
 
 
 

 

 
MAGISTRÁT  HLAVNÉHO  MESTA  SLOVENSKEJ  REPUBLIKY  BRATISLAVY 

 

 

 
Materiál na rokovanie  
Mestského zastupiteľstva 
hlavného mesta SR Bratislavy 
29. júna 2017 
 
 
 
 
 

I N F O R M Á C I A 
 

o plnení  úloh Mestskou políciou hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
za mesiac máj 2017 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
 

  
Predkladateľ :  
 

Ivo  N e s r o v n a l,  v. r.      
primátor hl. m. SR Bratislavy 
   
                      
 

     Materiál obsahuje : 
 

Informáciu o plnení úloh Mestskou     

políciou hlavného mesta SR Bratislavy  
za mesiac máj 2017 

 

 
 
Zodpovedný :    
     

Ivan  L e c h n e r,  v. r.      

poverený vedením mestskej polície 
 

 
 
 

 
 

 
Spracovateľ : 
 

Věra  S o j k o v á,  v. r.  
referent mestskej polície 
 
 

 

 

 
 
 

Jún 2017 



 
 
 

 
______________________________________________________________________________ 

Mestská polícia hlavného mesta SR Bratislava                                                  1 
 

 

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 máj 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 6 787 (7 413)1 zistených alebo oznámených udalostí bolo riešených  

5 313 (6 058) priestupkov. Boli zistené 2 (1) trestné činy, jednej (0) osobe bola obmedzená 

osobná sloboda a zistená 1 (1) osoba v pátraní. Zvyšných 1 470 (1 353) udalostí nebolo 
kvalifikovaných ako priestupky. Z nich  bolo 1 386 (1 240) prípadov, kedy sa po preverení 

oznámenia nepotvrdili skutočnosti, ktoré by nasvedčovali, že bol spáchaný priestupok, 13 
(14) udalostí bolo oznámených rýchlej zdravotníckej pomoci, 4 (6) udalosti Hasičskému 

a záchrannému zboru, 5 (10) udalostí bolo odovzdaných na ďalšie riešenie Policajnému zboru 

(ďalej len „PZ“), v 39 (10) prípadoch bol oznam postúpený príslušnému orgánu na doriešenie 
a v 9 (57) prípadoch bola vykonaná kontrola taxislužby bez zistenia porušenia predpisov. 
Osobné doklady boli nájdené v 2 (5) prípadoch. Na Centrálny dispečing mestskej polície bolo 
nahlásených občanmi celkom 229 podnetov vo vzťahu k veterinárnej sanácii. Dvanásť (11) 
podnetov bolo riešených priamo príslušníkmi v spolupráci so Slobodou zvierat. 

Zabránenie odjazdu motorového vozidla založením technického prostriedku bolo 
vykonané v 2 575 (2 881) prípadoch a odtiahnutých bolo 569 (621) motorových vozidiel. 
Príslušným správnym orgánom bolo nahlásených 47 (45) starých vozidiel (vrakov). Na OS 
bolo vybavených 255 (88) udalostí, zistených pomocou mestského kamerového systému.  

Celkom bolo uložením blokovej pokuty na mieste v sume 56 910 € (57 755 €) riešených 

3 117 (3 388) priestupkov. Z celkového počtu riešených priestupkov bolo v blokovom konaní 

v prospech jednotlivých mestských častí štatisticky vykázaných 1 111 (1 307) priestupkov 
v sume 16 090 € (18 595 €). V prospech hlavného mesta bolo štatisticky vykázaných 2 006 
(2 081) priestupkov v sume 40 820  € (39 160 €). Bloky na pokutu nezaplatenú na mieste boli 
vydané 5 krát (14) v celkovej sume 100 € (640 €). V 124 (74) prípadoch boli priestupky 

prevzaté do objasňovania. Napomenutím bolo riešených 1 544 (2 091) priestupkov, 
oznámením na dopravné inšpektoráty a iné útvary PZ 38 (88) priestupkov, iným orgánom 

