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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 plní 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.  
Do kompetencie mestskej polície patrí aj plnenie úloh vyplývajúcich z uznesení 

mestského zastupiteľstva, z uznesení miestnych zastupiteľstiev, z rozhodnutí primátora 

hlavného mesta a z oprávnených poţiadaviek starostov mestských častí. 
V roku 2017 vedenie mestskej polície vlastné úlohy zameralo predovšetkým na 

zlepšovanie a skvalitňovanie celkovej činnosti, zefektívnenie priameho výkonu sluţby a na 
promptné riešenie vzniknutých problémov.  

Na rok 2017 si vedenie mestskej polície určilo za prioritné ciele a riešenie týchto 

oblastí: 
 vytvorenie koncepcie pravidelného vzdelávania príslušníkov mestskej polície, 

zdokonaľovania v činnostiach a v zručnostiach  
- realizované školenia zo správneho konania a zo zákona o priestupkoch externým 

odborníkom; seminár k priestupkovému konaniu v Centre účelových zariadení pre verejnú 

správu v Bratislave; kurzy prvej pomoci realizované Červeným krížom SR a externým 

odborníkom; špecializované odborné konzultácie k praktickým riešeniam narušenia verejného 

poriadku spoločnosťou SOTAC v Trnave; seminár k novele zákona o sťažnostiach 

spoločnosťou Profi vzdelávanie SK – Poradca podnikateľa v Bratislave; vykonané cvičné 

ostré streľby; realizovaná telesná príprava, sebaobrana, nácvik policajných techník a taktiky 

služobných zákrokov; výučba problematiky prevádzky a vedenia služobných motorových 

vozidiel; 

 participácia na zjednotení kamerového systému  

- vykonaná rekonštrukcia zobrazovacej steny na centrálnom dispečingu mestskej 

polície; v spolupráci s referátom PCO  oddelenia vnútornej správy Magistrátu hlavného 

mesta pripravovaná i z časti realizovaná centralizácia automatizovaného systému riadenia 

mestskej cestnej dopravy KR PZ v Bratislave a mestského kamerového systému mestskej 

polície; príprava postupnej obmeny zastaraných a nefunkčných kamier; spracované materiály 

na postupné rozširovanie a zjednocovanie kamerového systému pod mestskú políciu; 

 dobudovanie a navrhnutie novej organizačnej štruktúry mestskej polície  
- rozhodnutím primátora č. 12/2017 bol referát PCO začlenený do štruktúr mestskej 

polície; spracovaný nový organizačný poriadok mestskej polície a predložený na rokovanie 

mestského zastupiteľstva dňa 07.12.2017 – pokračovanie mestského zastupiteľstva určené na 

21.02.2018; spracovaný poriadok odmeňovania zamestnancov mestskej polície (zatiaľ 

nerealizovateľný s poukazom na schválený rozpočet v roku 2018);   

 pokračovanie v obmene vozového parku  

- pre výkonné útvary zakúpené 4 ks ekologických motorových vozidiel zn. Škoda Octavia 

na palivo CNG; vyradené 2 ks nerentabilných motorových vozidiel a 1 ks motocykel; 

 obmena sluţobných rovnošiat a obuvi policajtov v priamom výkone sluţby 
- zabezpečená obmena letnej a zimnej uniformy príslušníkov v rozsahu – nohavice letné, 

bundy prechodné, košele s krátkym rukávom, nohavice zimné, bundy zimné, košeľa s dlhým 
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rukávom, šiltovky; zrealizovaná zmena hodnostného označenia a označenia príslušnosti – na 

rukávoch; zabezpečené zimné termoprádlo; zabezpečená obmena reflexných viest; 

zabezpečená služobná obuv v rozsahu – perforované topánky, celé topánky, zimná vysoká 

obuv, obuv členková pre kynológov; zabezpečená obmena nepriestrelných viest v rozsahu 30 

ks; 
 vytvorenie koncepcie mediálnej a komunikačnej stratégie  

- v rámci novej organizačnej štruktúry vytvorené oddelenie komunikácie a prevencie 

s rozšírenými úlohami na úseku tvorby a zabezpečovania mediálnej politiky, rovnako aj na 

úseku prevencie; využívanie vlastnej webovej stránky, vlastnej facebookovej stránky, 

pravidelné poskytovanie tlačových správ a informácií pre mediálny okruh;  
 skvalitnenie propagácie výsledkov činnosti mestskej polície  

- zefektívnenie propagácie činnosti mestskej polície vrátane preventívnych aktivít, 

realizovaných opatrení na úseku výkonu služby, ukážok výcviku služobných zvierat a techniky 

mestskej polície; 
 zabezpečenie preventívno-vzdelávacích aktivít vo vzťahu k verejnosti  

- zintenzívnenie preventívno-vzdelávacej činnosti pre rizikové skupiny - seniori 

a školská mládež, prednáškové aktivity zamerané na témy bezpečnosť seniorov, grafity 

a taktiež na výučbu dopravnej výchovy v materských a základných školách. 

