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Mestská polícia  hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
 

 
 

 
 

I N F O R M Á C I A 
 
 

Informácia o plnení úloh Mestskou políciou hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy (ďalej len „mestská polícia“) za mesiac február 2017 je vypracovaná na základe 
predložených podkladov z  funkčných a výkonných útvarov mestskej polície a údajov 

z informačného systému mestskej polície Centrála (ďalej len „informačný systém“), v ktorom 
boli zaznamenané udalosti, zistené príslušníkmi mestskej polície (ďalej len „príslušníci“) 

v priamom výkone služby alebo prostredníctvom mestského kamerového systému. 
Do informačného systému boli zaevidované aj ďalšie udalosti na základe podnetov od 

občanov nahlásené na telefonickú linku 159, prípadne na telefonické linky okrskových staníc 

(ďalej len „OS“) alebo na základe podnetov, ktoré boli podané občanmi osobne, 

prostredníctvom miestnych úradov alebo elektronickou poštou.  
 
Z celkového počtu 6 474 (6 468)1 zistených alebo oznámených udalostí bolo riešených  

5 259 (5 410) priestupkov. Boli zistené tri (0) trestné činy a jedna (2) osoba v pátraní. 
Ostatných 1 211 (1 056) udalostí nebolo kvalifikovaných ako priestupky. Z nich  bolo 1 135 
(987) prípadov, kedy sa po preverení oznámenia nepotvrdili skutočnosti, ktoré by nasved-
čovali, že bol spáchaný priestupok, 14 (13) udalostí bolo oznámených rýchlej zdravotníckej 

pomoci, 3 (3) udalosti Hasičskému a záchrannému zboru, 3 (4) udalosti boli odovzdané na 
ďalšie riešenie Policajnému zboru (ďalej len „PZ“), v 24 (15) prípadoch bol oznam postúpený 
príslušnému orgánu na doriešenie a v 18 (18) prípadoch bola vykonaná kontrola taxislužby 

bez zistenia porušenia predpisov. Osobné doklady boli nájdené v jednom prípade (1). Na 
Centrálny dispečing mestskej polície bolo nahlásených občanmi celkom 200 podnetov vo 
vzťahu k veterinárnej sanácii. Trinásť (15) podnetov bolo riešených priamo príslušníkmi v 
spolupráci so Slobodou zvierat. 

Zabránenie odjazdu motorového vozidla založením technického prostriedku bolo 
vykonané v 2 626 (2 824) prípadoch a odtiahnutých bolo 536 (523) motorových vozidiel. 
Príslušným správnym orgánom bolo nahlásených 38 (30) starých vozidiel (vrakov). Na OS 
bolo vybavených 194 (130) udalostí zistených pomocou mestského kamerového systému.  

Celkom bolo uložením blokovej pokuty na mieste v sume 58 655 € (53 570 €) riešených 

3 348 (3 256) priestupkov. Z celkového počtu riešených priestupkov bolo v blokovom konaní 

v prospech jednotlivých mestských častí štatisticky vykázaných 1 015 (235) priestupkov 
v sume 14 405 € (3 000 €). V prospech hlavného mesta bolo štatisticky vykázaných 2 333 
(3 021) priestupkov v sume 44 250 € (50 570 €). Bloky na pokutu nezaplatenú na mieste boli 
vydané 10 krát (18) v celkovej sume 320 € (790 €). V 132 (52) prípadoch boli priestupky 

prevzaté do objasňovania. Napomenutím bolo riešených 1 363 (1 533) priestupkov, 
oznámením na dopravné inšpektoráty a iné útvary PZ 48 (154) priestupkov, iným orgánom 

bolo odovzdaných 178 (320) priestupkov, 148 (38) priestupkov bolo riešených inak a 32 (39) 
priestupkov je v štádiu riešenia. 

 

                                                 
1 V zátvorkách sú uvedené hodnoty za rovnaké obdobie predchádzajúceho kalendárneho roka 
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Počas hodnoteného obdobia bolo vybavených 394 (592) priestupkov spáchaných 

porušením ustanovení všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „VZN“). Najviac 
priestupkov v rámci VZN bolo riešených v oblasti čistoty a poriadku - 117 (213), 
dodržiavania prevádzkových hodín - 114 (87), nepovoleného požívania alkoholických 

nápojov na verejnom priestranstve - 39 (55), obťažovania osôb - 15 (34), nepovolených 

pouličných aktivít - 10 (29), čistoty kontajnerových stojísk - 13 (52), dodržiavania niektorých 

podmienok držania psov - 22 (14), poškodzovania verejnej zelene – 8 (1), státia na zeleni 

motorovým vozidlom - 4 (60), ambulantného predaja - 3 (8), znečisťovania odpadom – 3 (10), 
vrakov – 24 (10), ochrany nefajčiarov – 2 (7)  a ostatné – 20 (17).  

