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     Úvod 
 

Mestská polícia ako poriadkový útvar hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
(ďalej len „mestská polícia“) pôsobí pri zabezpečovaní vecí verejného poriadku a ochrany 
ţivotného prostredia na území hlavného mesta a podieľa sa na ochrane dôstojného ţivota 

obyvateľov a návštevníkov hlavného mesta. 
Mestská polícia hlavného mesta plnila úlohy v súlade so zákonom č. 564/1991 Zb. o 

obecnej polícii v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o obecnej polícii“), podľa 

všeobecne záväzných právnych predpisov a úlohy vyplývajúce zo všeobecne záväzných 

nariadení (ďalej len „VZN“) vydaných v pôsobnosti hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy (ďalej len „hlavné mesto“) alebo v pôsobnosti jednotlivých mestských častí 
v rámci hlavného mesta.  

Ďalej sme plnili aj úlohy vyplývajúce z uznesení mestského zastupiteľstva, z uznesení 

miestnych zastupiteľstiev, ako aj na základe rozhodnutí primátora hlavného mesta a starostov 
mestských častí podľa pokynov a poţiadaviek v súlade s právnou úpravou.  

 Vedenie mestskej polície vlastné úlohy zameralo predovšetkým na zlepšovanie 

a skvalitňovanie celkovej činnosti, zefektívnenie priameho výkonu sluţby a na promptné 

riešenie vzniknutých problémov.  
Pre naplnenie stanovených cieľov a plnenia úloh mestská polícia spolupracovala 

najmä s príslušnými okresnými riaditeľstvami Policajného zboru, záchrannými a zdravotnými 

zloţkami, so štátnymi orgánmi, orgánmi štátnej správy a samosprávy.  
Počas  roku 2016 sa na všetkých činnostiach, plnení úloh, na dosiahnutých výsledkoch 

a na preventívnych aktivitách podieľalo šesť výkonných útvarov – päť okrskových staníc 

mestskej polície (Staré Mesto, Ruţinov, Nové Mesto, Dúbravka a Petrţalka) a Stanica 
jazdeckej polície a kynológie. Špecifické a podporné činnosti zabezpečovali funkčné útvary – 
centrálny dispečing, ekonomické oddelenie a vnútorno-organizačné oddelenie. 

Aj pre mestskú políciu bol rok 2016 významný z pohľadu zabezpečenia úloh na úseku 

verejného poriadku, nakoľko Slovenská republika v druhej polovici roka predsedala Rade 
Európskej únie. Nosná časť podujatí a sprievodných akcií počas konania SK PRES 2016 bola 

orientovaná na Staré Mesto (Reduta, Bratislavský hrad, historická budova NR SR, hotel 

Bôrik, Nová budova SND), preto bol výkon sluţby v Starom Meste posilnený počas celého 

obdobia predsedania policajtmi zo všetkých staníc. Rovnakú pozornosť sme venovali 

zabezpečovaniu verejného poriadku počas väčších akcií napr.  „Dúhový pride 2016“, protestu 

proti islamizácii Európy, 7. Európskemu samitu regiónov miest a obcí, pričom 

v bezpečnostných opatreniach a vo zvýšenom výkone sluţby v rámci zabezpečenia verejného 

poriadku policajti odslúţili takmer 29 000 h a v ostatných opatreniach viac ako 28 000 h. 
Značná časť odslúţených hodín bola zameraná na opatrenia „grafity“. 

Policajti velení na konkrétne miesta do výkonu sluţby v Starom Meste pochopiteľne 

chýbali vo svojich okrskoch a nemohli sa tak v plnej miere podieľať na kontrole dodrţiavania 

VZN, ako aj riešeniu vlastnej problematiky. Táto situácia mala logicky na jednej strane dopad 

na pokles zistených a riešených porušení VZN oproti roku 2015 (-6 970, no na  strane druhej 
kaţdodenný výkon sluţby viacerými hliadkami mestskej polície v centre hlavného mesta mal 
preventívny efekt smerom k „neprispôsobivým občanom“, ktorým je prirodzené poţívať 

alkohol na verejnosti, znečisťovať a zaberať verejné priestranstvo popr. obťaţovať ostatných 

obyvateľov a návštevníkov hlavného mesta. 
Je potrebné však uviesť, ţe sme zistili väčší počet ostatných priestupkov podľa 

osobitných zákonov (nárast o 1 284) ako v predchádzajúcom období a celkovo sme riešili viac 

priestupkov v blokovom konaní a to nielen čo do počtu (nárast o 1 545), ale i výšky (nárast o 

65 615 €). 
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Zintenzívnili sme preventívno-vzdelávaciu činnosť na úseku ohrozených kategórií 

občanov (seniori a školská mládeţ), najmä prednáškové aktivity zamerané na témy 

bezpečnosť seniorov, „grafity“ a taktieţ výučbu dopravnej výchovy na materských 

a základných školách.   
Rovnako sme zefektívnili propagáciu celkovej činnosti mestskej polície vrátane 

dosiahnutých výsledkov v jednotlivých oblastiach. 
Aj v roku 2017 mestská polícia bude plniť stanovené úlohy a zabezpečovať verejný 

poriadok pri mnoţstve zhromaţdení a podujatí v hlavnom meste, avšak ţiadne by sa časovým 

rozsahom nemali vymykať z normálu. Preto predpokladáme dosiahnutie lepších výsledkov 

v jednotlivých oblastiach našej činnosti a za týmto účelom sme prijali vlastné a nevyhnutné 

opatrenia.  
Dôleţitým atribútom pre fungovanie mestskej polície ako celku je finančná stránka. 

Preto vedenie mestskej polície oceňuje skutočnosť, ţe primátor hlavného mesta a poslanci 
mestského zastupiteľstva na rok 2017 schválili pre mestskú políciu najvyšší finančný rozpočet 

za ostatné roky (výdavky v roku 2015 – 6 566 645 €; výdavky v roku 2016 – 6 880 333 €; 

plán na rok 2017 – 8 046 000 €). 
 

 
1. Zabezpečenie verejného poriadku 

 
Jednou z najdôleţitejších úloh mestskej polície je ochrana a zabezpečenie verejného 

poriadku na území hlavného mesta a s tým spojené vytváranie pocitu bezpečia pre obyvateľov 

hlavného mesta, ako aj pre jeho návštevníkov.  
Počas roku 2016 na území hlavného mesta bolo občanmi a právnickými osobami 

oznámených mnoţstvo zhromaţdení podľa zákona č. 84/1990 Zb. o zhromaţďovacom práve 

v znení neskorších predpisov. Zhromaţdenia sú väčšinou zvolávané do centra Starého Mesta 

resp. k sídlam štátnych orgánov a inštitúcii. Všetky zhromaţdenia boli zabezpečené mestskou 

políciou primeraným výkonom sluţby, pričom k rozsiahlemu alebo hromadnému narušeniu 

verejného poriadku aj vďaka prijatým opatreniam nedošlo. Pri zabezpečení verejného 

poriadku participovali aj útvary Policajného zboru.  
Mestská polícia sa taktieţ podieľala na zabezpečovaní verejného poriadku počas 

konania spoločenských, kultúrnych, športových podujatí v jednotlivých mestských častiach.   
Konanie rôznorodých podujatí a zhromaţdení je atribútom, ktorý v rozhodnej miere 

bezprostredne ovplyvňuje stav a úroveň verejného poriadku na území hlavného mesta. Preto 

bol dôraz kladený na dôkladnú prípravu pred konaním konkrétneho podujatia, sily 

a prostriedky boli náleţite naplánované, pričom ich vyuţitie po vykonaní opatrení bolo 

zhodnotené po stránke adekvátnosti i primeranosti. 
Za účelom dodrţiavania  a ochrany verejného poriadku boli policajti mestskej polície 

vysielaní do riadneho plánovaného výkonu sluţby v čase konania podujatí a na problematické 

miesta. V prípade potreby mestská polícia reagovala na vývoj bezpečnostnej situácie 

plánovaním bezpečnostných opatrení, zvýšeného výkonu sluţby a nariadením špeciálnych 

kontrol na konkrétnu problematiku. 
Dôleţitou úlohou počas roku 2016 bolo zabezpečenie ochrany verejného poriadku 

počas podujatia SK PRES 2016 (predsedníctvo Slovenskej republiky v Rade Európskej únie). 

V tejto súvislosti boli prijaté viaceré bezpečnostné opatrenia, pričom na celé obdobie 

predsedníctva od 1. júla do 31. decembra boli posilnené počty hliadok centre v Starého Mesta 

v dennej i nočnej dobe. Zabezpečenie verejného poriadku výkonom sluţby počas jednotlivých 

sprievodných akcií a rokovaní v rámci predsedníctva zo strany mestskej polície moţno 

hodnotiť aj s odstupom času pozitívne. Rovnako významným bolo zabezpečenie verejného 

poriadku počas konania 7. Európskeho samitu regiónov a miest v mesiaci júl 2016. 
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Kaţdoročne mestská polícia zabezpečuje verejný poriadok pri športových podujatiach, 

pričom nosnou lokalitou je mestská časť Nové Mesto, kde sú sústredené športové štadióny. 