bolo odovzdaných 399 (294) priestupkov, 5 (60) priestupkov bolo riešených inak a 81 (49) 
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 443 (897) priestupkov spáchaných 

porušením ustanovení všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „VZN“). Najviac 
priestupkov v rámci VZN bolo riešených v oblasti čistoty a poriadku - 173 (402), 
dodržiavania prevádzkových hodín - 92 (127), nepovoleného požívania alkoholických 

nápojov na verejnom priestranstve - 25 (179), obťažovania osôb - 20 (53), nepovolených 

pouličných aktivít - 16 (26), čistoty kontajnerových stojísk - 31 (26), dodržiavania niektorých 

podmienok držania psov - 16 (23), poškodzovania verejnej zelene - 7 (2), státia na zeleni 

motorovým vozidlom - 6 (10), nepovolených rozkopávok - 1 (0), užívania verejného 

priestranstva bez povolenia - 3 (11),  ambulantného predaja - 9 (8), exteriérového sedenia - 
0 (1), znečisťovania odpadom - 10 (2), vrakov - 7 (8), ochrany nefajčiarov - 5 (3), stavebných 

prác mimo vyhradeného času - 5 (0), rušenie nočného pokoja - 0 (3), občianskeho 

spolunažívania - 3 (3)  a ostatné - 14 (12).  
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 33 (29) akcií na kontrolu dodržiavania zákazu vjazdu motorových 

vozidiel v lokalite Lesoparku so zameraním sa na lokality Cesta mládeže a Kamzík, na 
kontrolu nepovoleného požívania alkoholu na verejných priestranstvách a na porušovanie 

VZN o dodržiavaní niektorých podmienok držania psov, najmä na nepovolený voľný pohyb 

psa. Poriadkové akcie zamerané na ochranu životného prostredia boli vykonané v CHKO 
Sandberg. 

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

a neprispôsobivými osobami (bytový dom Pentagon, OC Hron a OD Tesco v Dúbravke), 
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.  

Verejný poriadok bol zabezpečovaný zvýšeným výkonom služby počas Majálesu na 

Tyršovom nábreží a v Sade Janka Kráľa,  v Mlynskej doline (Bažant na Mlynoch a Diskotéka 

pre mladých), v Rusovciach (hodová zábava) a v Novom Meste (koncert Depeche Mode). 
   Dňa 4. 5., v rámci výjazdovej akcie, po mestskej časti Karlova Ves navštívil areál 

kynológie na Konvalinkovej ulici primátor hlavného mesta SR Bratislavy, kde si prezrel 
budovu a areál v prítomnosti náčelníka mestskej polície.  

 
Vybavovanie priestupkov, písomností a sťažností  

 
V hodnotenom období boli prijaté do správneho konania 4 nové veci (5). Z vecí 

prijatých v minulom období neboli veci ukončené rozhodnutím o priestupku (1), neboli veci 
ukončená rozkazom (1), 1 (0) vec bola odložená a 2 (0) veci boli zastavené. 

Na základe žiadostí z Ministerstva obrany SR a Okresnej prokuratúry Bratislava 1 bolo 
vykonaných 18 (14) administratívnych lustrácií v evidencii priestupkov mestskej polície.  

Prijatých bolo 8 (3) sťažností, ktoré smerovali na neoprávnené rozhodnutie príslušníka 

o odstránení motorového vozidla, na rozdielne posudzovanie priestupku, na uloženie blokovej 

pokuty, na neoprávnené lustrovanie osoby v USEP-e, na nasadenie imobilizéra a na neriešenie 

priestupku. Zo sťažností prijatých od začiatku roka 2017 boli vybavené 4 (9) sťažnosti. Z toho 
boli 3 (4) sťažnosti vybavené ako neopodstatnené, žiadna sťažnosť nebola vybavená ako 

opodstatnená (1).  Podľa ustanovenia § 5 ods. 7 zákona bola odložená 1  sťažnosť (4). Deväť 

sťažností je vo vybavovaní. 
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Kontrola vozidiel taxislužby 
 
V hodnotenom období bolo príslušníkmi kontrolovaných 10 vozidiel taxislužby v rámci 

vykonávania odborného dozoru v zmysle zákona č. 56/2012 Z. z., z toho v pôsobnosti OS 

Staré Mesto 7 a OS Dúbravka 3. Pri 1 kontrole boli zistené nedostatky týkajúce sa taxametra.  
 
