
zRS

zRS

Volené orgány

Magistrát

Mestská rada

Komisie mestského 
zastupiteľstva

Príloha č. 1 Organizačného poriadku: Organizačná schéma volených orgánov a magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy (k 1. januáru 2022)

Vysvetlivky:
o stav obsadenia vedúcich pozícií k 1. januáru 2022
o p. = poverený
o zRS = zástupca/-kyňa riaditeľa sekcie
o (P) = projektová dočasná štruktúra

Poradcovia 
primátora

Priamo riadené 
oddelenia

Kancelária 
riaditeľa magistr.

Kancelária 
riaditeľa sekcie

Kancelária 
riaditeľa sekcie

Priamo riadené 
oddelenia

Kancelária 
riaditeľa sekcie

Kancelária 
riaditeľa sekcie

Priamo riadené 
oddelenia

Priamo riadené 
oddelenia

Kancelária 
riaditeľa sekcie

Mestské zastupiteľstvo

SF
Sekcia financií

SF
Sekcia financií

Kancelária 
riaditeľa sekcie

 

OÚaP
Odd. účtovníctva a 

pohľadávok

OÚaP
Odd. účtovníctva a 

pohľadávok

OEaFČ
Odd. ekonomických 

a finančných 
činností

OEaFČ
Odd. ekonomických 

a finančných 
činností

ORPaRV
Odd. rozpočtovej 
politiky a revízie 

výdavkov

ORPaRV
Odd. rozpočtovej 
politiky a revízie 

výdavkov

OMDPaL
Odd. miestnych 

daní, poplatkov a 
licencií

OMDPaL
Odd. miestnych 

daní, poplatkov a 
licencií

Ref. fyzických 
osôb  /I.-III./

Ref. fyzických 
osôb  /I.-III./

Ref. fyzických 
osôb  /IV.-V./

Ref. fyzických 
osôb  /IV.-V./

Ref. právnických 
osôb

Ref. právnických 
osôb

Ref. ostatných 
miestnych daní, 
popl. a licencií

Ref. ostatných 
miestnych daní, 
popl. a licencií

PK-SD 
Projektová 

kancelária - SD

PK-SD 
Projektová 

kancelária - SD

ODI
Odd. dopravného 

inžinierstva

ODI
Odd. dopravného 

inžinierstva

ODP
Odd. dopravných 

povolení

ODP
Odd. dopravných 

povolení

Ref. tech. činností a 
špeciálneho stav. 

úradu

Ref. tech. činností a 
špeciálneho stav. 

úradu

Ref. cestného 
správneho orgánu

Ref. cestného 
správneho orgánu

Ref. kontrolyRef. kontroly

OHD
Odd. hromadnej 

dopravy

OHD
Odd. hromadnej 

dopravy

SSN 
Sekcia správy 
nehnuteľností

SSN 
Sekcia správy 
nehnuteľností

SD
Sekcia dopravy

SD
Sekcia dopravy

Kancelária 
riaditeľa sekcie 

OGČ
Odd. geodetických 

činností

OGČ
Odd. geodetických 

činností

OEaTSN
Odd. ekonomickej a 

technickej správy 
nehnuteľností

OEaTSN
Odd. ekonomickej a 

technickej správy 
nehnuteľností

OĽZ
Odd. ľudských 

zdrojov

OĽZ
Odd. ľudských 

zdrojov

OVO
Odd. verejného 

obstarávania

OVO
Odd. verejného 

obstarávania

Ref. verejného 
obstarávania 2
Ref. verejného 
obstarávania 2

OČM
Odd. činnosti mes. 

rady a mes. 
zastupiteľstva

OČM
Odd. činnosti mes. 

