu hlavného mesta zabezpečuje referát civilnej ochrany, 

ochrany pred požiarmi a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Každý zamestnanec sa môže priamo 

obrátiť na príslušného referenta tohto referátu so žiadosťou o zjednanie nápravy, resp. preverenie vhodnosti 

pracovných podmienok (napr. v prípade vysokých teplôt na pracovisku počas letných mesiacov – 

organizácia dala zamestnancom k dispozícii ventilátory, v prípade vysokých teplôt pretrvávajúcich 

niekoľko dní po sebe zamestnávateľ skracuje zamestnancom pracovnú dobu). 

V organizácii je zriadená Komisia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Na zabezpečenie požiadaviek 

v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pre všetkých zamestnancov mestskej časti Bratislava-Staré 

Mesto a na pracoviskách mestskej časti Bratislava-Staré boli v roku 2018 prijaté nové smernice v oblasti 

bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. V roku 2018 mestská časť zabezpečila pre vyhradené pracoviská 
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úradu germicídne žiariče, a taktiež v priebehu ostatných rokov namontovala v exponovaných kanceláriách 

klimatizačné jednotky. 

Výsledky týkajúce sa vnímania kariérneho rozvoja a rozvoja zručností:  

1. Systematický kariérny rozvoj a rozvoj zručností. 

 

Opis: Nemeria sa. 

2. Povzbudzovanie a splnomocňovanie. 

 

Opis: V danej oblasti mestská časť nevykonáva systémový prístup. Zamestnanci sú splnomocňovaní napr. 

na zastupovanie v čase neprítomnosti svojho kolegu, resp. na zastupovanie organizácie v konaní pred inými 

subjektami, orgánmi (napr. súdmi, orgánmi činnými v trestnom konaní, kontrolnými orgánmi). 

3. Dostupnosť a kvalita vzdelávania v súvislosti so strategickými cieľmi organizácie. 

 

Opis: Nemeria sa. 

7.2. Meraní výkonnosti  

1. Indikátory týkajúce sa správania (napr. úroveň absencií a chorobnosti, úroveň fluktuácie pracovného 

personálu, množstvo sťažností, počet dní štrajku). 

 

Opis: 

 
Tabuľka 14: Štatistika absencií /chorobnosti/fluktuácie: miestny úrad + zariadenia starostlivosti o deti do 

troch rokov veku + kultúrne centrá 

 

priem. počet 

nemocensky 

poistených 

počet prípadov PN počet kal. dní PN vznik PPV* 
ukončenie 

PPV* 

rok 2016 257 53 2838 21 26 

rok 2017 241 64 1717 28 19 

rok 2018 250 62 1358 42 34 

* PPV: pracovnoprávny vzťah 

 

2. Indikátory týkajúce sa zapojenia a motivácie (napr. odozva na prieskumy spokojnosti zamestnancov, 

počet návrhov ohľadom inovácií, účasť v interných diskusných skupinách). 

 

Opis: Nerealizuje sa. 

3. Indikátory týkajúce sa (osobnej) výkonnosti (napr. výsledky služobných hodnotení). 

 

Opis: Nerealizuje sa. 

4. Úroveň/miera zapojenia do zlepšovacích aktivít. 

 

Opis: Nemeria sa. 
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5. Úroveň využívania informačných a komunikačných technológií zamestnancami. 

 

Opis: 

 
Tabuľka 15: Počet zriadených emailových kont k počtu zamestnancov s pracoviskom: miestny úrad + 

zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku + kultúrne centrá 

Rok Počet emailových 

kont 

Počet zamestnancov – miestny úrad + 

zariadenia starostlivosti o deti do troch 

rokov veku + kultúrne centrá 

2016 205 189,50 (priemer za rok) 

02/2018 195 190 

12/2018 195 + 10 199 

07/2019 195 + 32 196 

 

6. Indikátory týkajúce sa rozvoja zručností (napr. účasť a úspešnosť vo vzdelávaní zamestnancov, 

efektívnosť vynakladania rozpočtu na vzdelávanie). 

 

Opis: Systematicky sa nemeria. Organizácia nehodnotí cielene vplyv vzdelávania a rozvojových 

programov vo vzťahu k nákladom vynaloženým na vzdelávanie. Organizácia priebežne sleduje čerpanie 

finančných prostriedkov určených na vzdelávanie zamestnancov. 

Tabuľka 16: Výška finančných prostriedkov vynaložených na vzdelávanie zamestnancov 

Rok Celkové výdavky 

rozpočet 

Celkové výdavky 

plnenie 

% 

2016 7.000,00 € 5.957,00 € 85,10 

2017 10.000,00 € 9.651,20 € 96,51 

2018 7.000,00 € 7.055,97 € 100,80 

 

Tabuľka 17: Počet školení absolvovaných referentmi jednotlivých oddelení 

 2016 2017 do 06/2018 

Kancelária starostu 1 9 0 

Kancelária prednostu 21 38 14 

Oddelenie územného rozhodovania 

a stavebného poriadku 3 8 0 

Oddelenie legislatívno-právne 2 8 8 

Oddelenie finančné 7 30 2 

Oddelenie investičné 0 0 0 

Oddelenie majetkové 4 6 6 

Oddelenie sociálnych vecí 8 13 3 

Oddelenie kultúry 0 0 0 

Matričný úrad 11 19 1 

Oddelenie dopravy 1 4 0 

Oddelenie životného prostredia, verejného 

poriadku a správnych konaní 11 11 2 

Oddelenie školstva 18 17 11 

Útvar miestneho kontrolóra 1 0 2 

Spolu 88 163 49 

Pozn.: Oddelenia sú uvádzané v členení podľa organizačnej štruktúry z r. 2018, pričom za r. 2016 a r. 2017 

účasť referentov na školení je započítaná podľa delenia oddelení v organizačnej štruktúre z r. 2018. 
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7. Indikátory týkajúce sa schopnosti zamestnancov zaoberať sa občanmi/zákazníkmi a reagovať na ich 

potreby (napr. počet hodín prípravy zamestnanca týkajúcej sa vzťahov s občanmi/zákazníkmi, počet 

sťažností zo strany občanov/zákazníkov na správanie zamestnancov, meranie prístupu zamestnancov 

k občanom/zákazníkom, atď.). 