 
Príslušníci Stanice jazdeckej polície a kynológie (ďalej len „S JPaK“) pôsobili na území 

celého hlavného mesta a plnili úlohy na zabezpečenie verejného poriadku v súčinnosti 

s príslušnými OS. Vykonali 29 (22) akcií na kontrolu dodržiavania zákazu vjazdu motorových 

vozidiel v lokalite Lesoparku a na kontrolu nepovoleného požívania alkoholu na verejných 

priestranstvách. Na základe požiadaviek starostov mestských častí riešili pravidelne sa 
opakujúce situácie na celom území Bratislavy. Išlo o obťažovanie „bezdomovcami“ 

a neprispôsobivými osobami, kontrolovanie mládeže, či nie je pod vplyvom alkoholu, 

kontrolovanie dodržiavania záverečných hodín v pohostinských zariadeniach, dodržiavanie 

verejného poriadku v záhradkárskych lokalitách, resp. v chatových oblastiach aj s dôrazom na 

ochranu majetku, alebo o vykonávanie kontroly dodržiavania zákazu vytvárania nelegálnych 

skládok.  
V rámci spolupráce s PZ, respektíve na ich priame požiadanie bolo príslušníkmi 

riešených 43 (52) udalostí. 
 
Vybavovanie priestupkov, písomností a sťažností  

 

V hodnotenom období boli prijaté do správneho konania 3 (1) nové veci. Z vecí 

prijatých v minulom období boli 3 (2) veci ukončené rozhodnutím o priestupku a nebola  
postúpená žiadna vec odvolaciemu orgánu (1).. 

Na základe žiadostí z Ministerstva obrany SR a OR PZ bolo vykonaných 10 (44) 
administratívnych lustrácií v evidencii priestupkov mestskej polície.  

Prijatých bolo 7 (11) sťažností, ktoré smerovali na neoprávnené rozhodnutie príslušníka 

o odstránení motorového vozidla, na neriešenie priestupku, na riešenie parkovania, na 
kontrolovanie vodičky parkujúcej na zastávke MHD a na správanie sa príslušníka voči 

kameramanovi počas rokovania mestského zastupiteľstva. Päť sťažností je vo vybavovaní. 
V marci bolo vybavených 10 (5) sťažností, z toho bolo 6 sťažností vybavených ako 
neopodstatnené, 1 sťažnosť bola odložená podľa ustanovenia § 6 ods. 1, písm. c zákona 

9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení zákona č. 289/2012 Z. z. a 3 sťažnosti boli odložené podľa 

ustanovenia § 5 ods. 7 zákona.  
 
Publikačné a preventívne aktivity 

   
   V sledovanom mesiaci informačné aktivity smerovali predovšetkým do propagovania 
akcií vykonávaných mestskou políciou v rámci mesta a to predovšetkým na čistotu 

a poriadok, kontrolu taxi a neoprávneného prejazdu cez BUS pruhy. Zároveň mestská polícia  

informovala aj o kontrolách zameraných na povinnosti majiteľov psov. 
   Špeciálne výstupy boli pripravené pre RTVS k problematike zriadenia SMS linky pre 
sluchovo postihnutých občanov, ako aj k problematike odstraňovania starých vozidiel 

z verejných priestranstiev. Problematiku parkovania motorových vozidiel v okolí zimného 

štadióna rozoberali viaceré printové a elektronické médiá. 
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   Samostatné spravodajské informácie sa týkali spropagovania práce hliadok mestskej 

polície pri zadržaní páchateľov podozrivých zo spáchania prečinu poškodzovania cudzej veci 

– sprejerstvo na Novom moste a sprejerstvo v parčíku na Rumančekovej ulici. 
   Naďalej pokračovala spolupráca s vysielaním regionálnych TV Bratislava a TV 
Ružinov. Pre tieto médiá poskytla mestská polícia vlastný videozáznam o vykonaných 

akciách.  
  