Publikačné a preventívne aktivity 

   
   V hodnotenom mesiaci bola verejnosť informovaná prostredníctvom médií predo-
všetkým o kontrole dodržiavania čistoty a poriadku na verejných priestranstvách,  
o spolupráci mestskej polície a Slobody zvierat pri odchyte túlavých zvierat, o problematike 
kúpania sa v čunovských jazerách, o znečisťovaní verejných priestranstiev vykonávaním 

malej potreby, o vyčíňaní „gangu“ rumunských zlodejov v centre mesta a o nasadení 
cyklohliadok mestskej polície do výkonu služby v mestských častiach Ružinov, Staré Mesto 

a Petržalka. Aktivity mestskej polície na úseku dopravnej výchovy pomocou mobilného 

dopravného ihriska boli odvysielané v regionálnych televíziách Bratislava a Ružinov. 
   Naďalej pokračovala spolupráca pri tvorbe reportážnych vstupov s TV Bratislava, pre 
ktorú boli zároveň dodávané aj videoreportáže z bežnej činnosti hliadok mestskej polície. 
   Z preventívnych aktivít to boli prednášky na tému doprava a bezpečnosť detí 

s praktickými ukážkami na mobilnom dopravnom ihrisku na základných školách  a 
v materských školách. Taktiež boli zrealizované viaceré ukážky práce kynológov a jazdeckej 
polície. 
 
Dopravná výchova 

03.05. ZŠ  Nevädzova MČ Ružinov 120 detí 
04.05. MŠ Tupolevova MČ Petržalka 60 detí 

04.05. MŠ Tupolevova MČ Petržalka 80 detí 

10.05. ZŠ  Mierová MČ Ružinov 120 detí 

11.05. MŠ Mikovínyho MČ Nové Mesto 40 detí 

12.05. MŠ Bazovského MČ Dúbravka 60 detí 

17.05. ZŠ  Ružová dolina 29 MČ Ružinov 100 detí 

18.05. ZŠ  Mokrohájska MČ Dúbravka 40 detí 

19.05. ZŠ  Bieloruská MČ Vrakuňa 120 detí 

25.05. ZŠ  Drieňová MČ Ružinov 80 detí 

26.05. ZŠ  Medzilaborecká MČ Ružinov 140 detí 

31.05. MŠ Miloslavov Partizánska lúka 60 detí 
 

Ukážky výcviku služobných zvierat 

10.05. MŠ Teplická – výcvik psov 
18.05. ŠZŠ Mokrohájska – výcvik psov 
30.05. MŠ Kolísková – ukážky kone a psi 
31.05. Partizánska lúka – MDD pre deti 
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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 bol v niektorých parametroch prispôsobovaný podmienkam mestskej 
polície. Išlo najmä o štatistické výstupy alebo o číselníky. Informačný systém, vrátane 

databázy bol presunutý na nový server. V spolupráci s pracovníkmi Ministerstva vnútra SR sa 
dokončuje informačný systém na vstup do evidencií EVO (evidencia motorových vozidiel). 
Sieťové prepojenie do evidencie EVO je už pripravené do produkcie. Čakalo sa na podpisy 
zmluvy o poskytovaní informácií a údajov z evidencie vozidiel. V súčasnosti (jún 2017) už je 

zmluva podpísaná a pracuje sa na finalizácii systému. 
 