Výkon sluţby bol preto zameraný najmä na zabezpečenie verejného poriadku a dodrţiavanie 

VZN počas konania najvyššej futbalovej súťaţe Fortuna ligy, Slovenského pohára, ligy UEFA 

(zápasy ŠK Slovan Bratislava) na futbalovom štadióne Pasienky, medzinárodnej 

Kontinentálnej hokejovej ligy (zápasy HC Slovan Bratislava) na Zimnom štadióne O. Nepelu 

a ďalších športových zápolení v Hant aréne a v Národnom tenisovom centre. Rovnako sa 

v týchto objektoch konali rôzne koncerty a podujatia kultúrneho zamerania. 
Výkon sluţby bol naplánovaný v priebehu roka aj v jednotlivých mestských častiach 

počas konania hodov, vinobraní, doţinkov, pivných festivalov, slávností vína a rôznych trhov. 
Zvláštna pozornosť bola venovaná akcii „Dúhový pride 2016“, protestu proti 

islamizácii Európy, letnej turistickej sezóne, Sviatku všetkých svätých a Pamiatke zosnulým, 

vianočným trhom v Starom Meste a v Petrţalke, samotným vianočným sviatkom a výkonu 

sluţby počas konania bohosluţieb v období vianoc a oslavám Silvestra a príchodu Nového 

roka.  
Zvýšený výkon sluţby bol zameraný na ochranu majetku hlavného mesta pred 

vandalmi pri riešení problematiky „grafity“. Pozornosť bola venovaná rekreačným oblastiam 

Koliba, Partizánska lúka, hrádza v Petrţalke a na ďalšie lokality, ktoré slúţia na rekreáciu 

a oddych obyvateľov hlavného mesta. 
Na riešenie konkrétnych porušení VZN a všeobecne záväzných právnych predpisov 

boli nariaďované špeciálne kontroly s konkrétnym zameraním (taxi, neprispôsobiví občania, 

„bus“ pruhy, psi, zóna regulovaného státia, skládky, nepovolené pouličné aktivity a pod.). 
Príslušníci mestskej polície v roku 2016 odslúţili v bezpečnostných opatreniach a vo 

zvýšenom výkone sluţby (zabezpečenie verejného poriadku na zhromaţdeniach, počas letnej 

turistickej sezóny, počas športových podujatí a kultúrno-spoločenských akcií) celkom 29 603 

h a počas špeciálnych kontrol a spoločnom výkone sluţby  28 810 h.   
  

2. Oblasť riešenia priestupkov a dodržiavania všeobecne záväzných 

nariadení 

 V roku 2016 príslušníci riešili 76 728 (82 300)1 udalostí, z ktorých 41 302 (48 691) 
bolo zistených vlastnou činnosťou aj za vyuţitia mestského kamerového systému. Ďalších  34 
446 (32 343) udalostí bolo oznámených občanmi na telefonickú linku 159 alebo priamo na 
jednotlivé okrskové stanice mestskej polície (ďalej len „okrsková stanica“). Ďalšie 

poţiadavky, ktoré sa týkali najmä riešenia priestupkov, boli prijaté z miestnych úradov  443 
(733) a z PZ 537 (533).  

Na úseku priestupkov bolo riešených 62 254 (67 940) prípadov. Z nich bolo 19 605 
(23 730) riešených napomenutím. Pri riešení priestupkov príslušníci v 36 436 (34 889) 
prípadoch uloţili blokovú pokutu na mieste v celkovej sume 605 860 € (540 245 €).  
K nezaplateným pokutám na mieste bolo vydaných 100 (48) šekov na sumu 4 580 € (1 550 €). 
V zákonnej lehote bolo zaplatených 54 (31) pokút v sume 2 750 € (1 020 €).  

Pokuty nezaplatené v stanovenej lehote boli postúpené exekútorovi na vymáhanie. 

Z dôvodu vecnej príslušnosti bolo príslušným orgánom oznámených 4 521 (7 802) vecí, z 

ktorých bolo 596 (1 200) oznámených na dopravné inšpektoráty PZ, 100 (84) iným útvarom 

PZ, 3 825 (6 518) iným orgánom. Ďalších 611 (504) priestupkov nebolo moţné riešiť 

v zmysle zákona (napr. maloletá osoba, nezistený priestupca, osoby požívajúce výsady a  

imunity a pod.).   

                                                 
1 V zátvorkách za číselnými hodnotami  sú uvedené hodnoty za predchádzajúci kalendárny rok 
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Do objasňovania bolo prevzatých 952 (934) priestupkov. Z toho bola v 397 (362) 
prípadoch predloţená správa o výsledku objasňovania príslušnému správnemu orgánu, v 332 
(191) prípadoch boli veci odovzdané príslušným orgánom z dôvodu ich prejednávania podľa 

osobitných predpisov. Ďalších 152 (237) vecí bolo uloţených, 44 (98) odloţených a 27 (46) 
priestupkov je ešte v objasňovaní. K 31. 12. 2016 bolo v štádiu riešenia 29 (33) priestupkov. 
(viď. Tabuľky 6 a 8 v prílohe) 

 
 Riešené priestupky spáchané porušením ustanovení VZN sú uvedené v Tabuľke 7 
v prílohe. 
 
 Prípadov, ktoré nevykazovali znaky priestupku ani trestného činu sme zaevidovali 
celkom 14 097 (14 112)  (udalosť po preverení na mieste nebola potvrdená  - 13 598 (13 614), 

udalosť bola oznámená rýchlej zdravotnej pomoci (ďalej len „RZP“) – 205 (179), 

Hasičskému a záchrannému zboru (ďalej len „HaZZ“) – 42 (49) alebo Slobode zvierat – 154 

(135) a 98 (135) oznamov bolo postúpených PZ). Ostatných 366 (227) udalostí bolo len 
zadokumentovaných a uloţených alebo oznámených príslušnému orgánu. (viď. Tabuľka 11 v 
prílohe) 
  
 V 6 (14) prípadoch bolo zistené a následne oznámené PZ podozrenie zo spáchania 

trestnej činnosti. Ďalej bolo nájdených 5 (5) osôb, z toho bola jedna nezvestná maloletá osoba. 
(viď. Tabuľky  9 a 10 v prílohe) 
 
2.1 Čistota a poriadok 

V oblasti priestupkov, za porušenie § 47 – priestupky proti verejnému poriadku podľa  

zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „priestupkový 

zákon“), príslušníci riešili 519 (621) priestupkov. 
 Za porušenie § 48 priestupkového zákona – (priestupky proti verejnému poriadku 

spáchané porušením iných povinností neţ uvedených v § 47, ak sú ustanovené všeobecne 

záväznými právnymi predpismi, vrátane VZN obcí) príslušníci riešili 3 496 (5 828) 
priestupkov, ktoré boli spáchané porušením ustanovení VZN o čistote a poriadku hlavného 

mesta a mestských častí.  
 Čistotu a poriadok upravujú aj niektoré ďalšie VZN, ako aj niektoré všeobecne 

záväzné právne predpisy, napr. zákon č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane nefajčiarov“) (viď. podkapitola 2.3), alebo 
zákon, ktorým sa priamo upravujú niektoré podmienky drţania psov, podľa ktorého 

príslušníci riešili priestupky 125 (326) krát.  
 

2.2 Ochrana pred alkoholizmom 
 

V hodnotenom období príslušníci riešili 1 162 (2 255) priestupkov spáchaných 

porušením VZN o poţívaní alkoholických nápojov na verejnosti a VZN o zákaze resp. 

obmedzení predaja alkoholických nápojov. Uloţením blokovej pokuty bolo riešených 25 (30) 
priestupkov. V 1 136 (2 214) prípadoch bol priestupca napomenutý a 1 (21) prípad bol 
odovzdaný príslušnému orgánu. Napomenutím boli riešení predovšetkým tzv. bezdomovci, 

ktorým uloţiť blokovú pokutu je mnohokrát neefektívne a míňajúce sa účinku uloţenej 

sankcie. Súčasťou napomenutia bolo zároveň vykázanie osoby z miesta alebo priestoru, kde 

sa zdrţiavala. Pri riešení týchto priestupkov bolo potrebné spolupracovať aj s RZP, nakoľko 

osoby pod vplyvom alkoholu často vykazovali známky zranenia. 
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2.3 Ochrana nefajčiarov 

Na úseku ochrany nefajčiarov príslušníci riešili 630 (1 309) priestupkov. Podľa zákona 

o ochrane nefajčiarov boli tieto priestupky prevaţne spáchané porušením zákazu fajčenia na 

zastávkach mestskej hromadnej dopravy. Blokovou pokutou bolo riešených 125 (183) 
priestupkov v celkovej sume 1 685 € (2 290 €), 504 (1 124) priestupkov bolo riešených 

napomenutím a 1 (2) priestupok bol oznámený príslušnému orgánu. Ďalších 75 (123) 
priestupkov bolo spáchaných porušením ustanovení VZN na ochranu nefajčiarov, z toho bolo 
12 (32) priestupkov riešených blokovou pokutou v sume 120 € (320 €) a 63 (91) 
napomenutím. 
 