   Z preventívnych aktivít sa zrealizovali prednášky na tému grafity na troch základných 

školách. V závere mesiaca sa začal pripravovať harmonogram realizácie dopravnej výchovy 
na základných školách a tieto boli postupne oslovované.  
 
Prednášky grafity 
 

Dátum Škola Počet žiakov 

08.02.2017 Cirkevná ZŠ Vajnory 30 

08.02.2017 ZŠ Vajnory 23 

08.02.2017 ZŠ Vajnory 25 

09.02.2017 ZŠ Jarovce 30 
 
 

Informačný systém mestskej polície CENTRÁLA  
 
 V hodnotenom období bola vykonávaná pravidelná činnosť v súvislosti so spracovaním 

štatistických výstupov z  informačného systému vrátane kontroly zapísaných priestupkov. 
Informačný systém je v niektorých parametroch prispôsobovaný podmienkam mestskej 
polície. Išlo najmä o štatistické výstupy alebo doplnenie číselníkov.  

 
Oblasť dopravy 
 
V hodnotenom období mala mestská polícia k dispozícii 47 služobných motorových 

vozidiel a 2 prípojné vozidlá.  
   
Spotreba PHM 
 
 Benzínové vozidlá: Naftové vozidlá: 

Celkový počet najazdených km : 65 011 2 287 

Predpísaná spotreba PHM v litroch : 6 024,81 293,77 

Skutočná  spotreba  PHM v litroch : 6 034,06 201,15 

Celková úspora PHM v litroch : 9,25 92,62 
    
    Nadspotreba PHM na služobných motorových vozidlách za mesiac február bola 

zistená na 12  vozidlách  v celkovej výške 424,51 litrov v sume 564,84 €. 
 
    Vo februári neboli spôsobené dopravné nehody ani škodové udalosti vozidiel mestskej 
polície. 
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Ekonomické podmienky  
    

Bežné výdavky spolu:           569 449,79 

v tom:  
Mzdy 299 339,93 

Poistné a príspevok do poisťovní 115 397,33 

Cestovné náhrady 9,00 

Energie, voda, komunikácie 15 694,25 

Materiál 6 717,90 

Dopravné 13 002,40 

Rutinná a štandardná údržba 5 204,98 

Nájomné za prenájom 6 434,87  

Služby 79 282,48 

Odchodné 0,00 

Na nemocenské 7 696,65 

Príspevok na kúpeľnú liečbu 0,00 

Príspevok na bývanie a na dopravu 20 670,00  
  
Kapitálové výdavky spolu: 0,00 

v tom:  

Nákup strojov a zariadení 0,00 

Rekonštrukcie a modernizácie 0,00 

Výdavky celkom: 569 449,79 

 
Nedaňové príjmy spolu:            45 010,24 

v tom:  
Príjmy z vlastníctva 3 138,30 

Pokutové bloky 41 550,00 

Poplatky za služby 0,00 

Príjem z predaja 0,00 

Ostatné príjmy 321,94 

Transféry v rámci verejnej správy - MČ 0,00 
 

 

Prílohy : 
 