 

Opis: 

Tabuľka 18: Počet sťažností 

Rok Počet sťažností na 

správanie, príp. 

postup zamestnanca 

Opodstatnená 

sťažnosť 

Neopodstatnená 

sťažnosť 

Iné vybavenie  

(napr. späťvzatie sťažnosti, 

odloženie sťažnosti) 

2016 3 0 0 3 

2017 2 0 2 0 

2018 6 1 3 2 

 

8. Frekvencia odmeňovania jednotlivcov a tímov. 

 

Opis: Jednotliví zamestnanci získali v sledovanom období odmena za: sobáše, zastupovanie, inventarizáciu, 

záverečný účet za práce vykonávané nad rámec pracovných povinností. 

Tabuľka 19: Počet odmenených jednotlivcov 

Rok Počet odmenených jednotlivcov 

2016 134 

2017 131 

2018 169 

Zároveň mohli zamestnanci získať ročné odmeny za kvalitné vykonávanie svojich pracovných povinností v obdobiach 

uvedených v tabuľke. 

Tabuľka 20: Obdobie vyplatenia odmeny 

Rok Obdobie vyplatenia odmeny (frekvencia) 

2016 11-12/2016 

2017 12/2017 

2018 9/2018 + doplatok 12/2018 

 
Tabuľka 21: Regenerácia pracovnej sily - príspevok zo SF 

 rok 2016 rok 2017 rok 2018 

Miestny úrad + zariadenia starostlivosti 

o deti do troch rokov veku  
1 744,00 € 3 508,50 € 5 401,10 € 

Nárast poskytnutých finančných prostriedkov bol spôsobený nárastom počtu zamestnancov (do počtu zamestnancov 

MČ sú zaradení od roku 2017 aj zamestnanci zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov) 

Tabuľka 22: Počet etických konfliktov 

Rok Plán Skutočnosť 

2016 0 0 

2017 0 1 

2018 0 1 

Konflikty (mobing, bossing) v tabuľke uvedené v dvoch prípadoch (r. 2017 a r. 2018) boli bezprostredne po ich zistení 

riešené a vyriešené. 

9. Počet nahlásených etických konfliktov (napr. možných konfliktov záujmov). 

 

Opis: Nie je evidovaný nahlásený žiadny etický konflikt. Zistené konflikty (mobing, bossing) – v dvoch 

prípadoch – boli bezprostredne po ich zistení riešené a vyriešené. 

10. Frekvencia dobrovoľnej účasti v kontexte aktivít týkajúcich sa spoločenskej zodpovednosti 

podporovanej organizáciou. 

 

Opis: Nemeria sa. 
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Kritérium 8: Výsledky vo vzťahu k spoločenskej zodpovednosti  

 

Silné stránky: 

 Postupne stúpajúci trend poskytnutej finančnej pomoci pre sociálne znevýhodnených obyvateľov 

(benefitné poukážky na nákup potravín v hodnote 1, 2, 3 €) 

Oblasti na zlepšovanie: 

 Stanoviť ukazovatele na meranie vnímania v oblasti spoločenskej zodpovednosti  

Dôkazy: 

8.1. 

8.2. 
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Kritérium 8: Výsledky vo vzťahu k spoločenskej zodpovednosti  

Hodnotenie: Zvážte, čo organizácia dosahuje vo vzťahu k vlastnej spoločenskej zodpovednosti 

prostredníctvom výsledkov 

8.1. Meraní vnímania 

1. Povedomie verejnosti o vplyve; ako výkonnosť organizácie ovplyvňuje kvalitu života 

občanov/zákazníkov (napr. vzdelávanie o zdraví, podpora športových a kultúrnych podujatí, účasť na 

charitatívnych podujatiach, špecifické aktivity pre postihnutých ľudí, kultúrne aktivity otvorené pre 

verejnosť, atď.).  

 

Opis: V danej oblasti mestská časť v sledovanom období merania nerealizovala. Po zavedení modeli CAF 

sa bude tejto problematike venovať. 

2. Reputácia organizácie (napr. ako zamestnávateľ/prispievateľ miestnej/globálnej spoločnosti). 

 

Opis: V danej oblasti mestská časť v sledovanom období merania nerealizovala. Po zavedení modeli CAF 

sa bude tejto problematike venovať. 

3. Vnímanie ekonomického vplyvu na spoločnosť na miestnej, regionálnej, národnej a medzinárodnej 

úrovni (napr. vytvorenie/atraktivita činností SME v okolí, budovanie verejných ciest alebo verejnej 

dopravy, ktorá tiež slúži existujúcim ekonomickým aktérom). 

 

Opis: Prieskum spokojnosti verejnosti sa nerealizoval. V rámci zavedenia modelu CAF plánuje mestská 

časť jeho realizáciu. 

4. Vnímanie prístupu k environmentálnym otázkam (napr. vnímanie ekologických stôp, manažérstvo 

energie, znižovanie spotreby elektriny a vody, ochrana proti hluku a  znečisteniu ovzdušia, 

stimulovanie voľby verejnej dopravy, manažérstvo odpadov potenciálne toxického odpadu a pod.). 

 

Opis: Prieskum spokojnosti verejnosti sa nerealizoval. V rámci zavedenia modelu CAF plánuje mestská 

časť jeho realizáciu. 

5. Vnímanie vplyvu na spoločnosť s ohľadom na udržateľnosť na lokálnej, regionálnej, národnej alebo 

medzinárodnej úrovni (napr. nakupovanie výrobkov fair trade, recyklovateľné produkty, výroba 

obnoviteľnej energie a pod.). 

 

Opis: Prieskum spokojnosti verejnosti sa nerealizoval. V rámci zavedenia modelu CAF plánuje mestská 

časť jeho realizáciu. 

6. Vnímanie vplyvu na spoločnosť, berúc do úvahy kvalitu demokratickej spoluúčasti občana na 

lokálnej, regionálnej, národnej alebo medzinárodnej úrovni (napr. otvorené konferencie, konzultácie 

a procesy rozhodovania o možných vplyvoch organizácie na bezpečnosť, mobilitu). 