Služobná príprava 

 
   V dňoch 9. – 31. 5. bolo vykonané školenie a výcvik príslušníkov v priestoroch mestskej 
polície. Školenia sa zúčastnilo 214 príslušníkov. Školenie obsahovalo nasledovné témy: 
 

- bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, ochrana pred požiarmi 
- telesná príprava s taktickou prípravou obsahovala používanie krytov v prípade   fyzického  
  ataku, taktický postup hliadky pri kontrole osoby a riešenia služobného  zákroku v malých 

  priestoroch (byt, krčma) 
- preškolenie zákona SNR  č. 564/1991 Zb o obecnej polícií v znení neskorších  predpisov  
- preškolenie zákona č. 372/90 Zb. o priestupkoch v znení neskorších  predpisov 

 
   Dňa 11. 5. bolo vykonané školenie prvej pomoci pre príslušníkov S JPaK v rozsahu  
8 hodín. Školenie absolvovalo 15 príslušníkov. 
 
   V dňoch 10. - 30. 5. absolvovali vybraní príslušníci psychodiagnostické vyšetrenie pre 

vodičov s právom prednostnej jazdy. Vyšetrenia sa zúčastnilo 60 príslušníkov, všetci získali 

doklad o psychickej spôsobilosti vodiča. 
 
Oblasť dopravy 

 
V hodnotenom období mala mestská polícia v prevádzke 46 služobných motorových 

vozidiel a 2 prípojné vozidlá. Jedno motorové vozidlo bolo mimo prevádzky (vysoké náklady 

na opravu). 
   
Spotreba PHM 
 

 Benzínové vozidlá: Naftové vozidlá: 

Celkový počet najazdených km : 66 013 2 362 
Predpísaná spotreba PHM v litroch : 5 504,95 282,76 
Skutočná  spotreba  PHM v litroch : 5 459,37 167,93 
Celková úspora/nadspotreba (+/-) PHM 
v litroch : 

-  45,58 + 114,83 
    
   Nadspotreba PHM na služobných motorových vozidlách za mesiac máj bola zistená  
na 9 vozidlách v celkovej výške 354,90 litrov v sume 458,83 €. 
   V máji neboli spôsobené žiadne dopravné nehody, stala sa jedna škodová udalosť (výška 

škody – 276,22 €) a bolo spôsobené jedno poškodenie služobného motorového vozidla 
(predpokladaná výška škody – 350,- €).  
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Ekonomické podmienky  

    

Bežné výdavky spolu:           501 545,04 

v tom:  
Mzdy 304 112,33 

Poistné a príspevok do poisťovní 117 138,96 

Cestovné náhrady 9,00 

Energie, voda, komunikácie 15 464,71 

Materiál 9 941,41 

Dopravné 13 071,74 

Rutinná a štandardná údržba 1 096,58 

Nájomné za prenájom 6 465,45  

Služby 9 576,10 

Členské príspevky 0,00 

Odchodné 0,00 

Na nemocenské 4 013,76 

Príspevok na kúpeľnú liečbu 0,00 

Príspevok na bývanie a na dopravu 20 655,00  
  
Kapitálové výdavky spolu: 20 644,10 

Rekonštrukcie a modernizácie 20 644,10 
  

Výdavky celkom: 522 189,14 

 
Nedaňové príjmy spolu:            29 164,28 

v tom:  
Príjmy z vlastníctva 2 738,30 

Administratívne poplatky 0,00 

Pokutové bloky 42 472,00 

Ostatné príjmy 2 546,71 

Transféry v rámci verejnej správy - MČ 400,00 
 
 
 
Prílohy : 
 

1.  Prehľad o zistených udalostiach za máj 2017 

2.  Riešené priestupky za máj 2017 

3.  Prehľad o priestupkoch za máj 2017 



Príloha č. 1

OS Staré Mesto          

vrátane odťahov 
2 530 1 128 234 159 679 323 5 2 2 362 1 155 4 2 6

OS Ružinov 1 192 437 1 105 629 3 1 16 727 455 2 2 6

OS Nové Mesto 1 064 494 1 84 449 13 16 7 780 1 1 267 1 7 1 6

OS Dúbravka 1 030 523 76 410 4 2 15 717 287 1 2 3 3 14 3

OS Petržalka 886 504 19 52 296 6 3 6 650 219 2 1 1 11 2

Jazdecká polícia                      

a kynológia
85 81 3 1 77 1 3 4

   SPOLU 6 787 3 167 255 479 2 463 350 27 46 0 5 313 1 2 1 1 386 13 4 12 5 39 2 9

Zdroj : Informačný systém Centrala - 06.06.2017 MsP hl. m. SR Bratislavy
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Príloha č. 2