rady a mes. 
zastupiteľstva

OŠŠaM
Odd. školstva, 

športu a mládeže

OŠŠaM
Odd. školstva, 

športu a mládeže

OVPP
Odd. vnútornej 

právnej podpory

OVPP
Odd. vnútornej 

právnej podpory

OSPaV
Odd. súdnych 

sporov a vymáhania

OSPaV
Odd. súdnych 

sporov a vymáhania

SŽP
Sekcia životného 

prostredia

SŽP
Sekcia životného 

prostredia

Kancelária 
riaditeľa sekcie 

OŽP
Odd. životného 

prostredia

OŽP
Odd. životného 

prostredia

Ref. odpadového 
hospodárstva

Ref. odpadového 
hospodárstva

OTMZ
Odd. tvorby 

mestskej zelene

OTMZ
Odd. tvorby 

mestskej zelene

Ref. údržby a tvorby 
zelene

Ref. údržby a tvorby 
zelene

Ref. projektov a 
plánovania

Ref. projektov a 
plánovania

Ref. zelene pri 
cestných 

komunikáciách

Ref. zelene pri 
cestných 

komunikáciách

SNB
Sekcia nájomného 

bývania

SNB
Sekcia nájomného 

bývania

OSB
Odd. správy bytov

OSB
Odd. správy bytov

OKP
Odd. komunálneho 

podniku

OKP
Odd. komunálneho 

podniku

Ref. údržby 
komunikácii a 

zelene

Ref. údržby 
komunikácii a 

zelene

Ref. operatívnych 
činností

Ref. operatívnych 
činností

Ref. kontrolných a 
administratívnych 

činností

Ref. kontrolných a 
administratívnych 

činností

OSK
Odd. správy 
komunikácií

OSK
Odd. správy 
komunikácií

Ref. správy a údržby 
pozemných 
komunikácií

Ref. správy a údržby 
pozemných 
komunikácií

Ref. inžinierskych 
objektov

Ref. inžinierskych 
objektov

Ref. dispečerskej a 
pohotovostnej 

služby

Ref. dispečerskej a 
pohotovostnej 

služby

SV
Sekcia výstavby

SV
Sekcia výstavby

Ref. koordinácie 
výstavby

Ref. koordinácie 
výstavby

ODS
Odd. dopravných 

stavieb

ODS
Odd. dopravných 

stavieb

Ref. projektového 
riadenia 

dopravných stavieb

Ref. projektového 
riadenia 

dopravných stavieb

Ref. inžinieringu 
dopravných stavieb

Ref. inžinieringu 
dopravných stavieb

Ref. malých 
dopravných stavieb

Ref. malých 
dopravných stavieb

OPSaVP
Odd. pozemných 

stavieb a verejných 
priestorov

OPSaVP
Odd. pozemných 

stavieb a verejných 
priestorov

Ref. projektového 
riadenia pozemných 

stavieb

Ref. projektového 
riadenia pozemných 

stavieb

Ref. inžinieringu 
pozemných stavieb

Ref. inžinieringu 
pozemných stavieb

Ref. malých 
pozemných stavieb

Ref. malých 
pozemných stavieb

OOSaE
Odd. osvetlenia, 

sietí a energetiky

OOSaE
Odd. osvetlenia, 

sietí a energetiky

Ref. sekretariátu Ref. sekretariátu 

Ref. technickej 
infraštruktúry
Ref. technickej 
infraštruktúry

OOUPD
Odd. obstarávania 

územnoplánovacích 
dokumentov

OOUPD
Odd. obstarávania 

územnoplánovacích 
dokumentov

OUIČ
Odd. usmerňovania 
investičnej činnosti

OUIČ
Odd. usmerňovania 
investičnej činnosti

OPaS
Odd. 

programovania a 
spolupráce

OPaS
Odd. 

programovania a 
spolupráce

OK
Odd. kultúry

OK
Odd. kultúry

Archív mesta 
Bratislavy

Archív mesta 
Bratislavy

OVS
Odd. vnútornej 

správy

OVS
Odd. vnútornej 

správy

Ref. služiebRef. služieb

Ref. technickýRef. technický

Ref. prevádzkyRef. prevádzky

Ref. Krízového 
riadenia, BOZP, PO 

a PP

Ref. Krízového 
riadenia, BOZP, PO 

a PP

SSV
Sekcia sociálnych 

vecí

SSV
Sekcia sociálnych 

vecí

Kancelária 
riaditeľa sekcie

Kancelária 
riaditeľa sekcie

Ref. mestského 
terénneho tímu
Ref. mestského 
terénneho tímu

OSP
Odd. sociálnej 
podpory pre 

seniorov a ľudí so 
znevýhodením

OSP
Odd. sociálnej 
podpory pre 

seniorov a ľudí so 
znevýhodením

ODB
Odd. dostupného 
bývania a pomoci 

ľuďom bez domova

ODB
Odd. dostupného 
bývania a pomoci 

ľuďom bez domova

Ref. sociálnej 
pomoci

Ref. sociálnej 
pomoci

SIDaI
Sekcia informatiky, 

dát a inovácií

SIDaI
Sekcia informatiky, 

dát a inovácií

ODaPA
Oddelenie dátových 

a priestorových 
analýz

ODaPA
Oddelenie dátových 

a priestorových 
analýz

OI
Odd. informatiky

OI
Odd. informatiky

OIaDS
Odd. inovácií a 

digitálnych služieb

OIaDS
Odd. inovácií a 

digitálnych služieb

PK-MAG
Projektová 
kancelária - 
magistrát

PK-MAG
Projektová 
kancelária - 
magistrát

OIEF
Odd. 

implementácie ext. 
financovania

OIEF
Odd. 