 
2.4 Ochrana ţivota a zdravia 

Mestskou políciou boli v 42 (49) prípadoch privolaní príslušníci HaZZ. Išlo napr.  
o poţiar garáţe, poţiar opustenej budovy, horiace pneumatiky, horiaca skládka odpadu, 

spadnuté stromy a konáre na vozovke alebo na chodníku, spadnutý stĺp verejného osvetlenia, 

únik plynu z plynovej skrine, neznáma tekutina na chodníku, rozliaty motorový olej na ceste, 

nebezpečný osí roj na detskom ihrisku, roj včiel v blízkosti bytového domu, spadnuté malé 

kačky v odkrytom kanáli a pod. V 205 (179) prípadoch bola privolaná RZP k zraneným 

osobám.  
 
 

2.5 Ochrana majetku 

 Významnou úlohou mestskej polície je ochrana majetku hlavného mesta a občanov. V 
rámci nej boli pravidelne vykonávané akcie na zamedzenie vreckových a iných drobných 

krádeţí počas letnej turistickej sezóny, vianočných trhov alebo v okolí cintorínov a na 

cintorínoch počas Dňa všetkých svätých a Pamiatky zosnulých. Pravidelne boli vysielané zo 

Stanice jazdeckej polície a kynológie mestskej polície (ďalej len „Stanica JPaK“) hliadky na 

koňoch do záhradkárskych a chatových oblastí, kde sa často sústreďovali neprispôsobivé 

osoby. Príslušníci zistili a oznámili príslušným okresným riaditeľstvám PZ podozrenia zo 
spáchania trestného činu proti majetku v 6 (14) prípadoch, z ktorých boli 2 (7) krádeţe, 1 (2)  
prípad poškodzovania cudzej veci, 2 (3) prípady výtrţníctva, 1 (0) krát ublíţenie na zdraví, 0 
(1) lúpeţ a 0 (1) prípad neoprávneného pouţívania cudzieho motorového vozidla. 
(viď. Tabuľka 10 v prílohe)  
 Ďalej príslušníci riešili 59 (134) priestupkov proti majetku podľa § 50 priestupkového 

zákona. Z tohto počtu bolo 5 (22) krádeţí a v 54 (112) prípadoch poškodenie alebo zničenie 

majetku. V oblasti ochrany majetku a zároveň bezpečnosti cestnej premávky bolo v 154 (258) 
prípadoch zistené a oznámené príslušným orgánom poškodenie alebo odstránenie dopravného 

značenia, ako priestupok podľa zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení 

neskorších predpisov. 
 V mesiaci apríl 2016 boli zo strany mestskej polície prijaté opatrenia spojené so 
zvýšeným výkonom sluţby na úseku ochrany majetku hlavného mesta na elimináciu 

„grafity“. Výkon sluţby bol a stále je zameraný na vybrané podchody a mosty. Súčasne aj 

preventívno -výchovné aktivity smerovali na  riešenie danej problematiky. 
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2.6 Ochrana ţivotného prostredia 

 Pri ochrane ţivotného prostredia sa príslušníci zamerali na ochranu zelene, na 
porušovanie zákazov vjazdov do chránených oblastí, tieţ na nepovolené zakladanie skládok a 

na odstavené vraky motorových vozidiel na verejných priestranstvách. V hodnotenom období 

bolo riešených podľa VZN 25 (25) priestupkov v súvislosti s poškodzovaním verejnej zelene 
a 177 (1 179) priestupkov státí na zeleni. Podľa zákona o cestnej premávke bolo riešených 
v 3 931 (3 488) prípadoch státia na zeleni. Okrem toho v oblasti ochrany ţivotného prostredia 

bolo zistených 467 (2 164) priestupkov, spáchaných na úseku čistoty kontajnerových stojísk, 

150 (265) priestupkov znečisťovania verejného priestranstva odpadom resp. zakladania 

nepovolených skládok a 10 (18) priestupkov nepovoleného pálenia odpadu. Príslušným 

orgánom bolo oznámených 447 (380) zistených vrakov motorových vozidiel vo viacerých 

mestských častiach. Z tohto počtu bolo 108 (132) vrakov riešených v zmysle VZN a 339 
(248) podľa zákona o odpadoch. 
 V rámci ochrany prírody, s akcentom na ochranu Bratislavského lesoparku, hliadky 
mestskej polície vykonávali  sluţbu pri monitorovaní zákazu vjazdu na Ţeleznú studničku, 

najmä v dňoch pracovného pokoja, kedy bola zvýšená návštevnosť rekreačného areálu 

Partizánska lúka návštevníkmi prichádzajúcimi motorovými vozidlami. Obdobne 
zabezpečovali dohľad aj v lokalite Koliba. 
 
2.7 Iné priestupky vyplývajúce z porušení VZN 

 Medzi iné priestupky moţno zaradiť tie, ktoré boli riešené v zmysle ďalších VZN, ako 
napr. na úseku ambulantného predaja, trhového poriadku, nepovoleného uţívania verejného 

priestranstva, pouličných aktivít, obťaţovania neprispôsobivými osobami, nedodrţania 

záverečných hodín v pohostinských prevádzkach, skladovania stavebného materiálu, 

porušenia podmienok rozkopávok a stavebných prác mimo vyhradeného času. V Tabuľke 7 v 

prílohe sú uvedené sledované porušenia. 
 Problematika nedodrţiavania záverečných hodín v pohostinských zariadeniach tvorí 
najvýraznejší pretrvávajúci problém, najmä v mestskej časti Staré Mesto, kde mestská polícia 

úzko spolupracuje s príslušným oddelením miestneho úradu, ktorému pravidelne oznamujeme 
prevádzky, ktoré boli skontrolované a bolo zistené porušenie VZN. 
 
2.8  Doprava 
 

V oblasti dopravy príslušníci podľa § 22 priestupkového zákona, za porušenie 

ustanovení zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke v znení neskorších predpisov (ďalej len 

„zákon o cestnej premávke“), riešili 51 505 (49 116) priestupkov. Z tohto počtu bolo najviac 

priestupkov riešených za porušenie zákazu státia na vyhradenom parkovisku - 7 301 (6 893), 
státie na chodníku - 5 758 (4 302) a státie na zeleni - 3 931 (3 488), ďalej za porušenie 

dopravných značiek „Zákaz zastavenia“ - 5 260 (5 096), „Zóna“ - 5 179 (4 273) a „Zákaz 

státia“ - 2 374 (2 870). Porušenie zákazu státia na parkovacích miestach vyhradených pre 

osoby zdravotne ťaţko postihnuté bolo riešené v 1 050 (902) prípadoch. Blokovou pokutou 

bolo vyriešených 35 198 (32 710) priestupkov, napomenutím 13 294 (12 914), oznámením 

1 753 (2 450) a ostatné priestupky boli prevzaté do objasňovania. Podľa VZN obsahujúcich 

úpravu dopravy bolo riešených ďalších 177 (1 179) priestupkov a to za zákaz státia na zeleni.  
V hodnotenom období príslušníci pouţili 30 092 (27 813) krát „imobilizér“ a v 6 406 

(5 496) prípadoch rozhodli o odstránení motorového vozidla. 
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Tabuľka 1 

Najčastejšie riešené priestupky v oblasti dopravy 

§25/1n)státie na vyhradenom parkovisku, pred vjazdom na cestu z ... 7 301 

§25/1q)státie na chodníku (§52 ods.2 - voľná šír.1,5 m) 5 758 

§25/1o)státie na plat. parkovisku bez zaplatenia poplatku za parkovanie 3 541 

§3,ods.2,b ZÁKAZ ZASTAVENIA(B34) 5 260 

§3,ods.2,b ZÓNA(IP 24a) 5 179 

§25/1s)státie na zeleni, ostrovčekoch a deliacich pásoch,... 3 931 

§25/1c)státie na priechod  pre chodcov alebo na priechod pre cyklistov 3 571 

§3,ods.2,b ZÁKAZ STÁTIA(B33) 2 374 

§25/1u)státie a zastavenie. na iných miestach, kde môže byť ohroz. BaPCP 2 092 

§59 ods.3)státie v obytnej alebo pešej zóne ... 2 048 

 
3. Činnosť okrskárov 

V roku 2016 bolo v mestskej polícii zaradených na pracovnej pozícii okrskár 44 (43) 
príslušníkov, z toho OS Staré Mesto – 4, OS Ruţinov – 8, OS Nové Mesto – 10,  
OS Dúbravka – 12 a OS Petrţalka – 10. Okrskári okrem preventívneho pôsobenia mali a majú 

nezastupiteľné miesto v oblasti prvého kontaktu s občanmi. Zároveň operatívne plnili 

poţiadavky predstaviteľov miestnej samosprávy a boli nápomocní odborným útvarom 

miestnych úradov pri plnení niektorých špecifických úloh samosprávy na úseku vecí 
verejných. V hodnotenom období v niektorých mestských častiach mali okrskári vybavené 

priestory, kde boli k dispozícii občanom v určených úradných hodinách. Okrskári, ktorí 

nemali k dispozícii priestory na osobný kontakt s občanmi a spracúvanie písomností 

k priestupkom, vyuţívali priestory príslušnej okrskovej stanice. Pre výkon sluţby mali 

niektorí okrskári k dispozícii sluţobné motocykle (8), v prípade potreby aj sluţobné motorové 

vozidlá. K technickému vybaveniu jednotlivých okrskárov patril tieţ mobilný telefón, 

prípadne fotoaparát. 
 Pri výkone sluţby kládli okrskári dôraz predovšetkým na ochranu verejného poriadku. 