 

Opis: Prieskum spokojnosti verejnosti sa nerealizoval. V rámci zavedenia modelu CAF plánuje mestská 

časť jeho realizáciu. 

7. Pohľad verejnosti na otvorenosť a transparentnosť organizácie, jej etické správanie sa (striktný 

rešpekt k princípom/hodnotám verejnej správy (služieb verejnosti) ako sú rovnocennosť, kontinuita). 

 

Opis: Transparency International Slovensko v roku 2016 hodnotilo transparentnosť miestneho úradu. 

Celkové hodnotenie bolo 68% a známka B+, v roku 2018 bolo celkové hodnotenie 73% a známka A-. 
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Tabuľka 23: Hodnotenie TIS 

2016  

10. miesto 

Bratislava- 

Staré Mesto  

B+ 68% +34 98 % 62 % 94 % 79 % 72 % 61 % 18 % 10 % 16 % 75 % 36 % 

2018 

10. miesto 

Bratislava- 

Staré Mesto 
A- 73% 0 88 % 90 % 67 % 76 % 91 % 58 % 26 % 42 % 21 % 75 % 29 % 

 

8. Vnímanie zapojenia do okolia, v ktorom organizácia pôsobí prostredníctvom finančnej podpory, 

organizovaním kultúrnych a spoločenských podujatí, atď.). 

 

Opis: Prieskum spokojnosti verejnosti sa nerealizoval. V rámci zavedenia modelu CAF plánuje mestská 

časť jeho realizáciu. 

9. Vnímanie organizácie z pohľadu spoločenskej zodpovednosti médiami. 

 

Opis: Prieskum spokojnosti verejnosti sa nerealizoval. V rámci zavedenia modelu CAF plánuje mestská 

časť jeho realizáciu. 

8.2. Meraní výkonnosti 

1. Aktivity organizácie na ochranu a udržateľnosť zdrojov (napr. účasť dodávateľov so spoločensky 

zodpovedným profilom, miera plnenia ekologických noriem, používanie recyklovateľných 

materiálov, využívanie ekologickej dopravy, redukcia porušení, ohrození a hluku, znižovanie  

v používaní verejnoprospešných služieb ako napr. voda, elektrina, plyn). 

 

Opis: Miestny úrad sa pri výkone samosprávnych funkcií snaží čo najviac eliminovať negatívne vplyvy na 

životné prostredie. Do podmienok vo verejných obstarávaniach sa snaží implementovať ekologický aspekt.  

Pri výbere dodávateľa na výkon deratizácie bola vo verejnom obstarávaní určená podmienka, že nástraha 

na ničenie hlodavcov (potkanov) bude ekologická, parafínová, vodeodolná, priemyselne vyrábaná 

a schválená príslušným orgánom. Musí byť vhodná na aplikáciu v suchom aj vlhkom prostredí, mať 

dlhodobú účinnosť a musí byť atraktívna len pre hlodavce. 

Pri výbere dodávateľa na údržbu komunikácií bola uvedená podmienka, že posypový materiál vhodný pre 

výkon zimnej údržby musí byť ekologický. 

Tabuľka 24: Prehľad o počte tonerov odovzdaných na recykláciu 

2016 2017 2018 

Plán Realita Plán Realita Plán Skutočnosť 

166 165 170 166 170 170 

 

2. Kvalita vzťahov s relevantnými predstaviteľmi, skupinami a predstaviteľmi verejnosti. 

 

Opis: MČ Staré Mesto raz ročne odovzdáva významným osobnostiam tzv. Pamätné listy- v sledovanom 

období ho dostal Peter Lipa, Jozef Golonka, generál Milan Píka. Stretnutia jubilantov- raz mesačne 

pravidelne.  

 

 

 

 

 

 

http://samosprava.transparency.sk/profile/M014/2016
http://samosprava.transparency.sk/profile/M014/2016
http://samosprava.transparency.sk/profile/M014/2018
http://samosprava.transparency.sk/profile/M014/2018
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Odpočet aktivít pre verejnosť: 

Tabuľka 25: Vyhodnotenie činností za rok 2016 

 
 
Tabuľka 26: Vyhodnotenie činností za rok 2017 
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Tabuľka 27: Vyhodnotenie činností za rok 2018 

 
 

3. Množstvo  a významnosť pozitívnej aj negatívnej pozornosti, ktorú venujú médiá organizácii (počet 

článkov, obsah). 

 

Opis: Mestská časť má zaplatený monitoring médií od spoločnosti SiacPlus – každý deň je zaslaný zoznam 

článkov v médiách na základe zadaných kľúčových slov. Referát komunikácie s nimi pracuje, ale nevedie 

štatistiky o počte ani type pozornosti. 

4. Podpora venovaná spoločensky znevýhodneným občanom (odhad nákladovej ceny pomoci, počet 

podporovateľov). 

 

Opis: Mestská časť pripravila pre svojich seniorov možnosť získať Kartu staromestského seniora. 

Cieľom vydávania karty je poskytnúť obyvateľom mestskej časti - seniorom (dôchodcom) benefity 

v podobe zľavy z ceny bežných, ale i príležitostných služieb a tovarov. Účelom karty je viesť 

k aktívnejšiemu životu seniora - dôchodcu. Cieľovou skupinou sú starobní dôchodcovia s trvalým pobytom 

v mestskej časti. 

