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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 november 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 zistené udalosti 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“), podnety prevzaté od Policajného zboru (ďalej len „PZ“), podnety podané 
občanmi osobne alebo prostredníctvom miestnych úradov a elektronickou poštou.  
 

Z celkového počtu 6 428 (6 630)1 zistených a oznámených udalostí bolo riešených 5 000 
(5 431) priestupkov. Boli zistené 3 (1) trestné činy, bolo zistené 1 motorové vozidlo v pátraní 

PZ (0) a 1 (0) krát bola občanovi obmedzená sloboda. Zvyšných 1 423 (1 198) udalostí 
nebolo kvalifikovaných ako priestupky. Z nich  bolo 1 323 (1 150) prípadov, kedy sa po 
preverení oznámenia alebo pri kontrole  nepotvrdili skutočnosti, ktoré by nasvedčovali, že bol 
spáchaný priestupok, 19 (14) udalostí bolo oznámených rýchlej zdravotníckej pomoci, 0 (3) 
udalostí Hasičskému a záchrannému zboru,  57 (19) zistení a oznamov bolo postúpených 
príslušným orgánom na doriešenie alebo boli vyriešené priamo na mieste. Osobné doklady 

boli nájdené v 1 (3) prípade. V 6 prípadoch bola vykonaná lustrácia v registri vozidiel vo 
verejnom záujme. Na Centrálny dispečing mestskej polície bolo nahlásených občanmi celkom 

175 podnetov vo vzťahu k veterinárnej sanácii. Sedemnásť (9) podnetov bolo riešených 
priamo príslušníkmi v spolupráci so Slobodou zvierat. 

Zabránenie odjazdu motorového vozidla založením technického prostriedku bolo 
vykonané v 2 780 (2 836) prípadoch a odtiahnutých bolo 517 (546) motorových vozidiel. 
Príslušným správnym orgánom bolo nahlásených 12 (22) starých vozidiel (vrakov). Na OS 
bolo vybavených 177 (116) udalostí, ktoré boli zistené pomocou mestského kamerového 

systému.  
Celkom bolo uložením blokovej pokuty na mieste v sume 52 035 € (55 155 €) riešených 

2 911 (3 229) priestupkov. Z celkového počtu riešených priestupkov bolo v blokovom konaní, 
v prospech jednotlivých mestských častí štatisticky vykázaných 994 (393) priestupkov v sume 
15 045 € (5 975 €). V prospech hlavného mesta bolo štatisticky vykázaných 1 917 (2 836) 
priestupkov v sume 36 990 € (49 180 €). Bloky na pokutu nezaplatenú na mieste boli vydané 

19 krát (12) v celkovej sume 560 € (320 €). V 123 (50) prípadoch boli priestupky prevzaté do 

objasňovania. Napomenutím bolo riešených 1 529 (1 553) priestupkov, oznámením na 

dopravné inšpektoráty a iné útvary PZ 28 (144) priestupkov, iným orgánom bolo 

odovzdaných 330 (327) priestupkov, 26 (31) priestupkov bolo riešených inak a 34 (85) 
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 363 (542) priestupkov spáchaných 

porušením ustanovení všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „VZN“). Najviac 
priestupkov, v rámci VZN bolo riešených v oblasti čistoty a poriadku - 147 (223), 
dodržiavania prevádzkových hodín - 29 (122), nepovoleného požívania alkoholických 

nápojov na verejnom priestranstve - 37 (53), obťažovania osôb - 34 (36), nepovolených 

pouličných aktivít - 10 (20), čistoty kontajnerových stojísk - 48 (35), dodržiavania niektorých 

podmienok držania psov - 12 (10), poškodzovania verejnej zelene - 0 (1), státia na zeleni 

motorovým vozidlom - 13 (5), nepovolených rozkopávok - 2 (2), užívania verejného 

priestranstva bez povolenia - 4 (10),  ambulantného predaja - 2 (9), exteriérového sedenia - 
0 (0), znečisťovania odpadom - 12 (1), vrakov - 2 (5), ochrany nefajčiarov - 0 (1), stavebných 
prác mimo vyhradeného času - 5 (1), rušenie nočného pokoja - 0 (1)  a ostatné - 6 (7).  

 
Okrem hliadkovej služby a riešení priestupkov, policajti odslúžili počas bezpečnostných 

opatrení 402,5 hodín a počas sprevádzaní a asistencií 856,5 hodín. V rámci dopravno- 
bezpečnostných akcií, špeciálnych kontrol a zvýšeného výkonu služby bolo odslúžených 

2 040,5 hodín. Vybavovaniu sťažností a podnetov sa venovali spolu  502 hodín. V rámci 

ostatných činností vrátane prevencie odslúžili 1 391 hodín.   
 