V rekreačno-oddychových zónach sa okrskári v spolupráci s ostatnými príslušníkmi 

okrskových staníc a Stanice JPaK zameriavali okrem kontroly dodrţiavania čistoty 

a poriadku, aj na ochranu zelene a majetku mesta, nepovolený vjazd motorových vozidiel 

a parkovanie vozidiel. Ďalej kontrolovali dodrţiavanie záverečných hodín v pohostinských 

prevádzkach, nepovolené pouličné aktivity, exteriérové sedenia a nepovolený vjazd 

motorových vozidiel do pešej zóny. Ku kaţdodennej rutine patrila aj kontrola dodrţiavania 

podmienok drţania psov, či uţ podľa VZN alebo osobitného zákona a monitorovanie lokalít, 

na ktorých v minulosti vznikali nepovolené skládky, alebo kde bol predpoklad vzniku nových 

čiernych skládok odpadov. 
 K pravidelným činnostiam okrskárov patril tieţ dohľad pri priechodoch pre chodcov 
v blízkosti základných škôl v čase príchodu ţiakov, účasť na preventívnych aktivitách, 

besedách a prednáškovej činnosti na školách, spolupodieľali sa na zabezpečovaní rôznych 

kultúrno-spoločenských a športových podujatí a zhromaţdení občanov v im zverenom okrsku. 
Táto ich činnosť bola zo strany starostov jednotlivých mestských častí hodnotená veľmi 

pozitívne.  
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4. Ďalšie odborné činnosti 

4.1 Výkon odborného dozoru nad taxisluţbou 

 Na základe zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov, 

vykonali poverení príslušníci na území hlavného mesta 234 (220) plánovaných kontrol 

výkonu taxisluţby. Z uvedeného počtu kontrol bolo realizovaných v rámci okrskových staníc: 
Staré Mesto - 110, Ruţinov – 93, Nové Mesto – 11, Dúbravka – 14 a Petrţalka – 6 kontrol. 
Zistených bolo 45 (89) nedostatkov, ktoré boli oznámené príslušnému orgánu.  Nedostatky sa 
týkali označenia vozidla obchodným menom v 7 prípadoch, taxametrov v 11 prípadoch, 

dokladov k prevádzkovaniu taxisluţby v 10 prípadoch, státia  mimo stanovišťa v 1 prípade, 

sadzby cestovného vyznačeného na karosérii v 3 prípadoch a v 13 prípadoch boli zistené 

viaceré závady počas jednej kontroly. 
 
4.2 Mestský kamerový systém 
 

Kamerový systém bol vyuţívaný pri dohľade nad bezpečnosťou a verejným 

poriadkom na území hlavného mesta a zároveň nainštalované kamery pôsobili preventívne. 

Umiestnenie kamier a ich prevádzka bola v súlade s platnými právnymi predpismi, vrátane 

umiestnenia upozornení o monitorovanom priestore na všetkých vstupoch do monitorovaných 

priestorov.  
V priebehu roka 2016 pokračovala digitalizácia kamerového systému. K  31. 12. 2016 

mala mestská polícia k dispozícii 128 (104) kamier, z toho bolo 120 digitálnych a 8 
analógových kamier. Ďalších 10 kamier sa technicky pripravuje do prevádzky. 

Prostredníctvom kamerového systému bolo zistených na okrskových staniciach 1 611 (1 785)  
udalostí. Zistené udalosti súviseli najmä so statickou dopravou v 1 502 (1 736) prípadoch.   
 Udalosti zistené kamerovým systémom boli riešené blokovou pokutou v 555 (440) 
prípadoch v sume 7 480 € (5 540 €), napomenutím v 208 (265) prípadoch, oznámením 

príslušnému orgánu v 824 (1 045) prípadoch, do objasňovania prešlo 16 (13) prípadov a inak 
bolo riešených 8 (22) prípadov. 
 Výstupy z kamerového systému boli vyuţívané mestskou políciou pri objasňovaní 

priestupkov a tieţ orgánmi činnými v trestnom konaní pri odhaľovaní, objasňovaní a 
dokumentovaní trestnej činnosti. Na základe doţiadania v 255 (258) prípadoch bol 

vyhotovený záznam pre účely trestného  konania a objasňovania priestupkov.  
  
4.3 Správne konanie - priestupky na úseku porušovania podmienok drţania psov 
 
 Samostatnou odbornou činnosťou mestskej polície, na základe poverenia primátora 

hlavného mesta, ako príslušného správneho orgánu, je vykonávanie správneho konania 

o priestupkoch v správnom konaní, vo veciach priestupkov podľa ustanovení § 7 ods. 1 písm. 

c) a 7 ods. 2 písm. b) zákona č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky 

drţania psov v znení zákona č. 102/2010 Z. z. (ďalej len „zákon č. 282/2002 Z. z.“).  
V roku 2016 bolo mestskej polícii doručených na správne konanie 44 spisov čo je 

nárast o 44% oproti roku 2015. Zároveň bolo prerokovaných aj 5 prípadov z roku 2015 a 1 
prípad bol ukončený z roku 2013. Do roku 2017 prešlo neukončených 5 spisov. 

Z dôvodu nezaplatenia pokút uloţených v správnom konaní za spáchané priestupky, 

bolo v roku 2016 predloţených 5 návrhov na ich exekučné vymáhanie. 
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Tabuľka 2 

Prípady v správnom konaní podľa kvalifikácie 

útok psa na iné zviera 25 

útok psa na človeka  16 

prípady, ktoré nenaplnili znaky útoku psa a boli odstúpené na príslušný správny orgán 3 

Spolu  44 

 
Tabuľka 3 

Riešenie prípadov v správnom konaní 

ukončené rozkazom v rozkaznom konaní                     18 

ukončené rozhodnutím                                                  8 

ukončené odložením 3 

ukončené uložením veci                                                  1 

postúpené s dôvodu vecnej príslušnosti       4 

odstúpené na trestné konanie                4 

zastavené konania                       3 

v konaní 3 

Spolu  44 

  
 

5. Spolupráca s občanmi 

 Mestská polícia sa zaoberala 7 480 (7 437) podnetmi oznámenými občanmi osobne 

a 20 907 (18 560) podnetmi oznámenými na telefónne čísla výkonných útvarov mestskej 

polície. Na telefónnej linke 159 bolo prijatých 52 547 (50 265) hovorov, z toho 42 158  
(39 235) oznámení bolo vybavených operatívne na Centrálnom dispečingu mestskej polície.  
Z ostatných 10 389 (11 030) oznámení bolo 6 059 (6 346) postúpených na vybavenie 

výkonným útvarom mestskej polície a 4 330 (4 684) príslušným útvarom PZ alebo iným 

orgánom. Vo vzťahu k veterinárnej sanácii bolo na Centrálny dispečing mestskej polície 

nahlásených 412 podnetov. Tieto podnety boli riešené v súčinnosti so Slobodou zvierat, 

nakoľko sa týkali túlavých psov alebo zatúlaných psov. Osobitne v správnom konaní boli 

riešené útoky psa na iného psa alebo psa na človeka. 
 
 Vo svojich podnetoch občania prevaţne upozorňovali na nesprávne parkovanie, na 

rušenie nočného pokoja, na spáchané priestupky proti ustanoveniam jednotlivých VZN 

v oblasti čistoty a poriadku, na státie na zeleni, ďalej na poţívanie alkoholických nápojov na 

verejnom priestranstve, na nedodrţiavanie záverečných hodín v reštauračných zariadeniach 

a v pohostinstvách. Občania tieţ ţiadali informácie o odstránených motorových vozidlách 

a zaloţených „imobilizéroch“. 
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6. Spolupráca s Policajným zborom 

 Spolupráca s príslušníkmi PZ bola realizovaná predovšetkým v oblasti kontroly 
dodrţiavania verejného poriadku pri kultúrno-spoločenských, športových podujatiach 

a zhromaţdeniach občanov. V rámci spolupráce bolo PZ oznámených 100 (84) priestupkov na 
ďalšie riešenie a na dopravné inšpektoráty bolo postúpených 596 (1 200)  priestupkov.  
V 6 (14) prípadoch bolo zistené a oznámené podozrenie zo spáchania trestnej činnosti. Dve 
(2) osoby boli, v súvislosti so spáchaným priestupkom, predvedené na zistenie totoţnosti. 