Tabuľka 28: Jednorazová finančná výpomoc (2016) 

 

 

Kategória 
Počet 

žiadostí 

Zamietnuté 

Žiadosti 
Vyplatená  suma  

Rodiny s deťmi 11 1 
330 v poukážkach  

250 € hotov., účet 

Seniori  16 0 475 € v poukážkach 350 € hotovosť 

Občania so zdravotným postihnutím 18 0 
625 € v poukážkach  

60 € v hotovosti  

Nezamestnaní občania 31 2 850 € v poukážkach 276,50 € hotov.,účet 

Spolu 76 3 
2280 € poukážky 

936,50 € hotovosť 
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Tabuľka 29: Jednorazová finančná výpomoc (2017) 

 
Tabuľka 30: Jednorazová finančná výpomoc (2018) 

 
Tabuľka 31: Prehľad o výške príspevku na stravovanie a počte dôchodcov 

Rok 2018 2017 2016 

Príspevok vo 

výške 
0,- 1,- 1,50 spolu 0,- 0,75 1,50 spolu 0,- 1,- 1,50 spolu 

Počet 

žiadateľov 
35 82 39 156 41 73 32 146 41 56 31 128 

Celková výška 

príspevku 
0 82,- 58,50 140,50 0 54,75 48,- 102,75 0 56,- 46,50 102,50 

 

Sociálna výdajňa  

Od 13.12.2013 bola znevýhodneným obyvateľom Staré Mesta poskytovaná pomoc v Sociálnej výdajni. 

Z dôvodu chýbajúcich dodávateľov bola ku dňu 31.12.2016 Sociálna výdajňa zrušená.  

Dňa 05.06.2018 sa Sociálna výdajňa pre znevýhodnené skupiny obyvateľov opätovne otvorila. Do konca 

roka 2018 požiadalo o vydanie čipovej karty 88 žiadateľov. 

 

 

 

 

 

Kategória 
Počet 

žiadostí 

Zamietnuté 

žiadosti 
Vyplatená  suma  

Rodiny s deťmi 9 0 
367 € v poukážkach  

563 € hotovosť, účet 

Seniori  12 0 470 € v poukážkach  

Občania so zdravotným postihnutím 10 1 
380 v poukážkach  

100 € hotovosť 

Nezamestnaní občania 29 5 
975 € v poukážkach  

265 € hotovosť, účet 

Spolu 71 3 
2 235 € poukážky  

   928 € hotovosť 

Kategória 
Počet 

žiadostí 

Zamietnuté 

Žiadosti 
Vyplatená  suma  

Rodiny s deťmi 15 3 
490 € v poukážkach 

673 € hotovosť, účet 

Seniori  16 1  655 € v poukážkach 

Občania so zdravotným postihnutím 15 1 
590 v poukážkach 

305 € hotovosť 

Nezamestnaní občania 30 
2 zamietnuté 

2 nevyplatené 

850 € v poukážkach 

570 € hotovosť, účet 

Spolu 76 

7 zamietnutých 

2 nevyplatené 

úmrtie/nezdoklado

vaná žiadosť 

2 585 € poukážky 

1 548 € hotovosť 
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5. Podpora zo strany zamestnávateľa venovaná politike rôznosti a integrácii a akceptácii etnických 

skupín a postihnutým ľuďom (napr. organizovaním špecifických etnických programov/projektov, 

špecifických programov na zamestnanie etnických menšín). 

 

Opis: 

 
Tabuľka 32: Zamestnanci miestneho úradu, zariadenia starostlivosti o deti do 3 rokov, kultúrnych centier, 

materských škôl a školských jedální bez právnej subjektivity so zdravotným postihnutím 

 
Tabuľka 33: Evidenčný počet pracujúcich k poslednému dňu v roku 

Stratégia riadenia ľudských zdrojov (Personálna stratégia) nebola miestnym úradom vypracovaná. 

 

6. Podpora medzinárodným rozvojovým projektom a  účasť zamestnancov na filantropických 

aktivitách. 

 

Opis: 

 
Tabuľka 34: Účasť zamestnancov na filantropických aktivitách 

 
Obrázok 9 Zamestnanci MČ na dobrovoľníckej akcii  

spojenej  s čistením nábrežia Dunaja, marec 2017 
 

 Rok 

2016 

Rok 

2017 

Rok 

2018 

Pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je vyšší ako 40% a nižší alebo sa 

rovná 70% 
12 11 11 

Pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je vyšší ako 70% 12 13 10 

 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 

Starobní dôchodcovia 31 35 36 

Pracujúce matky na úväzok 2 (úv.53% a 80%) 0 1 (úv.80%) 

 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 

Darcovia krvi 2 0 3 

Dobrovoľnícke * - - - 

*v sledovanom období sa zamestnanci MČ zúčastnili dobrovoľníckych aktivít ako čistenie nábrežia Dunaja, 

maľovanie lavičiek v Medickej záhrade. Avšak nevieme preukázať počty, keďže z týchto podujatí neboli vyhotovené 

prezenčné listiny. 
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7. Podpora občianskoprávneho záväzku občanov/zákazníkov, iných zainteresovaných strán 

a zamestnancov. 

 

Opis: V danej oblasti mestská časť nerealizuje merania. 

8. Produktívna výmena poznatkov a informácií s ostatnými (počet zorganizovaných otvorených 

konferencií, počet intervencií v národných a medzinárodných kolokviách). 

 

Opis: V danej oblasti mestská časť nerealizuje merania. 

9. Programy na prevenciu občanov/zákazníkov a zamestnancov pred zdravotnými rizikami a úrazmi 

(počet a typ preventívnych programov, pomoc v boji proti fajčeniu, vzdelávanie o zdravom 

stravovaní, počet podporovateľov a pomer nákladov a kvality týchto programov). 

 

Opis: V roku 2016 až 2018 boli na Miestnom úrade mestskej časti Bratislava-Staré Mesto dvakrát ročne 

bezplatne uskutočňované Regionálnym úradom verejného zdravotníctva merania tlaku a cholesterolu, 

výživové poradenstvo, ktorého sa mohli zúčastniť zamestnanci mestskej časti a verejnosť. 

V roku 2018 bezplatne organizoval Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Dennom centre na 

Heydukovej ulici prednášky pre verejnosť na témy: 

 Význam optimálnej výživy a životosprávy v prevencii civilizačných ochorení 

 Prevencia proti Alzheimerovej chorobe 

 Mýty a fakty o výžive 

 Hypertenzia – tichý zabijak 

Prednášky zamerané na prevenciu pred ochoreniami boli odprednášané  bezplatne MUDr. Halkou 

Ležovičovou v Dennom centre na Heydukovej ulici. 