Na základe požiadaviek starostov mestských častí príslušníci riešili pravidelne sa 

opakujúce situácie na celom území Bratislavy. Išlo najmä o obťažovanie „bezdomovcami“, 
žobrajúcimi alebo neprispôsobivými osobami v pešej zóne Starého Mesta,  o kontrolu 
verejného poriadku v okolí obchodných domov OC Hron a Tesco, v podchodoch na Patrónke 

a Trnavskom mýte a okolí bytového domu Pentagon. Ďalej príslušníci kontrolovali mládež, či 

nie je pod vplyvom alkoholu, kontrolovali aj dodržiavanie záverečných hodín v 

pohostinských zariadeniach, verejného poriadku v záhradkárskych lokalitách, resp. v 

chatových oblastiach s dôrazom na ochranu majetku, alebo vykonávali kontroly dodržiavania 

zákazu vytvárania nelegálnych skládok.  
Na dočasne zriadenej policajnej stanici (karavan) v MČ Bratislava-Vrakuňa pri objekte 

„PENTAGON“  zabezpečovala OS Ružinov výkon služby hliadkami mestskej polície v rámci 

svojich možností.   
Počas zvýšenej návštevnosti cintorínov v súvislosti so Sviatkom všetkých svätých a 

Pamiatky zosnulých bol verejný poriadok zabezpečovaný zvýšeným výkonom služby od 

27. 10. do 5. 11. 2017. Ďalej bola vykonávaná kontrola dodržiavania verejného poriadku 

počas Vianočných trhov na Hlavnom námestí.  
Zvýšená kontrola verejného poriadku pokračovala aj na Námestí slobody, kde bol  

zabezpečený výkon služby príslušníkmi OS Staré Mesto. 
    Príslušníci Stanice jazdeckej polície a kynológie pôsobili na území celého hlavného 

mesta a plnili úlohy na zabezpečenie verejného poriadku v súčinnosti s príslušnými OS. 

Vykonali 24 (26) akcií na kontrolu dodržiavania zákazu vjazdu motorových vozidiel 

v lokalite Lesoparku so zameraním sa na Cestu 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.  
 

Vybavovanie priestupkov, písomností a sťažností  
 
V hodnotenom období bolo prijatých do správneho konania 6 nových vecí (0). Z  

prijatých vecí v minulom období bola 1 (0) vec odložená a 2 (1) veci ukončené rozhodnutím 

o priestupku. Veci ukončené rozkazom (2) alebo zastavené veci (2) neboli žiadne.  
Na základe žiadostí z Ministerstva obrany SR bolo vykonaných 9 (6) administratívnych 

lustrácií v evidencii priestupkov mestskej polície. 
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    Prijatých bolo 5 (5) sťažností, ktoré smerovali na neoprávnené rozhodnutie príslušníka 

o odstránení motorového vozidla, na neoprávnené použitie imobilizéra, na uloženie blokovej 

pokuty, na neriešenie priestupku alebo na neadekvátne vystupovanie príslušníkov. Zo 
sťažností prijatých od začiatku roka 2017, bolo v hodnotenom období vybavených 6 (3) 
sťažnosti. Z toho boli 3 (3) sťažnosti vybavené ako neopodstatnené,  1 (0) opodstatnená 

sťažnosť, 1 (0) sťažnosť bola odložená a 1 (0) postúpená. Deväť sťažností je vo vybavovaní. 
 
 
Kontrola vozidiel taxislužby, ubytovacích zariadení a vnútorná kontrola 
 
V hodnotenom období bolo príslušníkmi kontrolovaných 30 (11) vozidiel taxislužby 

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

OS Staré Mesto 15, OS Ružinov 2, OS Dúbravka 4 a OS Petržalka 9. Pri 2 kontrolovaných 

vozidlách boli zistené nedostatky týkajúce sa taxametra a pri 3 kontrolách vozidiel TAXI boli 
zistené viaceré závady.  
    V hodnotenom období bola príslušníkmi vykonaná 1 kontrola v zmysle VZN hlavného 

mesta SR Bratislavy č. 8/2016 o dani za ubytovanie. Pri kontrole neboli zistené nedostatky. 
V hodnotenom období prebiehala 1 vnútorná kontrola výkonu služby na OS Staré 

Mesto začatá dňa 18. 9. 2017 a ktorá je ešte v realizácii. 
 