Ďalej boli zistené 4 (2) osoby, po ktorých bolo vyhlásené pátranie z dôvodu spáchania 

trestného činu, 1 (3) nezvestná osoba a 0 (2) vozidiel v pátraní. V 30 (30) prípadoch boli 

občanmi odovzdané na výkonných útvaroch mestskej polície nájdené osobné doklady, ktorých 

majitelia boli vyzvaní na ich prevzatie resp. boli doklady odovzdané PZ. V tejto súvislosti 

treba poznamenať, ţe sa osvedčili schránky dôvery umiestnené na objektoch výkonných 

útvarov, kde občania vkladajú nájdené doklady a veci. Na priame poţiadanie PZ zasahovali 

príslušníci mestskej polície v 537 (533) prípadoch. 
 

7. Spolupráca s hlavným mestom a s mestskými časťami 

 Na základe zistení príslušníkov bolo na magistrát hlavného mesta a na miestne úrady 

mestských častí nahlásených 447 (380) vrakov motorových vozidiel a 154 (258) poškodených 

dopravných značiek. V spolupráci s hlavným mestom a s mestskými časťami príslušníci 

zabezpečovali dohľad nad verejným poriadkom počas rôznych mítingov, kultúrno-
spoločenských a športových akcií. Počas letnej turistickej sezóny bola zabezpečovaná zvýšená 

kontrola verejného poriadku v centre hlavného mesta, v oddychových zónach a areáloch 

prírodných kúpalísk (napr. Kuchajda, Draţdiak) a na dunajskej hrádzi. Počas letnej turistickej 

sezóny sa osvedčilo vytvorenie cyklohliadok. Pre odborné útvary hlavného mesta a mestských 

častí boli na poţiadanie doručované písomnosti v zmysle Občianskeho súdneho poriadku 
resp. od 1. 7. 2016 v zmysle Civilného sporového  poriadku. Ďalej boli vykonávané asistencie 

pri kontrolách bytových a nebytových priestorov pracovníkmi hlavného mesta a mestských 

častí, najmä v súvislosti s riešením sociálnych prípadov. Ďalej príslušníci poskytovali 

asistenciu pracovníkom miestnych úradov pri kontrole majiteľov psov, kontrole záverečných 

hodín reštauračných zariadení a pouličných aktivít. Zástupcovia okrskových staníc a vedúci 

zamestnanci jednotlivých mestských častí sa zúčastňovali na spoločných pracovných 

poradách. 
  

8. Pult centrálnej ochrany  
 
 Referát pultu centrálnej ochrany oddelenia vnútornej správy Magistrátu hlavného 

mesta SR Bratislavy zabezpečuje technickú realizáciu a prevádzku zabezpečovacej techniky 

objektov napojených na pult centrálnej ochrany (ďalej len “PCO“). Mestská polícia následne 

zabezpečuje zásahy na tieto objekty. K 31. 12. 2016 bolo na PCO napojených 321 (320) 
objektov, z toho v okrese Bratislava 1 - 97, Bratislava 2 - 70, Bratislava 3 - 53, Bratislava 4 - 
58 a Bratislava 5 - 45. Samotné organizácie hlavného mesta majú na PCO pripojených celkom 

59 (59) objektov a mestské časti majú pripojených 72 (70) objektov. Z celkového počtu 1 409 
(1 460) signálov o narušení objektov, na ktoré zasahovali hliadky mestskej polície, boli 4 (5) 
také, pri ktorých došlo k narušeniu chráneného objektu. V ostatných prípadoch boli signály 

o narušení objektov spôsobené inak (napr. chybou zariadenia, pohybom zvierat, nesprávnou 

manipuláciou a iné. Na signál PCO zasahovali dvojčlenné hliadky mestskej polície, pričom 

celkový čas strávený na objektoch bol 354 (361) hodín 4 (13) minúty. 
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9. Informovanie verejnosti 

Informačné výstupy určené zástupcom médií boli podávané v písomnej forme, 

priamymi vstupmi, ale aj telefonickými informáciami. Svoje miesto si mestská polícia našla aj 

v celoslovenských vysielaniach televízií JOJ, Markíza a RTVS, pravidelné vstupy 

zabezpečovala pre Televíziu Bratislava a Televíziu Ruţinov. Za beţných okolností, denne 
bolo médiám poskytovaných päť aţ šesť rôznych informácií, pričom informačný tok bol 

zabezpečovaný aj počas voľných dní nepretrţite 24 hodín. V rámci publikovaných 

a odvysielaných príspevkov prevládala problematika riešenia dopravy, porušovania VZN či uţ 

o čistote a poriadku, nepovolenej konzumácie alkoholických nápojov na verejných 

priestranstvách, fajčenia na zastávkach MHD. Médiám boli zároveň poskytované aj ilustračné 

zábery z realizovaných špeciálnych kontrol. Občania si činnosť mestskej polície dôkladne 

všímali a na akékoľvek pochybenie okamţite reagovali aj upozornením prostredníctvom 

médií, ktoré majú na tento účel zriadené špeciálne schránky. 
Mestská polícia má dlhodobo zriadenú vlastnú webovú stránku, na ktorej prezentovala 

základné informácie o svojej činnosti. Tieto informácie boli aktualizované. Na stránke bola k 

dispozícii aj aplikácia, na ktorej si mohli občania overiť, či na základe rozhodnutia príslušníka 

mestskej polície bolo ich motorové vozidlo odstránené. V roku 2016 bola zriadená aj vlastná 
facebooková stránka, prostredníctvom ktorej mestská polícia rozšírila komunikáciu 

s občanmi. 
 

10. Preventívne aktivity 

10.1 Prednášky v centrách pre seniorov 

 V mesiacoch október aţ november 2016 vykonávali príslušníci prednášky 

v seniorských centrách na tému bezpečnosť seniorov. Seniori boli počas prednášok 

upozorňovaní na rôzne nástrahy, s ktorými sa môţu denno-denne stretnúť. Boli im poskytnuté 

rady, ako sa chrániť pred podvodníkmi a zlodejmi. Prednášky boli zrealizované v 9 
zariadeniach a zúčastnilo sa ich  pribliţne 300 seniorov. 

  
10.2 Prednášky na základných školách k problematike grafity 

 
 V roku 2016 boli vykonané prednášky na základných školách na tému „Grafity – 
umenie alebo vandalizmus“. Prednášky boli vykonané na 27 základných školách a boli určené 
pre piate ročníky týchto škôl a zúčastnilo sa ich 1 488 ţiakov. Prvá časť  prednášky bola 
zameraná na históriu grafity a v druhej časti prednášky boli  ţiaci zoznámení s 
trestnoprávnymi dôsledkami, ktoré grafity, ako trestný čin poškodzovania cudzej veci, so 
sebou prinášajú. 
 
10.3 Dopravná výchova na materských a na základných školách 
 
 Výučba dopravnej výchovy pomocou mobilného dopravného ihriska „Bezpečne na 

bicykli“ bola vykonaná v mesiacoch apríl aţ september 2016 v materských a základných 

školách a v rámci letných detských táborov v mesiaci júl 2016 v troch prípadoch. Pomocou 

dopravných značiek, kriţovatky so svetelnou signalizáciou a priechodom pre chodcov boli 
počas realizácie dopravnej výchovy vytvárané situácie, s ktorými sa deti môţu stretnúť a sú 

určené na to, aby naučili deti ako sa majú správať v takýchto prípadoch. Praktické ukáţky 

vhodne dopĺňali teoretickú časť, s ktorou boli deti postupne zoznámené. Do tejto formy 
výučby sa zapojilo 34 základných a materských škôl a zúčastnilo sa jej 2 775 detí.  
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 Špeciálnu dopravnú výchovu realizovala mestská polícia pre školákov zo Starého 

Mesta v rámci Týţdňa mobility na Primaciálnom námestí. Zúčastnilo sa na nej 7 tried z troch 
základných škôl v počte 150 ţiakov. Dopravnou výchovou prispela mestská polícia počas 

dvoch dní aj v rámci podujatia „Bratislava pre všetkých“ v ZOO Bratislava, pričom tejto 

aktivity sa zúčastnilo asi 500 detí. 
 
10.4 Zabezpečovanie priechodov pre chodcov pred školami 

Naďalej pokračoval projekt „Bezpečná cesta do školy“ realizovaný počas celého 

školského roka 2015/2016. V ranných, prípadne popoludňajších hodinách príslušníci mestskej 

polície v blízkosti základných škôl dohliadali na školákov vyuţívajúcich na cestu do a zo 

školy priechody pre chodcov a v prípade potreby pred nimi zastavovali motorové vozidlá 

a umoţňovali tak ţiakom dostať sa bezpečne do školských lavíc, alebo naopak zo školy 

domov. Tento projekt zabezpečovali príslušníci mestskej polície v okolí 20 základných škôl.  
 

10.5 Ukáţky výcviku sluţobných zvierat a prednášky 
 
 Stanica JPaK mala v roku 2016 k dispozícií dvanásť sluţobných psov a štyri kone. 
Výcvik psovodov a psov bol zabezpečovaný vlastným príslušníkom (výcvikárom), ktorý má 

oprávnenie na tento výcvik. Psy boli vyuţívané na činnosti podľa § 16 zákona o obecnej 
polícii. Výcvik koní je vykonávaný taktieţ vlastnými príslušníkmi. V predchádzajúcich 

rokoch sa osvedčila vzájomná spolupráca a výcvik s Odborom kynológie a hipológie 

PPZ, táto pokračovala aj v roku 2016 a zo strany PZ bola vysoko hodnotená.  
V roku 2016 vykonali príslušníci zaradení na Stanici JPaK 28 ukáţok výcviku 

sluţobných psov a koní v predškolských, školských a iných zariadeniach. Záujemcom 

o výcvik a výchovu psov bola k dispozícii kynologická poradňa mestskej polície na tel. čísle 

0903 233 614. 
 