Počet zamestnancov a verejnosti na akciách , ktoré realizoval Regionálny úrad verejného zdravotníctva nie 

je miestnemu úradu známy. Nedisponuje prezenčnou listinou. Odhad zúčastnených je cca 50. Prednášky 

v dennom centre detto. 

10. Výsledky meraní spoločenskej zodpovednosti (napr. zvláštne finančné ohodnotenie). 

 

Opis:  

 
Tabuľka 35: Získané ocenenia pre mestskú časť Bratislava-Staré Mesto 

 2016 2017 2018 

Ocenenie Senior 

Friendly   

x x - 

Dôveryhodná firma x - - 

Oskar bez bariér x - - 

 

Ocenenie Senior Friendly získala v roku 2016 Staromestská knižnica, ktorej zriaďovateľom je MČ a v roku 

2017 bola ocenená celá mestská časť za svoj prístup k starostlivosti o seniorov. 

Dôveryhodná firma bolo ocenenie pre Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov na Čajakovského ulici 

a Oskar bez bariér bolo ocenenie za výstavbu nového Zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov na 

Záhrebskej ulici. 
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Kritérium 9: Kľúčové výsledky výkonnosti  

Silné stránky: 

 Pozitívne výsledky účtovného auditu 

 Sledovanie stanovených ukazovateľov v programovom rozpočte 

Oblasti na zlepšovanie: 

 Stanovenie ukazovateľov kľúčových výsledkov výkonnosti 

 Definovať ukazovatele pre kontrolu efektívnosti poskytovaných služieb  

Dôkazy: 

9.1. 

9.2. 
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Kritérium 9: Kľúčové výsledky výkonnosti  

Hodnotenie: Zvážte výsledky, ktoré dosiahla organizácia vo vzťahu k...  

9.1. Externým výsledkom: výstupy a  dôsledky vo vzťahu k cieľom 

1. Výsledky z hľadiska výstupov (kvalita a kvantita v poskytovaných produktoch alebo službách). 

 

Opis: 

Tabuľka 36: Štruktúra výdavkov 

 % z úhrnu 

výdavkov 

% z úhrnu 

výdavkov 

% z úhrnu 

výdavkov 

výdavky v 

tis. Eur 

výdavky v 

tis. Eur 

výdavky v 

tis. Eur 

obdobie 2016 2017 2018 2016 2017 2018 

Všeobecné verejné služby 21,52 21,93 20,15 4 982,30 5 217,40 5 481,7 

Obrana 0,33 0,30 0,34 75,90 72,00 91,40 

Verejný poriadok 

a bezpečnosť 
0,17 0,14 0,24 40,20 32,30 66,00 

Ekonomická oblasť (cestné 

hospodárstvo) 
9,30 7,93 14,09 2 153,10 1 887,10 3 832,2 

Ochrana životného 

prostredia 
7,48 7,29 5,89 1 731,30 1 733,60 1 602,2 

Bývanie a občianska 

vybavenosť 
4,56 5,66 4,16 1 054,80 1 346,20 1 133,50 

Zdravotníctvo 1,77 1,53 1,42 410,70 364,50 386,00 

Rekreácia, kultúra 

a náboženstvo 
7,09 5,72 5,38 1 642,60 1 360,60 1 462,5   

Vzdelávanie 39,14 40,76 40,06 9 063,10 9 699,10 10 896,3   

Sociálne zabezpečenie 8,64 8,74 8,27 2 001,70 2 080,20 2 248,8 

S p o l u 100,00 100,00 100,00 23 155,70 23 793,00 27 200,60 

 

 

 
Obrázok 10: Štruktúra výdavkov 
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2. Výsledky z hľadiska následkov/výsledkov (vplyvy poskytovaných výstupov služieb a produktov na 

spoločnosť a priamych prijímateľov). 

 

Opis: V sledovanom období MČ nerealizovala systematické meranie. 

3. Úroveň kvality poskytovaných služieb alebo produktov v súlade s normami a predpismi. 

 

Opis: V sledovanom období MČ nerealizovala systematické meranie. 

4. Miera/úroveň naplnenia zmluvných vzťahov/dohôd medzi úradmi a organizáciou. 

 

Opis: 

Tabuľka 37: Granty získané mestskou časťou Bratislava-Staré Mesto 2017 

Úrad vlády SR-Nórske fondy Pisztoryho palác 143 281,25 

Dobrovoľná PO SR mat.vybavenie DHZO 1 400,00 

Fond na podporu umenia Festival vodníkov 2 500,00 

Bratislavský samosprávny kraj Staromestské kultúrne leto 5 000,00 

Bratislavský samosprávny kraj Festival vodníkov 4 000,00 

NBS Výchovné koncerty pre žiakov a študentov škôl 1 500,00 

Ministerstvo kultúry  Kultúrne poukazy pre školy  2 408,00 

Bratislavský samosprávny kraj Obnova futbal. miniihriska ZŠ Mudroňova 1 800,00 

Hlavné mesto SR Bratislava Podpora cestovného ruchu 200 000,00 

Bratislavský samosprávny kraj Staromestský českosl. divadelný festival 2 000,00 

Bratislavský samosprávny kraj Cestovanie časom 3 000,00 

MŠVVaŠ SR Zdravie na tanieri – ŠJ pri ZŠ Dubová 5 000,00 

Onkologický ústav sv. Alžbety Rekonštrukcia DJ Hollého 18 703,28 

Bratislavský samosprávny kraj Rekonštrukcia detského ihriska Jedlíkova  - 

Krajšie a bezpečnejšie 

4 200,00 

Nadácia SPP Distribúcia Úprava detského ihriska pri MŠ Brnianska 9 547,00 

 

 