 
Publikačné a preventívne aktivity 

   
   V sledovanom mesiaci bola pozornosť médií orientovaná predovšetkým na riešenie 
problematiky dodržiavania zákona, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov s 

poukázaním na konkrétny prípad útoku psa na človeka v mestskej časti Devín, kde mestský 

policajt použil služobnú zbraň na zneškodnenie útočiaceho psa. Samostatné tlačové 

informácie boli publikované aj k problematike zabezpečenia verejného poriadku v okolí 

Stavbárskej ulice, kontrole zameranej na parkovanie turistických autobusov na Námestí A. 

Dubčeka, k parkovaniu na miestach vyhradených pre zdravotne postihnutých občanov, k 
bezpečnostným opatreniam na Vianočných trhoch a používaniu zábavnej pyrotechniky. Zo 

špeciálnych kontrol, zameraných na fajčenie na zastávkach MHD a parkovanie autobusov, 
bolo vyhotovené video, ktoré bolo odvysielané v TV Bratislava. 
   Koncom mesiaca sa zúčastnili zástupcovia mestskej polície na Sneme Združenia 

náčelníkov obecných a mestských polícií Slovenska v Tatranskej Štrbe. Na sneme boli 

ocenení traja príslušníci mestskej polície Bratislava medailou „Za záchranu života“. O 
priebehu snemu a oceňovaní príslušníkov obecných a mestských polícií Slovenska boli 

prostredníctvom tlačovej správy informované printové a elektronické médiá. 
   Pravidelne bola aktualizovaná aj facebooková a webová stránka mestskej polície. 
    
   Preventívne aktivity 
    

Dátum Zariadenie Téma prednášky Počet detí/žiakov 

15.11.17 MŠ Kremeľská, Devín Spoznaj prácu polície 30 

23.11.17 STU Vazovova Bezpečnosť vo vonkajších priestoroch 50 

24.11.17 MŠ Medená Poznáš dopravné značky? 40 
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Služobná príprava 
 

   V mesiaci november sa služobnej prípravy zúčastnilo 99 príslušníkov nácviku 

sebaobrany a taktiky zákrokov. Preškolenia z predpisov prevádzky a vedenia služobných 

motorových vozidiel sa zúčastnilo 27 príslušníkov.  
   V priestoroch OS Dúbravka boli vykonané školenia prvej pomoci v rozsahu 8 hodín. 

Školenie absolvovalo 38 príslušníkov, ktorí po vykonaní záverečného testu dostali certifikát. 
 

Ekonomické podmienky  
    

Bežné výdavky spolu:           515 332,19 

v tom:  
Mzdy 294 295,55 

Poistné a príspevok do poisťovní 120 717,41 

Cestovné náhrady 5 171,08 

Energie, voda, komunikácie 13 458,91 

Materiál 15 549,01 

Dopravné 9 786,91 

Rutinná a štandardná údržba 1 195,23 

Nájomné za prenájom 7 236,92  

Služby 23 685,81 

Odchodné 0,00 

Na nemocenské 4 380,36 

Príspevok na kúpeľnú liečbu 0,00 

Príspevok na bývanie a na dopravu 19 855,00  
  
Kapitálové výdavky spolu: 0,00 

  
Výdavky celkom: 515 332,19 

 
 

Nedaňové príjmy spolu:            51 605,07 

v tom:  
Príjmy z vlastníctva 2 808,30 

Administratívne poplatky 0,00 

Pokutové bloky 46 036,00 

Poplatky za služby 0,00 

Ostatné príjmy 2 740,77 

Transféry v rámci verejnej správy - MČ 20,00 

Granty 0,00 
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Oblasť dopravy 
 
V hodnotenom období mala mestská polícia v prevádzke 44 služobných motorových 

vozidiel a 3 prípojné vozidlá.  
Vo výkone služby využívala mestská polícia vozidlo Fiat Doblo, ktoré je zapožičané  

od spoločnosti CNG SPS, s.r.o do októbra 2018. 
      
Spotreba PHM 
 
September Benzínové vozidlá: Naftové vozidlá: 

Celkový počet najazdených km : 63 550 2 670 
Predpísaná spotreba PHM v litroch : 5 774,40 342,63 
Skutočná  spotreba  PHM v litroch : 5 973,31 222,00 
Celková úspora/nadspotreba (+/-) PHM 
v litroch : 

 - 198,91 120,63 
    
   Nadspotreba PHM na služobných motorových vozidlách za mesiac november bola 
zistená na 12 vozidlách v celkovej výške 534,45 litrov v sume 709,44 €. 
   V mesiaci november sa stala jedna škodová udalosť zavinená vodičom mestskej polície. 

Predpokladaná výška škody je 1 500 eur.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prílohy : 
 

1. Prehľad o zistených udalostiach za mesiac november 2017  
2. Riešené priestupky za mesiac november 2017  
3.  Prehľad o priestupkoch za mesiac november 2017  



Príloha č. 1

TAXI
UBYTOV, 

ZARIAD.

