
  
 
 
Projekt „Chránená dielňa“ 
 

V decembri v roku 2005 podal mestský úrad žiadosť na Úrad práce , sociálnych vecí 
a rodiny o príspevok na zriadenie chránenej dielne (pracovníci so zmenenou pracovnou 
schopnosťou).V mesiaci január a február prebehlo výberové konanie na 4 miesta operátorov  
na základe odporúčaní Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny. Od apríla 2006 začala pracovať 
chránená dielňa, ktorá je zriadená v priestoroch mestskej polície. Jednotliví operátori v 4 
hodinových pracovných zmenách sledujú prostredníctvom kamier a monitorov dianie v centre 
mesta. Do služieb sú zaraďovaní hlavne vo večerných a nočných hodinách aj počas víkendov. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Udalosti, ktoré pracovníci chránenej dielne – operátori prioritne monitorujú  

kamerami Bezpečnostného monitorovacieho kamerového systému (BMKS). 

 

Operátor BMKS okamžite vyrozumie službukonajúceho príslušníka MsP pri: 
- podozrení z trestného činu 

- priestupku - z povahy ktorého je zrejmé, že si vyžaduje okamžitý zákrok - zásah 
(ohrozenie zdravia. majetku. priestupku násilnej povahy. identifikácie páchateľa ...) 

- iných deliktoch 

- iných udalostiach, ktoré vyžadujú zákrok - zásah (napr. požiar. dopravná nehoda. 



úraz. dopravná zápcha apod.) 
Operátor BMKS priebežne sleduje: 
- čistotu a poriadok na uliciach a iných verejných priestranstvách, 
- poškodzovanie a znečisťovanie verejných priestranstiev, vozoviek
 verejných 
 komunikácii, verejnej zelene - zelené pásy, trávniky, kvetinové záhony... 
- poškodzovanie, znečisťovanie verejnoprospešných zariadení, objektov (lavičky, smetiaky, 
 kontajnery, autobusové zastávky, verejné osvetlenie, oplotenia a pod.) ,  u1túme pamiatky 
- údržbu a čistenie, prípadne odpratávanie snehu v zimnom období, chodníkov, 
 komunikácií 
- poškodzovanie, ničenie, neoprávnené vylepovanie, umiestňovanie - okrem miest na to 

určených - plagátov, reklamných pútačov, rôznych oznámení 
- správne označenie nebezpečných miest pri rôznych opravách, prekopávkach a pod. ... 
- poškodzovanie, neoprávnené odstraňovanie dopravných značiek, značení, zariadení 
- dodržiavanie verejného poriadku pri ku1túmych, spoločenských a športových akciách 
- dopravné priestupky 
- ukladanie alebo ponechávanie odpadu na inom mieste ako na mieste na tom určenom 
- výtržníctvo, vandalizmus 
- pohyb podozrivých osôb, motorových vozidiel 
- dodržiavanie nočného kľudu 
- voľný pohyb psov 
- jazda cyklistov (skatebordistov, kolieskových korčuliarov) po chodníkoch 
- poškodzovanie majetku (vykrádanie vozidiel, vreckové krádeže a pod.) 
- fajčenie na zastávkach autobusov, MHD, nástupištiach 
 
 