Získanie dotácii od úradu vlády počas predsedníctva SR v Rade Európy  

1. Michalská ulica – oprava chodníka  

2. Ventúrska ulica – oprava chodníka a cesty 21 019,26 €  

3. Sedlárska ulica – oprava chodníka a cesty 11 004,94 €  

4. Panská ulica – oprava chodníka a cesty 77 555,63 €  

5. Laurinská ulica – oprava chodníka a cesty 50 692,13 €  

6. Hviezdoslavovo nám. – oprava chodníka 10 726,82 €  

7. Hviezdoslavovo nám. – revitalizácia dlažby 39 000,00 €  

8. Rybárska brána – komun. II.etapa 13 500,00 €  

9. Free WIFI v Starom Meste 90 000,00 €  

10. Odpadové koše – 150 Ks 70 000,00 €  

11. Zvýšenie frekvencie čistenia verejného priestranstva 100 000,00 €  

12. Revitalizácia verejných toaliet 3ks 50 000,00 €  

13. Úprava zelene, výruby, orezy, výsadba stromov a kvetových záhonov 124 635,81 €   

 
Tabuľka 38: Prijaté granty a dotácie 

  2016 2017 2018 

schválený rozpočet 4 931 128,00 5 334 894,00 5 100 644,00 

upravený rozpočet 5 703 103,00 5 974 883,00 7 003 746,00 

plnenie 6 542 999,53 5 960 687,79 6 949 259,27 
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5. Výsledky inšpekcií/kontrol a auditov na výstupy a výsledkov. 

 

Opis: Na základe názoru nezávislého audítora, učtovné závierky za obdobie 2016-2018  poskytujú pravdivý 

a verný obraz finančnej situácie MČ ako aj o výsledku jej hospodárenia podľa zákona 431/2002 Z.z. 

o účtovníctve v znení neskorších predpisov. V roku 2016 nebola v MČ realizovaná žiadna kontrola. V roku 

2017 bola vykonaná kontrola z NKÚ zameraná na nakladanie subjektov územnej samosprávy účasťami 

v obchodných spoločnostiach. Zistené účtovné nedostatky boli odstránené. V roku 2018 bola v MČ 

vykonaná kontrola z MPSVaR zameraná na vyúčtovanie poskytnutej dotácie. Zistené účtovné nedostatky 

boli odstránené. 

Tabuľka 39: Počet kontrol a auditov 

  2016 2017 2018 

Audity 2 2 2 

Kontroly - 1 1 

 

 

6. Výsledky benchmarkingu (porovnávacie analýzy) z hľadiska výstupov a výsledkov. 

 

Opis: Podľa výsledkov hodnotenia transparentnosti miest a obci SR pre rok 2016 sa MČ SM umiestnila 

v rebríčku na poradovom mieste č. 10 so známkou B+ v percentile 68% a v roku 2018 sa znova umiestnila 

na poradovom mieste č. 10 so známkou A- v percentile 73%. Z uvedeného vyplýva, že MČ SM má 

z pohľadu miery zvyšovania transparentnosti v rámci miest a obci rastúcu tendenciu.  

Tabuľka 40: Rebríček transparentnosti miest 

MČ 
Celkové 

hodnotenie 
Pozícia 

Zmena 

pozície 

oproti 

2016 

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. 

Bratislava- 

Nové Mesto 
86% 2. 2 97% 79% 84% 100% 95% 43% 83% 79% 93% 75% 67% 

Bratislava- 

Petržalka  

75% 9. -2 92% 81% 77% 87% 55% 57% 63% 43% 93% 67% 71% 

Bratislava- 

Staré Mesto 

73% 10. 0 88% 90% 67% 76% 91% 58% 26% 42% 21% 75% 29% 

Bratislava- 

Vrakuňa  

70% 16. 60 88% 100% 70% 76% 60% 51% 47% 68% 16% 8% 86% 

Bratislava- 

Karlova Ves 

60% 37. -11 81% 90% 49% 7% 67% 36% 38% 37% 21% 67% 0% 

Bratislava- 

Ružinov 

60% 34. -6 76% 76% 54% 41% 69% 38% 35% 36% 48% 71% 36% 

Bratislava- 

Rača 

55% 56. -21 91% 52% 26% 12% 94% 14% 21% 51% 0% 0% 100% 

Bratislava- 

Dúbravka  

52% 69. 8 87% 55% 86% 18% 48% 0% 19% 34% 42% 8% 39% 

Bratislava- 

Devínska 

Nová Ves 

50% 77. -9 84% 48% 18% 6% 88% 15% 23% 25% 21% 75% 36% 

Bratislava- 

Podunajské 

Biskupice  

48% 83. -25 82% 55% 70% 6% 45% 14% 13% 30% 0% 79% 25% 

 

 

7. Výsledky inovácie služieb/tovarov na zlepšenie výsledkov. 

 

Opis: Zavedenie elektronizácie vo vzťahu k zastupiteľstvu – eGov-zastupiteľstvo – nástroj na efektívnu 

prípravu programov a materiálov, elektronizácia zasadnutí a zverejnení materiálov, uznesení z dôvodu 

prehľadnosti a praktického používania a prehľadu pre obyvateľa MČ SM  

 

http://samosprava.transparency.sk/profile/M010/2018
http://samosprava.transparency.sk/profile/M010/2018
http://samosprava.transparency.sk/profile/M014/2018
http://samosprava.transparency.sk/profile/M014/2018
http://samosprava.transparency.sk/profile/M015/2018
http://samosprava.transparency.sk/profile/M015/2018
http://samosprava.transparency.sk/profile/M008/2018
http://samosprava.transparency.sk/profile/M008/2018
http://samosprava.transparency.sk/profile/M013/2018
http://samosprava.transparency.sk/profile/M013/2018
http://samosprava.transparency.sk/profile/M012/2018
http://samosprava.transparency.sk/profile/M012/2018
http://samosprava.transparency.sk/profile/M007/2018
http://samosprava.transparency.sk/profile/M007/2018
http://samosprava.transparency.sk/profile/M006/2018
http://samosprava.transparency.sk/profile/M006/2018
http://samosprava.transparency.sk/profile/M006/2018
http://samosprava.transparency.sk/profile/M011/2018
http://samosprava.transparency.sk/profile/M011/2018
http://samosprava.transparency.sk/profile/M011/2018
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9.2. Interným výsledkom: úroveň účinnosti 

1. Reagovanie vodcov na merania výsledkov a zistení, vrátane manažérstva rizika. 

 

Opis: SC SM bolo v období 2016-2018 zapojené do národného projektu Podpora opatrovateľskej služby, 

financovaného zo zdrojov EÚ (celkové obdobie financovania aktivít projektu je 27 mesiacov od 01. 02. 