OS Staré Mesto          

vrátane odťahov 
2 306 1 084 162 151 577 326 6 2 222 65 4 3 12

OS Ružinov 1 174 420 1 105 628 2 3 15 749 405 4 4 1 11

OS Nové Mesto 1 268 638 4 82 407 20 114 3 833 1 406 6 4 17 1

OS Dúbravka 934 425 74 411 7 1 16 662 1 1 240 3 4 19 4

OS Petržalka 676 326 10 41 292 4 3 467 5 2 180 1 5 7 9

Jazdecká polícia                      

a kynológia
70 68 1 1 67 1 1 1

   SPOLU 6 428 2 961 177 453 2 315 360 119 43 0 5 000 6 1 3 1 1 297 19 0 17 1 57 25 1

Zdroj : Informačný systém Centrala - 08.12.2017 MsP hl. m. SR Bratislavy
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Príloha č. 2

n
a
p
o
m

e
n
u
ti
e

priestupok 

oznámený 

PZ

UBYT. 

SLUŽBY
v štádiu 

riešenia

Počty vyriešených priestupkov 

objasňovanie 

priestupkov
celkom

o
z
n
á
m

. 
n
a
 D

I

D
IP

L
O

M
A

T
I

BP 

nezaplatená 

na mieste        

v €

TAXI - 
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Riešené priestupky za november 2017

Okrsková 

stanica 
"Papuče"

priestupok 

oznámený 

inému 

orgánu

Odťahy

iné 

riešenia

blokové pokuty
BP 

nezapl. na 

mieste 

počet
počet 

bl.pokút

bl.pokuta             

v €

počet 

bl.pokút

bl.pokuta                       

v €

priestupky priestupky
začaté 

objasňovanie

objasnené 

priestupky

OS Staré Mesto 

vrátane odťahov
2 222 425 5 820 597 8 960 0 0 968 3 1 17 184 3 5 12 7 1 250 489

OS Ružinov 749 486 11 520 106 2 060 1 20 108 15 1 17 2 3 6 1 3 573 19

OS Nové Mesto 833 461 8 000 60 880 0 0 199 2 16 1 7 78 6 3 350 4

OS Dúbravka 662 354 7 900 26 400 14 420 163 3 87 1 13 1 382 1

OS Petržalka 467 152 3 070 205 2 745 4 120 74 3 3 7 19 225 4

Jazdecká polícia                        

a kynológia
67 39 680 0 0 0 0 17 10 1

   SPOLU 5 000 1 917 36 990 994 15 045 19 560 1 529 26 2 140 185 5 0 26 104 19 34 2 780 517

Zdroj : Informačný systém Centrala - 08.12.2017 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 4 502 1 897 36 660 965 14 515 19 560

priestupok na úseku ochrany život.prostredia 2

priestupok proti verejnému poriadku 28 3 50 4 70

psi (čistota-výkaly) 2

psi (vodítko,voľný pohyb) 5 1 20

psi (zákaz vstupu) 1

psi (známka,evidencia,poplatky) 4

čistota a ver.poriadok 147 2 40 7 130

kontajnery a ich stojiská 48

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

užívanie verejného priestranstva bez povolenia 4

znečisťovanie odpadom, nepovolené skládky 12 1 20

vrak motorového vozidla - porušenie VZN 2

stavebné práce mimo vyhrad. času 5 3 50

nepovolené rozkopávky 2

státie na zeleni 13 7 110

nepovolené pálenie odpadu 1

chodníky-zimná údržba-sneh 1

ambulantný predaj 2

záverečné hodiny-prevádzkové časy a VP 29 2 50 11 260

požívanie alk.nápojov na ver.priestr. 37

obťažovanie osôb 34

nepovolené pouličné aktivity 10

hluk(nežiaduci,škodlivý,obťažujúci ... ) 3 1 20

priestupok proti majetku 4

kontrola TAXI 5

nepovolené skládky - porušenie zákona 11

VRAK motor.vozidla - porušenie zákona 10

dopravná značka - zmena,zničenie,poškodenie,znečištenie 11

znečisťovanie komunikácie -  podľa zákona 2

porušenie zákona o ochrane nefajčiarov 56 8 110 7 70

stavba bez stavebného povolenia 2

porušenie podmienok držania psov 4

Spolu 5 000 1 924 37 110 995 15 065 19 560

Zdroj : Informačný systém Centrala - 08.12.2017 MsP hl. m. SR Bratislavy

Prehľad o priestupkoch za november 2017

hlavné mesto

Z toho riešené  blokovou pokutou

mestské časti nezaplatená pokuta Priestupky
Priestupky 

celkom