implementácie ext. 
financovania

OVA
Odd. vnútorného 

auditu

OVA
Odd. vnútorného 

auditu

ORM
Odd. rozvoja 
magistrátu

ORM
Odd. rozvoja 
magistrátu

Mestský kontrolórMestský kontrolór Primátor
 

Primátor
 

1. námestníčka 
primátora

1. námestníčka 
primátora

Mestská políciaMestská polícia

Námestníčka 
primátora

Námestníčka 
primátora

Námestníčka 
primátora

Námestníčka 
primátora

KP 
Riaditeľ kancelárie 

primátora

KP 
Riaditeľ kancelárie 

primátora

Sekretariát 
primátora
Sekretariát 
primátora

OVV
Odd. vzťahov s 

verejnosťou

OVV
Odd. vzťahov s 

verejnosťou

RM
Riaditeľ 

magistrátu

RM
Riaditeľ 

magistrátu

ZRM1
Zástupca riaditeľa 

magistrátu

ZRM1
Zástupca riaditeľa 

magistrátu

OZVaP
Odd. zahr. vzťahov a 

protokolu

OZVaP
Odd. zahr. vzťahov a 

protokolu

Kancelária 
riaditeľa sekcie

OMV
Odd. majetkových 

vzťahov

OMV
Odd. majetkových 

vzťahov
Ref. verejného 
obstarávania 1
Ref. verejného 
obstarávania 1

OZVaP
Odd. zmluvných 

vzťahov a projektov

OZVaP
Odd. zmluvných 

vzťahov a projektov

Ref. ochrany 
ovzdušia

Ref. ochrany 
ovzdušia

SÚR
Sekcia územného 

rozvoja

SÚR
Sekcia územného 

rozvoja

SPS
Sekcia právnych 

služieb

SPS
Sekcia právnych 

služieb

ZRM2
Zástupkyňa riaditeľa 

magistrátu

ZRM2
Zástupkyňa riaditeľa 

magistrátu

ZRM3
Zástupca riaditeľa 

magistrátu

ZRM3
Zástupca riaditeľa 

magistrátu

OP
Odd. parkovania

OP
Odd. parkovania

 Ref. implementácie 
parkovacej politiky
 Ref. implementácie 
parkovacej politiky

Ref. prevádzky 
parkovacej politiky

Ref. prevádzky 
parkovacej politiky

Ref. evidencie 
majetku pre 
parkovanie

Ref. evidencie 
majetku pre 
parkovanie

Ref. veterinárnej 
starostlivosti a 
dezinsekcie (P)

Ref. veterinárnej 
starostlivosti a 
dezinsekcie (P)

Projektová 
kancelária - SSN

Projektová 
kancelária - SÚR

Projektová 
kancelária - SSV

UK
Ubytovňa Kopčany

UK
Ubytovňa Kopčany

Projektová 
kancelária - SIDaI

OKM 
Odd. komunikácie a 

marketingu

OKM 
Odd. komunikácie a 

marketingu

ÚSMP
Útvar správy mest. 

podnikov

ÚSMP
Útvar správy mest. 

podnikov

Ref. registratúryRef. registratúry

ÚHA
Útvar hlavného 

architekta

ÚHA
Útvar hlavného 

architekta

OSORO
Odd. sprostr. 

orgánu pre IROP

OSORO
Odd. sprostr. 

orgánu pre IROP

Ref. technickej 
správy 

nehnuteľností

Ref. technickej 
správy 

nehnuteľností

Ref. nájmov 
majetku

Ref. nájmov 
majetku

Ref. správy a 
vymáhania 
pohľadávok

Ref. správy a 
vymáhania 
pohľadávok

Ref. dopravného 
plánovania

Ref. dopravného 
plánovania

Ref. riadenia 
dopravy

Ref. riadenia 
dopravy

OPaZR
Odd. prevencie a 

znižovania rizík pre 
ohrozené skupiny

OPaZR
Odd. prevencie a 

znižovania rizík pre 
ohrozené skupiny

CDR
Centrum pre deti a 

rodiny REPULS

CDR
Centrum pre deti a 

rodiny REPULS

ÚHE
Útvar hlavného 

ekonóma

ÚHE
Útvar hlavného 

ekonóma

Ref. starostlivosti o 
zeleň

Ref. starostlivosti o 
zeleň

Ref. technickej 
podpory

Ref. technickej 
podpory

ORB
Odd. rozvoja 

bývania

ORB
Odd. rozvoja 

bývania
UF

Ubytovňa FORTUNA
UF

Ubytovňa FORTUNA

Mestský útulok 
Hradská

Mestský útulok 
Hradská

Ref. modelovania 
dopravy

Ref. modelovania 
dopravy

OCYK 
Odd. cyklodopravy

OCYK 
Odd. cyklodopravy

Ref. podpory 
usmerňovania a 

územnoplán. infor. 

Ref. podpory 
usmerňovania a 

územnoplán. infor. 

OEaTI
Odd. 

environmental. a 
tech. infraštruktúry

OEaTI
Odd. 

environmental. a 
tech. infraštruktúry

zRS zRSzRSzRSzRS
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