10.6 Projekty realizované v spolupráci s Radou vlády SR pre prevenciu kriminality 
  
 V roku 2016 bol spracovaný a predloţený Rade vlády SR pre prevenciu kriminality 

(ďalej len „RVPK“) preventívny projekt z oblasti situačnej prevencie zameraný na druhú 

etapu rekonštrukcie a digitalizácie kamerového systému v Starom Meste. Na realizáciu 

projektu bola RVPK poskytnutá dotácia vo výške 14 000 eur. Samotná realizácia projektu 

bude prebiehať v priebehu roku 2017. V roku 2016 bol však, vďaka poskytnutej dotácii 
z RVPK vo výške 3 260 eur, zrealizovaný projekt rozšírenia kamerového systému 

o bezpečnostnú kameru na Michalskej ulici, ktorá zaberá priestor vstupu do pešej zóny 

smerom od Hurbanovho námestia.  
 

11. Profil ľudských zdrojov 

 Dňom 30. 09. 2016 ukončil svoje pôsobenie na základe vlastnej ţiadosti na poste 
náčelníka mestskej polície Mgr. Peter Krajíček a od 01. 10. 2016 bol poverený vedením 

mestskej polície Ing. Ivan Lechner. 
K 31. 12. 2016 mala mestská polícia celkom 305 (306) zamestnancov (z toho 3 

zamestnanci čerpali materskú dovolenku resp. rodičovský príspevok) z plánovaných 310. 

Z tohto počtu  bolo 264 (267) policajtov, ostatní zamestnanci boli zaradení na dvoch 
funkčných útvaroch – vnútorno-organizačnom a ekonomickom oddelení. Dohľad nad 

monitorovacími kamerami, na jednotlivých okrskových staniciach, zabezpečovali aj 4 (5) 
pracovníci so zníţenou pracovnou schopnosťou. Zamestnávaním osôb so zníţenou pracovnou 
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schopnosťou si mestská polícia týmto plní aj zákonnú povinnosť zamestnávať tieto osoby 
a minimalizuje prípadné sankcie pre zamestnávateľa – hlavné mesto. 
 Počas roka 2016 skončilo pracovný pomer 21 (21) príslušníkov a 13 (4) ostatných 

zamestnancov. Do pracovného pomeru bolo prijatých 18 príslušníkov a 15 zamestnancov.  
 V roku 2016 absolvovalo kurz odbornej prípravy na vykonanie skúšky odbornej 

spôsobilosti príslušníka obecnej polície v Školiacom stredisku mestskej polície v Nitre 
celkom 9 (5) frekventantov v 2 kurzoch, z ktorých bol jeden frekventant neúspešný na 

záverečnej skúške a opravnú neabsolvoval. 
  

12. Kontrolná činnosť 
 
 Kontrolná činnosť bola zameraná na výkon sluţby príslušníkov so zameraním na 
kontrolu výkonu sluţby na priechodoch pre chodcov, na kontrolu ukončenia a nástupu do 

sluţby, na dodrţiavanie ustanovení interných predpisov pre výkon sluţby a predpisov 
upravujúcich zákaz poţívania alkoholu na pracovisku, na kontrolu dodrţiavania kontrolného 

bodu a činnosti hliadky na ňom. Pri kontrolách závaţné porušenia neboli zistené. Drobné 

nedostatky boli odstránené na mieste.  
Na výkonných útvaroch vykonávali kontroly aj velitelia a ich zástupcovia. Zamerané 

boli predovšetkým na výkon sluţby a ustrojenosť.  Vedenie mestskej polície v rámci svojej 

riadiacej a kontrolnej činnosti vykonávali neplánované kontroly priameho výkonu sluţby. 
 

13. Prešetrovanie sťažností     
 

 V roku 2016  bolo prijatých celkom 85 (67) sťaţností (oproti predchádzajúcemu roku 

nárast o 18). Z tohto počtu bolo do 31. 12. 2016 vybavených 79 sťaţností, ostatných 6 bolo 

vyhodnotených a ukončených v mesiaci január 2017.  
 Kým v roku 2015 bol oproti roku 2014 zaznamenaný masívny pokles počtu 

evidovaných sťaţností (o 38,5 %), v roku 2016 predstavuje nárast sťaţností 29,8 %.  Z tohto 

dôvodu porovnávanie číselného vývoja v roku 2016 so stavom z roku 2015 nemá relevantnú 

výpovednú hodnotu. Preto je na mieste porovnanie jednotlivých ukazovateľov percentuálne 

vzhľadom k celkovému počtu uzatvorených sťaţností.  
 Zo 79 ukončených sťaţností bolo 47 sťaţností vybavených ako neopodstatnených 

(59,5 %, v roku 2015 67,2 %), 9 sťaţností opodstatnených (11,4 %, v roku 2015 4,5 %),  
2 sťaţnosti boli postúpené na vybavenie iným orgánom verejnej správy (2,5 %, v roku 2015 

4,6 %), 21 sťaţností bolo odloţených (26,5 %, v roku 2015 24,6 %) v zmysle ustanovenia § 6 

zákona č. 9/2010 Z. z. o sťaţnostiach v znení zákona č. 289/2012 Z. z. (ďalej len „zákon 

o sťaţnostiach). Elektronickou poštou podané sťaţnosti neboli do 5 pracovných dní potvrdené 

podpisom sťaţovateľa, resp. pre neposkytnutie spolupráce zo strany sťaţovateľa.  
 Podľa oblastí, do ktorých 85 prijatých sťaţností smerovalo, bolo 15 sťaţností na 

nevhodné vystupovanie príslušníkov mestskej polície v sluţbe (17,6 %, v roku 2015 18,5 %), 
30 sťaţností na rozhodnutia príslušníkov o odstránení motorových vozidiel (35,3 %, v roku 

2015 21,5 %), v 7 prípadoch išlo o sťaţnosti voči zaloţeniu technických prostriedkov na 

zabránenie odjazdu motorových vozidiel (8,2 %, v roku 2015 15,4 %), 9 sťaţností (11,8 %, v 

roku 2015 18,5 %) bolo na nečinnosť sluţbukonajúcich príslušníkov mestskej polície (najmä 

nevyslanie hliadky resp. jej dostavenie sa na miesto v čase presahujúcom očakávanie 

sťaţovateľov, odmietnutie vykonania poţadovaného zákroku alebo úkonu pre nenaplnenie 

všetkých zákonných podmienok), a taktieţ v 7 prípadoch (8,2 %, v roku 2015 10,8 %) sa 
sťaţnosti týkali uloţenia blokových pokút. V 15 prípadoch (17,6 %, v roku 2015 18,5 %) 
sťaţnosti smerovali do iných oblastí činnosti mestskej polície (dodrţiavanie VZN, rušenie 

nočného pokoja, riešenie parkovacích miest pre motorové vozidlá, nedodrţiavanie VZN 
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majiteľmi psov alebo sa sťaţnosti týkali aj vecí, za ktoré mestská polícia nezodpovedá, napr. 

nesprávne osadenie dopravných značiek). Keďţe v mnohých prípadoch sa sťaţnosťou 

namietalo niekoľko oblastí sluţobnej činnosti mestskej polície, výsledný počet v rámci 

tematickej analýzy nekorešponduje s celkovým počtom 85 prijatých sťaţností. V sťaţnostiach 
sa najčastejšie prelínali sťaţnosti na neoprávnené rozhodnutia o odstránení motorových 

vozidiel, neoprávnené pouţitie technických prostriedkov na zabránenie odjazdu motorových 

vozidiel, nečinnosť na oznam občanov, neoprávnené uloţenie blokových pokút a pod.  
s námietkami voči správaniu sa príslušníkov.  
 Vo vybavovaní sťaţností nedošlo k porušeniu všeobecne záväzných právnych 

predpisov. Lehoty na prešetrenie a vybavenie sťaţností boli dodrţané podľa § 13 ods.1 zákona 

o sťaţnostiach, pričom predĺţenie lehoty v roku 2016 nebolo potrebné. V nevyhnutných 

prípadoch boli sťaţovatelia poţiadaní o spoluprácu z dôvodu k objektívneho prešetrenia 
sťaţností v zmysle § 16 ods.1 citovaného zákona. (viď. Tabuľky 12 a 13 v prílohe) 

 
14. Žiadosti o informácie 

 Za rok 2016 bolo prijatých 74 (+36) ţiadostí o informácie podľa zákona č. 211/2000 

Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám, z ktorých bolo 72 vybavených do konca roka 2016 
a ostatné dve v prvom týţdni 2017. V 52 prípadoch boli informácie sprístupnené (70,3 %, v 

roku 2015 80,6 %), a v 14 prípadoch bolo sprístupnenie v jednej časti alebo úplne zamietnuté 

(19 %, v roku 2015 19,4 %).   
 