počet 

bl.pokút

bl.pokuta             

v €

počet 

bl.pokút

bl.pokuta                       

v €

priestupky začaté 

objasňovanie

objasnené 

priestupky

OS Staré Mesto 

vrátane odťahov
2 363 275 3 950 894 12 700 0 0 7 915 3 53 204 1 2 1 8 1 231 519

OS Ružinov 726 499 11 680 16 280 0 0 8 140 13 1 45 2 2 452 41

OS Nové Mesto 780 447 9 010 19 190 1 20 5 198 6 19 3 72 10 307 3

OS Dúbravka 717 416 9 150 36 435 2 60 1 167 8 3 68 13 3 331 1

OS Petržalka 650 342 6 700 146 2 485 2 20 49 91 2 2 3 13 254 5

Jazdecká polícia                        

a kynológia
77 27 330 0 0 0 0 11 33 6

   SPOLU 5 313 2 006 40 820 1 111 16 090 5 100 81 1 544 32 6 194 204 1 5 101 23 2 575 569

Zdroj : Informačný systém Centrala - 06.06.2017 MsP hl. m. SR Bratislavy
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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 4 689 1 977 40 250 1 031 14 680 5 100

priestupok na úseku ochrany život.prostredia 1

priestupok proti verejnému poriadku 55 8 160 8 180

psi (čistota-výkaly) 1

psi (vodítko,voľný pohyb) 11

psi (zákaz vstupu) 2 1 10

psi (známka,evidencia,poplatky) 2

čistota a ver.poriadok 173 1 20 9 110

kontajnery a ich stojiská 31

skladovanie staveb.materiálu bez povolenia na ver.priestr. 3 1 10

užívanie verejného priestranstva bez povolenia 3 1 20

znečisťovanie odpadom, nepovolené skládky 10 1 10

vrak motorového vozidla - porušenie VZN 7

stavebné práce mimo vyhrad. času 5 4 90

nepovolené rozkopávky 1

poškodzovanie verejnej zelene 7 3 40

státie na zeleni 6 4 40

nepovolené pálenie odpadu 2 1 20

zákaz vjazdu s bicyklom 1

znečisťovanie komunikácie 3

ambulantný predaj 9 2 30 3 30

záverečné hodiny-prevádzkové časy a VP 92 3 50 41 880

požívanie alk.nápojov na ver.priestr. 25 3 50

zákaz(obmedzenie)predaja alkohol.nápojov 2

obťažovanie osôb 20 1 10

nepovolené pouličné aktivity 16 2 20

hluk(nežiaduci,škodlivý,obťažujúci ... ) 1 1 10

ochrana nefajčiarov 5

porušenie povinnosti podnikateľa 1

priestupok proti občianskému spolunažívaniu 3

priestupok proti majetku 1

kontrola TAXI - zistený priestupok 1

nepovolené skládky - porušenie zákona 15

VRAK motor.vozidla - porušenie zákona 40

dopravná značka - zmena,zničenie,poškodenie,znečištenie 21

porušenie zákona o ochrane nefajčiarov 29 4 100 2 20

stavba bez stavebného povolenia 1

porušenie podmienok držania psov 18 2 40 4 40

5 313 2 007 40 830 1 111 16 090 5 100

Zdroj : Informačný systém Centrala - 06.06.2017 MsP hl. m. SR Bratislavy

Prehľad o priestupkoch za máj 2017

hlavné mesto

Z toho riešené  blokovou pokutou

mestské časti nezaplatená pokuta Priestupky
Priestupky 

celkom