2016 do 30. 04. 2018 - posledné finančné plnenie bolo v mesiaci jún 2018 za apríl 2018). Prostriedky 

z národného projektu v celkovom objeme 648.176,00 Eur za celé obdobie projektu, boli použité výhradne 

na čiastočné financovanie miezd opatrovateliek v domácej opatrovateľskej službe. Realizácia projektu bola 

veľkým prínosom, čo prispelo k citeľnému odľahčeniu rozpočtu MČ, bez negatívneho dopadu na vlastný 

rozpočet pri udržaní požadovaného rozsahu domácej opatrovateľskej služby bez toho, aby museli byť 

občania odkázaní na túto sociálnu službu zaradení do poradovníka čakateľov. 

Po celé obdobie bolo financovanie oprávnené na mzdové výdavky pre plný stav opatrovateliek v domácej 

opatrovateľskej službe, max. vo výške 507 € na 1 zamestnanca / 1 mesiac. 

Na roky 2019 a 2020 nám bol schválený dopytový projekt Podpora opatrovateľskej služby financovaný 

z prostriedkov EÚ v celkovej sume na dva roky 492.480  Eur (ročne 246 240,- Eur) – s prihliadnutím na 

spôsob financovania formou refundácie. 

Tabuľka 41: Domáca opatrovateľská služba 

 2016 2017 2018 
spolu 

plnenie 
 rozpočet plnenie rozpočet plnenie rozpočet plnenie  

z rozpočtu obce 301 027 301 780 300 649 300 646 473 673 475 413 1 077 839 

z refundácie od IA 

MPSVR SR na 

opatrovateľskú 

službu 

241 065 240 558 289 000 275 295 139 620 132 323 648 176 

z darov 

a preplatkov RZZP 
0 0 0 0 767 1 679 1 679 

spolu 542 092 542 338 589 649 575 941 614 060 609 415 1 727 694 

 

Vytvorili sme celkom 100 nových miest v staromestských materských školách. Otvorili sme nové moderné 

Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov na Záhrebskej ulici. ZOS – nová služba z dôvodu nárastu 

počtu fyzických osôb odkázaných na opatrovateľskú službu. 

2. Účinnosť organizácie v manažérstve dostupných zdrojov, vrátane manažérstva ľudských zdrojov, 

manažérstvo poznatkov a zariadení  optimálnym spôsobom (vstup verzus výstup). 

 

Opis: V oblasti ľudských zdrojov sa dodržiaval nastúpený trend z minulých rokov v skvalitňovaní odbornej 

štruktúry zamestnancov na všetkých pracovaných pozíciách. V sledovanom období sa plnili racionalizačné 

opatrenia a kládol sa dôraz na zvyšovanie kvalifikačných predpokladov. 

3. Výsledky výkonnosti zlepšení a inovácií produktov a služieb. 

 

Opis: Merania v tejto oblasti MČ nerealizuje. 

4. Výsledky benchmarkingu (porovnávacích analýz). 

 

Opis: Merania v tejto oblasti MČ nerealizuje. 

5. Efektívnosť uzatvorených partnerstiev (napr. úroveň naplnenia partnerských zmlúv, spoločných 

aktivít). 

 

Opis: Merania v tejto oblasti MČ nerealizuje. 
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6. Pridaná hodnota využívania informačnej a komunikačnej technológie na zvýšenie účinnosti, zníženie 

administratívnej záťaže, zlepšenie kvality poskytovaných služieb (napr. znižovanie nákladov, menej 

administratívnej práce, spolupráca s inými poskytovateľmi, spolupráca, šetrenie času a pod.). 

 

Opis: V oblasti využívania informačnej a komunikačnej technológie sa miestny úrad orientoval najviac a 

na ktorej stále pracujeme a rozvíjame. v novembri 2018 bol na referáte miestnych daní a poplatkov 

zavedený monitorovací počítačový program ABREM@Monitoring Municipal, ktorý výrazne zjednodušil 

vyťažovanie Obchodných vestníkov pre správkyne daní a poplatkov, a teda jednoznačne zvýšil i efektivitu 

práce. Dlhodobo procesujeme a delegujeme ekonomicko-informačný softvér Trimel. 

7. Výsledky meraní získaných inšpekciami/kontrolami a vnútornými auditmi zameranými 

na fungovanie organizácie. 

 

Opis: V sledovanom období neboli zaznamenané kontroly. 

8. Výsledky účasti na súťažiach, cenách za kvalitu a certifikácii systému manažérstva kvality (Ceny za 

výnimočnosť, atď.). 

 

Opis: MČ získala Ocenenie Oskar bez bariér, ktoré raz do roka udeľuje Združenie miest a obcí Slovenska. 

Cenu získala MČ za výstavbu Zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa na Záhrebskej 

ulici (pozri 8.2.10) 

9. Plnenie rozpočtov a finančných cieľov. 

 

Opis: Rozpočet mestskej časti sa plní v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy. Za čerpanie výdavkov z rozpočtu a dosahovanie finančných cieľov zodpovedá každé 

oddelenie samostatne.  

10. Výsledky inšpekcií/kontrol a auditov zameraných na finančné manažérstvo. 

 

Opis: Miestne zastupiteľstvo každoročne prijíma plán kontrol od miestneho kontrolóra na príslušný 

kalendárny rok. Plán neobsahuje merateľné ukazovatele, nie je v ňom zadefinovaný počet kontrolných 

zistení, iba cieľ kontroly. Stanovisko miestneho kontrolóra je súčasťou Záverečného účtu, kde sa prikladá 

aj hodnotenie účtovného auditu. Každý rok sa uskutočňujú i externé kontroly zo strany audítora. Priebežne 

raz za 4 roky sa uskutočňuje kontrola zo strany Najvyššieho kontrolného úradu. Všetky kontroly 

uskutočnené za dané roky identifikovali oblasti pre zlepšenie, ktoré boli uvedené v protokoloch na 

odstránenie nedostatkov s určením lehoty a priamej zodpovednosti. Sledovanie odstránenia nedostatkov 

vyplývajúcich z protokolov je v zodpovednosti kontrolóra miestneho úradu. Posledné roky správa 

nezávislého audítora konštatuje, že audítor nezistil vo všetkých významných súvislostiach skutočnosti, 

ktoré by spochybňovali vykázané výsledky rozpočtového hospodárenia. 