1.  Prehľad o zistených udalostiach za február 2017 

2.  Riešené priestupky za február 2017 

3.  Prehľad o priestupkoch za február 2017 



Príloha č. 1

OS Staré Mesto          

vrátane odťahov 
2 275 1 028 147 133 645 316 2 4 2 084 181 4 1 1 4

OS Ružinov 1 296 552 13 83 625 4 19 851 1 423 2 1 1 1 2 14

OS Nové Mesto 1 044 606 8 65 323 15 18 9 806 1 212 5 1 8 2 9

OS Dúbravka 870 549 1 34 273 4 9 701 162 1 2 4

OS Petržalka 888 550 25 43 255 11 2 2 717 1 1 157 1 2 9

Jazdecká polícia                      

a kynológia
101 100 1 100 1

   SPOLU 6 474 3 385 194 359 2 121 346 26 43 0 5 259 3 1 1 135 14 3 13 3 1 24 18

Zdroj : Informačný systém Centrala - 21.03.2017 MsP hl. m. SR Bratislavy

Spôsob (zdroj) zistenia udalosti

Prehľad o zistených udalostiach za február 2017

Okrsková 

stanica

Celkový 

počet 

zistených 

udalostí

Počet 

vyriešených 

priestupkov

Počet 

trestných 

činovpožiadavka z 

PZ

iný 

spôsob

zistené 

policajtom

kamerový 

systém

hlásenie 

na 159

telefonický 

podnet od 

občana

osobný 

podnet od 

občana

miestny 

úrad

udalosť 

postúpená  

RZP

nájdené a 

odovzdané 

osobné 

doklady

udalosť 

postúpená 

PZ

odborný 

dozor - 

taxislužba - 

kontrola bez 

závad

Pátrania po 

osobách, 

veciach, 

motorových 

vozidlách 

udalosť 

postúpená 

HaZZ

udalosť 

postúpená 

Sbodode 

zvierat

Ostatné udalosti

oznámená 

udalosť 

nebola 

potvrdená

iné 

oznámenia 

a zistenia



Príloha č. 2

počet 

bl.pokút

bl.pokuta             

v €

počet 

bl.pokút

bl.pokuta                       

v €

začaté 

objasňovanie

objasnené 

priestupky

OS Staré Mesto 

vrátane odťahov
2 084 275 3 750 781 11 230 0 0 2 798 1 76 134 17 1 123 470

OS Ružinov 851 576 12 190 51 650 2 70 2 149 33 2 17 1 13 3 2 569 61

OS Nové Mesto 806 528 9 350 38 410 1 20 4 145 4 11 74 1 311 4

OS Dúbravka 701 477 9 070 16 210 7 230 123 4 61 1 12 353

OS Petržalka 717 427 8 660 129 1 905 0 0 18 109 2 12 9 11 270 1

Jazdecká polícia                        

a kynológia
100 50 1 230 0 0 0 0 6 39 2 3

   SPOLU 5 259 2 333 44 250 1 015 14 405 10 320 32 1 363 44 4 177 1 148 98 34 2 626 536

Zdroj : Informačný systém Centrala - 21.03.2017 MsP hl. m. SR Bratislavy

objasňovanie 

priestupkov

Riešené priestupky za február 2017

Okrsková 

stanica 
"Papuče"

hlavné mesto mestské časti
priestupok 

oznámený 

inému 

orgánuna
po

m
en

ut
ie

Počty vyriešených priestupkov 

Odťahy

iné 

riešenia

blokové pokuty
BP nezapl. 

na mieste 

počet

priestupok 

oznámený 

PZ

celkom
oznámené 

na DI

v štádiu 

riešenia

priestupok 

vojaka, 

policajta ... 

oznámenia

BP nezapl. 

na mieste v 

€



Príloha č. 3

bl.pok počet bl. pok. v € bl.pok počet bl. pok. v € bl.pok počet bl. pok. v €

bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky 4 731 2 307 43 830 960 13 445 10 320

priestupok proti verejnému poriadku 33 3 70 6 70

psi (čistota-výkaly) 1

psi (vodítko,voľný pohyb) 13

psi (zákaz vstupu) 1

psi (známka,evidencia,poplatky) 7 2 20

čistota a poriadok 117 4 40 3 50

kontajnery a ich stojiská 13

skladovanie staveb.materiálu bez povolenia na ver.priestr. 2

užívanie verejného priestranstva bez povolenia 1 1 20

znečisťovanie odpadom, nepovolené skládky 3

vrak motorového vozidla - porušenie VZN 24

stavebné práce mimo vyhrad. času 2 1 30

nepovolené rozkopávky 4

poškodzovanie verejnej zelene 8 1 30 6 50

státie na zeleni 4 2 20 2 20

znečisťovanie komunikácie 6

ambulantný predaj 3 1 20 1 30

záverečné hodiny-prevádzkové časy 114 2 40 31 680

požívanie alk.nápojov na ver.priestr. 39 1 10

obťažovanie osôb 15

nepovolené pouličné aktivity 10

ochrana nefajčiarov 2

priestupok proti občianskému spolunažívaniu 3

priestupok proti majetku 2

kontrola TAXI 14

nepovolené skládky - porušenie zákona 2

vrak motor.vozidla - porušenie zákona 14

dopravná značka - zmena,zničenie,poškodenie,znečištenie 10

znečisťovanie komunikácie -  podľa zákona 2

porušenie zákona o ochrane nefajčiarov 49 9 120

porušenie podmienok držania psov 10 2 30 3 30

SPOLU 5 259 2 333 44 250 1 015 14 405 10 320

Zdroj : Informačný systém Centrala - 21.03.2017 MsP hl. m. SR Bratislavy

Prehľad o priestupkoch za február 2017

hlavné mesto

Z toho riešené  blokovou pokutou

mestské časti nezaplatená pokuta Priestupky
Priestupky 

celkom




