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1.) Oblasť personálnej práce.

	Okrsková stanica mestskej polície Bratislava Nové Mesto / ďalej OS MsP  NM/ mala k 28.11.2013 skutočný stav 41 príslušníkov mestskej polície /ďalej len príslušníci/. Na kamerovom systéme boli zaradení 2 zamestnanci (zdravotne ťažko postihnutí občania). 
 Na úseku   riadenia boli zaradení 2 príslušníci /veliteľ, zástupca veliteľa/, na úseku objasňovania  priestupkov 1 príslušník, na úseku evidovania písomností 1 príslušník, na úseku operačnej služby 5 príslušníci, na úseku výkonu hliadkovej služby 22 príslušníkov a 10 okrskárov, z toho 5 okrskári vykonávali svoju činnosť v MČ Bratislava Rača a Vajnory.

 2.) Oblasť výkonu služby.

	Výkon služby policajtov OS MsP Bratislava Nové Mesto je situovaný v rámci jednotlivých mestských častí Bratislava Nové Mesto, Rača a Vajnory. Bol zameraný najmä na plnenie úloh uložených starostami jednotlivých mestských častí. Hliadky boli velené do jednotlivých okrskov v rámci MČ BA Nové Mesto na základe analýzy zistených  priestupkov  na úseku zabezpečenia verejného poriadku, ochrany životného prostredia, dodržiavania poriadku, čistoty a hygieny v uliciach , na verejných priestranstvách, ako aj na miestach verejnosti prístupných. Pred nástupom výkonu služby boli hliadky  riadne inštruované a oboznámené s bezpečnostnou situáciou v jednotlivých okrskoch, kde plnili  konkrétne úlohy v spolupráci s Miestnym úradom Bratislava Nové Mesto.

	V hodnotenom období bolo celkovo príslušníkmi OS MsP Bratislava Nové Mesto zistených 1875 udalostí, z toho bolo zistených v rámci  dopravy 1319 priestupkov, čo predstavuje 70,3% z celkového počtu udalostí riešených OS MsP NM /viď príloha/. Zvýšený nárast riešenia priestupkov na úseku dopravy je spôsobený zabezpečovaním dopravnej situácie v okolí ZŠ O. Nepelu počas  športovo-kultúrnych podujatí (hokejové zápasy  KHL  HC Slovana Bratislava). 
V rámci riešenia priestupkov uložením blokovej pokuty, bolo v blokovom konaní riešených 876 priestupkov na sumu 14.460,-€.  Tvrdosť pri riešení v blokovom konaní predstavovala 16,50,-€.

3.)Oblasť prevencie.

	 Bola zabezpečovaná bežným výkonom služieb hliadkami v jednotlivých okrskoch v rámci Okrskovej stanice MsP Bratislava Nové Mesto.  Ďalej bol vykonávaný dozor hliadkami OS MsP NM v čase od 07.15 hod. do 08.00 hod. počas pracovných dní na bezpečnosť prechodu detí na ZŠ Za kasárňou, na ZŠ Odborárska a   na ZŠ Riazanská  na priechodoch pre chodcov. 
Touto aktivitou bolo OS MsP NM  zabezpečené to, že v danom čase a mieste nebola dopravná nehoda s účasťou nielen detí, ale nebola spôsobená žiadna dopravná nehoda. 
		
 4.) Oblasť Monitoringu.

	Kamerový systém na OS MsP BA NM bol daný do užívania 6.8.2002 na monitorovanie bezpečnostnej situácie v lokalitách Trnavského mýta,  na Vajnorskej ul. v okolí obchodného centra POLUS a Miestneho úradu Bratislava – Nové Mesto a v okolí ZŠ O. Nepelu v počte 4 kamier.
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	Kamerový systém z dôvodu závad nebol v prevádzke od 27.5.2013 i napriek urgovaniu zo strany veliteľa OS MsP NM o opravu kamerového systému . Z toho dôvodu nebola z  kamerového systému zaznamenaná žiadna udalosť. 


 5)Záver :

Úlohy, ktoré vyplývajú z činnosti  OS MsP BA Nové Mesto boli  plnené v rámci  možností okrskovej stanice najmä z hľadiska počtu síl a prostriedkov s cieľom, čo najlepšie ich zvládnuť. 
Nemalé sily a prostriedky OS MsP NM boli využívané na zabezpečenie verejného poriadku a dopravnej situácie pred, počas a po skončení jednotlivých športovo-spoločenských podujatí na futbalovom štadióne Pasienky, v halách NTC a ZŠ O. Nepelu a pod. Tieto úlohy sú trvalé.

Prioritou pre nasledujúce obdobie bude pre OS MsP NM zabezpečiť výkon služby na úseku kontroly dodržiavania všeobecne záväzných nariadení a to najmä na úseku čistoty a poriadku podmienok držania psov, prevádzkových poriadkov detských ihrísk a areálu Kuchajdy. 


