15. Ekonomické zabezpečenie 

 
Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta schválilo na svojom zasadnutí dňa 

10. 12. 2015 rozpočet hlavného mesta na rok 2016, s nasledovným určením finančných 

vzťahov pre mestskú políciu - 7 041 442 € beţné výdavky; 200 000 € kapitálové výdavky 

a 555 500 € príjmy. V priebehu roka bola šesťkrát mestským zastupiteľstvom schválená 

úprava rozpočtu.  
 

Po schválených úpravách rozpočtu bol rozpočet mestskej polície pre rok 2016 nasledovný: 
Beţné výdavky 7 089 562 € 
Kapitálové výdavky    253 260 € 
Beţné príjmy     561 240 € 
 
 Priemerná mzda dosiahnutá za rok 2016 bola vo výške 1 084,94 €, v roku 2015 vo 
výške 1 042,39 €. Celkové čerpanie mzdových prostriedkov bolo vo výške  3 966 455 €. 
  
Rozpis čerpania finančných prostriedkov mestskou políciou v roku 2016 je v Tabuľke 4. 

 
Tabuľka 4 

Rozpis čerpania finančných prostriedkov mestskou políciou v roku 2016 

Príjmy celkom  516 065 

  

Bežné výdavky 6 660 549 

v tom:  
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  - mzdy, platy a ostatné osobné  vyrovnania  3 966 455 

  - poistné a príspevok do poisťovní 1 527 368 

  - tovary a sluţby 872 649 

  - beţné transfery  294 077 

Kapitálové výdavky  219 784 

 
 Schválený rozpočet na rok 2017 je najvyšším za ostatné tri roky a predstavuje výšku  
8 046 000 € (7 766 000 € na beţné výdavky a 280 000 € na kapitálové výdavky). 

V hodnotenom roku 2016 bol čerpaný rozpočet vo výške 6 880 333 € (6 660 549 € na beţné 

výdavky a 219 784 € na kapitálové výdavky), v roku 2015 bol vo výške 6 566 645 € (6 483 
437 € na beţné výdavky a 83 208 € na kapitálové výdavky).  

V roku 2015 dosiahol príjem do rozpočtu hlavného mesta výšku 445 910 € a v roku 
2016 výšku 516 065 €. Na rok 2017 je plánovaná príjmová časť na sumu 650 000 €. 
 

Mestská polícia v priebehu roka čerpala finančné príspevky na pohonné hmoty do 

sluţobného motorového vozidla z mestskej časti Bratislava Čunovo – 97 €, mestskej časti 

Bratislava Jarovce – 128,65 €, mestskej časti Bratislava  Rusovce – 98,82 € a mestskej časti 

Bratislava Záhorská Bystrica – 480 €. 
 

16. Logistika a technické zabezpečenie 
 
16.1 Dopravné prostriedky 
 
 K 31. 12. 2016 mala mestská polícia k dispozícii 49 vozidiel (36 osobných, 3 úţitkové, 

8 motocyklov a 2 prípojné vozidlá), ktorými zabezpečovala výkon sluţby a kontrolnú činnosť 

vo výkone, administratívno-technické činnosti a logistiku.  
 V roku 2016 bolo do evidencie KDI KR PZ prihlásených 5 sluţobných motorových 
vozidiel zakúpených na základe verejnej súťaţe hlavného mesta. Odhlásené z evidencie KDI 
KR PZ boli 4 sluţobné motorové vozidla, pri ktorých podľa  znaleckého posudku prevyšovali 

náklady na opravu zostatkovú hodnotu vozidla. Preto boli vozidla vyradené. 
Tri úţitkové motorové vozidlá slúţili na prepravu sluţobných psov a na ťahanie 

vozíka pre kone. Na výkon sluţby bolo vyuţívaných aj 8 motocyklov a 7 bicyklov. 
 Počas roka 2016 sluţobné motorové vozidlá najazdili celkom 781 594 km.  

V hodnotenom období bola spôsobená 1 dopravná nehoda (zavinená pracovníkom 

mestskej polície), 16 škodových udalostí (v 12 prípadoch zavinených pracovníkmi mestskej 

polície) a 6 poškodení motorových vozidiel nezavinených pracovníkmi mestskej polície. 
  
16.2 Technické prostriedky 
 

Mestská polícia pouţívala v roku 2016 198 imobilizérov. V rámci kontrolnej činnosti 

boli vyuţívané 4 prístroje na meranie mnoţstva alkoholu v dychu (Dräger). 
Mestská polícia pouţívala  vo výkone sluţby zbrane – pištole CZ 75 Lugger 9 mm 

v celkovom počte 251 kusov. 
Za účelom riadenia, prenosu informácii a operatívnych zásahov pri narušení verejného 

poriadku a pre zdokumentovanie priestupkov a zadrţanie ich páchateľov a tieţ pre napĺňanie 

ďalších oprávnení, mestská polícia pouţívala mestský kamerový systém, ním zaznamenané 

údaje a základňové a prenosné rádiostanice s operačným systémom GPS zaznamenávajúcim 
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pohyb hliadok mestskej polície. Pre zaznamenávanie priestupkov, zistených počas výkonu 

sluţby a pre úloţisko a archivovanie zaznamenaných údajov bol vyuţívaný automatizovaný 

policajný informačný systém (APIS). Koncom roka 2016 bol technicky pripravovaný prechod 

na nový informačný systém Centrála, ktorý bude zabezpečovať aj automatizované posielanie 

údajov do centrálneho registra priestupkov vedeného Ministerstvom vnútra SR. 
Príslušníci pouţívali pre svoju činnosť v teréne 7 platobných terminálov na 

bezhotovostné platenie blokových pokút, ktoré dala na okrskové stanice k dispozícii ČSOB 

(Staré Mesto – 1,  Ruţinov – 3,  Nové Mesto – 1, Dúbravka – 1, Petrţalka – 1), 14 testerov 
bankoviek a 12 presvetlovacích lámp určených na overenie pravosti bankoviek. 
 

17. Ocenenia práce a poďakovania 
 

Za záchranu ľudského ţivota si v roku 2016 v Tatranskej Štrbe prevzalo ocenenie 

osem príslušníkov obecných a mestských polícií z celého Slovenska. Ocenenia príslušníkom 

odovzdal prezident Zdruţenia náčelníkov obecných a mestských polícií Slovenska JUDr. Ján 

Andrejko počas snemu, ktorý sa pod Tatrami konal. Medzi ocenenými boli aj traja príslušníci 

bratislavskej mestskej polície.  
St. str. Peter Bella si cenu zaslúţil za záchranu 36-ročného Bratislavčana, ktorý 

začiatkom roka 2016 vystúpil zo svojho osobného automobilu a smeroval ku ţelezničnej trati. 

Muţa po pátraní našli neďaleko ţelezničného koľajiska. Bol dezorientovaný a javil známky 

epileptického záchvatu. Peter Bella poskytol muţovi prvú pomoc a privolal záchranárov. 
 Poskytnutím predlekárskej pomoci zachránili dúbravskí mestskí policajti str. Vladimír 

Ďuriška a ml. str. Ľuboš Borza ţivot školáčke, ktorá si poranila ruku na sklenenej fľaši a silne 

krvácala. Dievča v dôsledku krvácania a šoku z poranenia upadlo do bezvedomia. 
 
V roku 2016 bolo mestskej polícii doručených 18 ďakovných listov od predstaviteľov 

jednotlivých mestských častí, rôznych inštitúcií, škôl ale i občanov - napr. od zástupkyne MŠ 

Hnilecká za realizáciu dopravnej výchovy na mobilnom dopravnom ihrisku; od riaditeľky ZŠ 

na Ţitavskej ul. za odborné prednášky z dopravnej výchovy v súvislosti s realizovaním 

Štátneho vzdelávacieho programu v rámci projektu „Ľudský ţivot je to najcennejšie, čo 

máme“; od starostu Mestskej časti Lamač za zabezpečenie verejného poriadku počas 

kultúrnych podujatí „Psia šou“, „ Rozálske hody“ a „Bitka pri Lamači z roku 1866“; od 
starostu Záhorskej Bystrice za zabezpečovanie verejného poriadku a zvýšený dohľad nad 

čistotou a správaním sa občanov pred prevádzkou Tesco Expres; od občana za nájdenie a 

odovzdanie strateného fotoaparátu.  
 

Záver 
 
 V roku 2016 mestská polícia plnila úlohy vyplývajúce zo zákonnej úpravy, úlohy 

stanovené vo VZN, vrátane úloh vyplývajúcich z rozhodnutí primátora, starostov mestských 

častí, uznesení mestského zastupiteľstva a uznesení miestnych zastupiteľstiev.  
O sluţobnej činnosti, dosiahnutých výsledkoch a problematike v okrskoch pravidelne 

informovali velitelia príslušných okrskových staníc poslancov na zasadnutiach miestnych 

zastupiteľstiev. Rovnako o činnosti mestskej polície v priebehu roka 2016 sme pravidelne 
informovali primátora hlavného mesta, mestskú radu a mestské zastupiteľstvo. 