11. Nákladová efektívnosť (výsledky dosiahnuté pri najnižších možných nákladoch). 

 

Opis: Merania v tejto oblasti MČ nerealizuje. 
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Celkové bodové hodnotenie organizácie 

Kritérium 1 Bodové hodnotenie 

1.1. 29 

1.2. 14 

1.3. 17 

1.4. 25 

Spolu za Kritérium 1 24 

Kritérium 2 Bodové hodnotenie 

2.1. 30 

2.2. 33 

2.3. 23 

2.4. 12 

Spolu za Kritérium 2 24 

Kritérium 3 Bodové hodnotenie 

3.1. 25 

3.2. 11 

3.3. 24 

Spolu za Kritérium 3 20 

Kritérium 4 Bodové hodnotenie 

4.1. 16 

4.2. 22 

4.3. 47 

4.4. 42 

4.5. 49 

4.6. 36 

Spolu za Kritérium 4 35 

Kritérium 5 Bodové hodnotenie 

5.1. 14 

5.2. 23 

5.3. 24 

Spolu za Kritérium 5 20 

Kritérium 6 Bodové hodnotenie 

6.1. 4 

6.2. 4 

Spolu za Kritérium 6 4 

Kritérium 7 Bodové hodnotenie 

7.1. 7 

7.2. 16 

Spolu za Kritérium 7 12 

Kritérium 8 Bodové hodnotenie 

8.1. 4 

8.2. 21 

Spolu za Kritérium 8 13 

Kritérium 9 Bodové hodnotenie 

9.1. 36 

9.2. 18 

Spolu za Kritérium 9 27 

Celkové hodnotenie 179 
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Zoznam použitých skratiek 

ABREM  Externý monitoring OV SR, monitoring zmien v OR SR a ŽR SR a iných verejne 

dostupných zdrojov 

ASPI   Automatizovaný Systém Právnych Informácií 

atď.   A tak ďalej 

BKIS   Bratislavaské kultúrne a informačné stredisko 

BOZP   Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 

BSK   Bratislavský samosprávny kraj 

CAF   Common assessment framework 

CSR  Corporate social responsibility označuje dobrovoľné úsielie firiem, ktoré presahuje bežný 

rámec dodržiavania právnych predpisov 

č.   Číslo 

D.Convert  Zaručená konverzia 

DMS   Document Management System – systém na ukladanie dát 

eŠkola  Nástroj na správu materských škôlok a zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku 

dieťaťa 

EÚ    Európska únia  

FA   Fyzické aktíva 

FTVŠ   Fakulta telesnej výchovy a športu 

GDPR   Ochrana osobných údajov 

GIS   Geografický informačný systém 

GISPLAN  Pozri. GIS 

HM BA   Hlavné mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

HW   Hardvér 

IKT   Informačné a komunikačné technológie 

IS CSRÚ  Informačný systém Centrálnej správy referenčných údajov 

IS SAMO  Hlavný informačný systém miestneho úradu pre verejnú správu 

IT   Informačné technológie 

KPK   Koncepcia kultúrnej politiky MČ Bratislava–Staré Mesto 2016-2020 

KPSS   Komunitný plán sociálnych služieb mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

KS   Kancelária starostu 

KZ   Kolektívna zmluva 

LV   List vlastníctva 

Magistrat  Prevod bytov a nebytových priestorov 

MČ   Mestská časť 

MF SR   Ministerstvo financií  Slovenskej Republiky 

MPSVR SR   Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky  

MR   Miestna rada 

MS    Microsoft 

MŠ   Materská škola 

MŠVVaŠ SR  pozri MŠVVŠ SR 

MŠVVŠ SR  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky  

MÚ   miestny úrad 

MZ   Miestne zastupiteľstvo 

NAJEURO  Software na správu prenájmu majetku a pohľadávky 

NBS    Národná banka Slovenska  

NextFORM  Správa majetku a inventarizácia 

OP   Organizačný poriadok 

OR SR   Obchodný register Slovenskej Republiky 

OT_NC   Old Town New Com 

OV SR Obchodný vestník Slovenskej Republiky 

OZ   občianske združenie 

PHRaSR  pozri PHSR 

PHSR  Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava – Staré 

Mesto pre obdobie rokov 2017 – 2023  

PO   Požiarna ochrana 

POHLEURO  Software na správu prenájmu majetku a pohľadávky 

RPO   Register právnických osôb 
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RT   Register trestov 

RZZP    Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia 

SC   Seniorcentrum 

SLSP   Slovenská sporiteľňa 

SMP   Staromestský program 

SoftGL   Evidencia stravníkov v školských jedálňach 

SPP    Slovenský plynárenský priemysel  

SR    Slovenská republika 

STU   Slovenská technická univerzita 

SÚ   Stavebný úrad 

SW   Softvér 

Tangram  Sociálna výdajňa 

TIS   Transparency International Slovakia 

T-MAPY GISPLAN Pozri GIS 

tzv.   Takzvaný 

UK   Univerzita Komenského 

unclip   Zmluvy na odpredaj 

VEMA   Software na mzdy 

VITA   Evidencia registratúrnych záznamov pre stavebné úrady 

VP   Verejný poriadok 

VÚB   Všeobecná úverová banka 

VÚC   Vyšší územný celok 

VZN   Všeobecné záväzné stanovisko  

Wega   Dochádzkový systém 

ZOS   Zariadenie opatrovateľskej služby 

ZMOS   Združenie miest a obci Slovenska 

ZSE   Západoslovenská energetika 

ZŠ   Základná škola 

ŽR SR   Živnostenský register Slovenskej Republiky 
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Prílohy 