Dôraz sme kládli na zabezpečenie a ochranu verejného poriadku pri zhromaţdeniach 

občanov, športových akciách, kultúrno-spoločenských podujatiach i ďalších pouličných 

aktivitách. Výkon sluţby bol zameraný na zaistenia bezpečia obyvateľov hlavného mesta, 

návštevníkov Bratislavy a na ochranu ich ţivota, zdravia a majetku, vrátane ochrany majetku 

hlavného mesta.  
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Prijaté opatrenia boli orientované na riešenie konkrétnej problematiky, reagovali na 

vývoj bezpečnostnej situácie a akceptovali zákonné poţiadavky príslušných subjektov. Pri 
plnení úloh sme rovnako venovali veľkú pozornosť preventívnej činnosti a preventívnym 

aktivitám, ktoré majú nezastupiteľné miesto v našej činnosti.  V rámci komunikačnej stratégie 

sme venovali väčší priestor propagácii výsledkov a celkovej prezentácii sluţobnej činnosti 

mestskej polície. 
Vedenie mestskej polície vlastné opatrenia a úlohy orientovalo na zlepšovanie 

a skvalitňovanie činnosti najmä výkonných útvarov s dôrazom na ustrojenosť policajtov, 

vystupovanie na verejnosti a komunikáciu s občanmi, ako aj na zefektívnenie priameho 

výkonu sluţby. 
V prijatých opatreniach na úseku celkovej činnosti a výkonu sluţby pokračujeme aj 

v nasledujúcom období.  
Za hlavné ciele a svoju pozornosť v roku 2017 vedenie mestskej polície zameriava do 

týchto oblastí: 
- vytvorenie koncepcie pravidelného vzdelávania príslušníkov mestskej polície, 

zdokonaľovania v činnostiach a v zručnostiach, 
- participácia na zjednotení kamerového systému,  
- dobudovanie a navrhnutie novej organizačnej štruktúry mestskej polície, 
- pokračovanie v obmene vozového parku, 
- obmena sluţobných rovnošiat a obuvi policajtov v priamom výkone sluţby, 
- vytvorenie koncepcie mediálnej a komunikačnej stratégie,  
- skvalitnenie propagácie výsledkov činnosti mestskej polície, 
- zabezpečenie preventívno-vzdelávacích aktivít vo vzťahu k verejnosti. 
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Príloha  
Porovnania s rokom 2015 
 

Tabuľka 5 
 

Základné rozdelenie priestupkov 

Druh priestupku 2016 BP 
počet 

Suma 
v € 

2015 BP 
počet 

Suma 
v € 

bezpečnosť a plynul. cestnej premávky 51 505 35 200 584 495 49 116 32 710 509 380 

priestupok na úseku podnikania 1      

porušenie ochrany pred alkohol. a inými 
látkami 

1      

priestupok na úseku ochrany životného 
prostredia 

35   17   

priestupok proti verejnému poriadku 519 191 3 615 621 178 2 750 

priestupky extrémizmu    1   

VZN 8 695 889 15 625 15 665 1 756 25 045 

priestupok proti občianskemu  
spolunažívaniu 

34 3 70 33 6 120 

priestupok proti majetku 59   134 1 10 

kontrola TAXI - zistený priestupok 
(vyk.vyhl.124/2012) 

45   89   

nepovol. skládky (§-80b,zák.č.223/2001) 98 1 30 102   

VRAKY -  porušenie zák.č.223/2001, 
§80,ods.1,písm.k) 

339   248   

zmena, odstránenie, zakrytie dopravnej 
značky 

37   81   

zničenie, poškodenie, znečistenie doprav. 
značky 

117 1 10 177   

porušenie zákona o ochrane nefajčiarov 630 125 1 685 1 309 183 2 290 

neoznámené zhromaždenie    1   

stavba bez stavebného povolenia 14 1 10 20   

porušenie podmienok držania psov 125 25 320 326 55 650 

SPOLU 62 254 36 436 605 860 67 940 34889 540 245 

 
Tabuľka 6 

Riešenie priestupkov 2016 2015 

bloková pokuta 36 436 34 889 

bloková pokuta nezaplatená na mieste 100 48 

napomenutie 19  605 23 730 

priestupok oznámený DI 596 1 200 

priestupok oznámený PZ 100 84 

priestupok oznámený iným orgánom 3 825 6 518 

objasňovanie 952 934 

ostatné 611 504 

priestupky v riešení 29 33 

Spolu 62 254 67 940 
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Tabuľka 7 
Porušenie všeobecne záväzných nariadení 

Oblasti  2016 
Počet 

BP 
Suma  

v € 
2015 

BP  
počet 

Suma  
v € 

psi(čistota - výkaly)  15 2 40 29 2 20 

psi(vôdzka, voľný pohyb)  148 34 445 218 46 510 

psi(zákaz vstupu so psom)i 15 3 40 27 8 80 

psi(známka, evidencia psov, poplatky) 26 7 85 71 7 100 

čistota a poriadok 3496 109 1565 5 828 110 1 465 

kontajnery a ich stojiská 467 5 80 2 164 4 40 

ambulantný predaj 131 91 1170 159 110 1 440 

trhový poriadok 26 15 160 130 37 610 

záverečné hodiny - prevádzkové časy 1603 337 7900 1 727 379 8 230 

nepov. skladovanie stavebného materiálu 4 2 30 4   

užívanie ver. priestranstva bez povolenia 49 11 150 79 11 140 

poškodzovanie verejnej zelene 25 3 30 25 4 40 

státie na zeleni 177 108 1340 1  179 684 7 225 

pešia zóna    141 82 960 

znečisťovanie komunikácie 12 3 80 15 3 30 

chodníky - zimná údržba - sneh 1   87 1 20 

požívanie alkohol. nápojov na verejnosti 1162 25 270 2 255 30 350 

zákaz(obmedz.)predaja alkohol. nápojov 1   10   

obťažovanie osôb 524 5 70 456 7 70 

nepovolené pálenie odpadu 10   18 3 45 

zákaz vjazdu s bicyklom 21 7 70 44 8 80 

znečisťovanie odpadom, skládky VZN  52 3 60 163 3 50 

VRAKY - porušenie VZN  108   132   

rušenie nočného pokoja 37 27 540 133 96 2 000 

nepovolené pouličné aktivity 389 18 190 288 28 310 

hluk(nežiaduci, škodlivý, obťažujúci ... ) 23 8 140 24 9 150 

nepovolené rozkopávky  9 1 20 11   

stavebné práce mimo vyhradeného času 19 7 120 62 32 440 

plagáty + reklama  1 1 20 16 1 30 

zákaz táborenia, zakladanie ohniska  9 1 10 16 7 70 

exteriérové sedenie 57 43 860 31 12 220 

zákaz používania pyrotechniky 3 1 20 -   

ochrana nefajčiarov 75 12 120 123 32 320 

Spolu 8 695 889 15 625 15 665 1 756 250 45 
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Tabuľka 8 
Pokuty uložené v blokovom konaní 

 
Celkom Pre hlavné mesto Pre mestské časti 

BP nezaplatená 
 na mieste 

počet  € počet  € počet  € počet € 
2016 36 436 605 860 25 046 439  030 11 390 166 830 100 4 580 

2015 34 889 540 245 23 960 380 650 10 929 159 595 48 1 550 
 

Tabuľka 9 
Pátrania 2016 2015 

zistené osoby v pátraní PZ pre trestný čin 4 2 

zistené nezvestné osoby 1 3 

zistené vozidlá v pátraní PZ - 2 

 
Tabuľka 10 

Zistené podozrenia z trestného činu 2016 2015 

lúpež - 1 

krádež 1 1 

krádež vlámaním 1 6 

neoprávnené používanie cudzieho motorového vozidla - 1 

poškodzovanie cudzej veci 1 2 

výtržníctvo 2 3 

ublíženie na zdraví 1 - 

Spolu 6 14 

 
Tabuľka 11 

Ďalšie úkony 2016 2015 

nezistený priestupok - planý výjazd 13 598 13 614 

privolaná RZP (rýchla záchranná pomoc) 205 179 

privolaný HaZZ (hasiči) 42 49 

privolaná Sloboda zvierat 154 135 

odstúpený oznam PZ 98 135 

nájdené osobné doklady 30 30 

kontrola TAXI - bez závad  189 130 

kontrola TAXI – zistené nedostatky a porušenia 45 89 
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Tabuľka 12 

 Sťažnosti 

Celkom Neopodstatnené Opodstatnené Odložené Postúpené 

2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 
67 85 45 51 3 9 16 22 3 3 

 Podnety 

Celkom Nedôvodné Dôvodné Odložené Postúpené 

2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 
78 86 71 71 4 4 1 6 2 5 

 
 
Tabuľka 13 

Žiadosti o sprístupnenie informácií 

Celkom 

Sprístupnenie informácií v 

plnom rozsahu 

Nesprístupnenie informácií  

v plnom rozsahu 

Čiastočné  

nesprístupnenie  informácií 

Iný spôsob vybavenia žiadosti 

(postúpenie, odloţenie, 

odvolanie) 

2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 

36 74 29 53 2 4 5 10 2  
(postúp. v časti) 7 

 



 