   
Zhodnotením realizovaných aktivít môţeme v stručnosti uviesť, ţe sa nám v rozhodnej 

miere tieto ciele podarili naplniť a riešenie problematiky v niektorých oblastiach prechádza aj 
na ďalšie obdobie.  

V rámci plnenia úloh mestská polícia spolupracovala najmä s príslušnými okresnými 

riaditeľstvami Policajného zboru, Krajským dopravným inšpektorátom a Odborom 
poriadkovej polície KR PZ v Bratislave, záchrannými a zdravotnými zloţkami, so štátnymi 

orgánmi, orgánmi štátnej správy a samosprávy.  
Počas  roku 2017 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, vnútorno-organizačné oddelenie a sekretariát. 

V roku 2017 mestská polícia zabezpečovala úlohy na úseku verejného poriadku, 

predovšetkým pri zhromaţdeniach občanov, kultúrnych, športových a spoločenských akciách. 

Ich zabezpečenie si vo viacerých prípadoch vyţadovalo nasadenie väčšieho počtu 

príslušníkov mestskej polície vrátane dôkladnej spolupráce so zúčastnenými subjektmi. Pri 

plnení úloh na zabezpečenie verejného poriadku odslúţili policajti celkom 27 247 h.  
Zvýšená pozornosť vo forme zvýšeného výkonu sluţby bola venovaná centru Starého 

Mesta počas letnej turistickej sezóny, opatreniam na úseku eliminácie sprejerstva v priebehu 
celého roku a od mesiaca september bol realizovaný nepretrţitý výkon sluţby pri objekte 

„Pentagon“ vo Vrakuni. Rovnako sme výkonom sluţby zabezpečili bezproblémový priebeh 

Sviatku všetkých svätých a Pamiatky zosnulých, vianočných trhov v Starom Meste 
a v Petrţalke, samotných vianočných sviatkov a výkonu sluţby počas konania bohosluţieb 

počas Vianoc, oslavám Silvestra a príchodu Nového roka.  
Na riešenie konkrétnej problematiky bolo nariadených 94 špeciálnych kontrol, počas 

ktorých boli nasadené väčšie počty policajtov a techniky. Kontroly boli zamerané na 

problematiku statickej a dynamickej dopravy; dodrţiavanie VZN hlavného mesta resp. 

mestských častí; dodrţiavanie zákona o ochrane nefajčiarov; problematike ochrany ţivotného 

prostredia; dodrţiavania povinností zo strany drţiteľov psov; odborný dozor nad taxisluţbou 

a pod. Celkove na tomto úseku bolo odslúţených 1 269 h. 
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Mestská polícia v roku 2017 zaznamenala o 2,36% menej udalostí (celkom 74 922 
udalostí) ako v predchádzajúcom roku. Táto skutočnosť sa logicky prejavila aj v počte 

riešených priestupkov (zistených 58 604 priestupkov), kde bol zaznamenaný pokles o 5,86% 
oproti rovnakému obdobiu roka 2016. Aj napriek menšiemu počtu riešených protiprávnych 

konaní, pri celoročne zníţených počtoch policajtov (priemerný mesačný fyzický stav 

policajtov niţší o 16 policajtov v porovnaní s rokom 2016), efektivita práce jednotlivcov 
zaznamenala pozitívne výsledky.  

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 2018 schválili pre mestskú políciu najvyšší finančný rozpočet 

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

výdavky v roku 2017 – 7 381 223 € a plán na rok 2018 predstavuje čiastku 8 791 152 €). 
 

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 2017 na území hlavného mesta bolo fyzickými osobami a právnickými 

osobami oznámených mnoţstvo zhromaţdení podľa zákona o zhromaţďovacom práve. 

Zhromaţdenia sú väčšinou zvolávané do centra Starého Mesta resp. k sídlam štátnych 

orgánov a inštitúcii. Primeraným výkonom sluţby mestská polícia zabezpečovala počas roku 

celkom 138 zhromaţdení, pričom k rozsiahlemu ani k hromadnému narušeniu verejného 

poriadku aj vďaka prijatým opatreniam nedošlo. Pri opatreniach v rámci zabezpečenia 
verejného poriadku participovali aj útvary Policajného zboru.  

Mestská polícia sa taktieţ podieľala na zabezpečovaní verejného poriadku počas 

konania spoločenských, kultúrnych a 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, rovnako aj 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. 
V priebehu roka mestská polícia dbala na ochranu verejného poriadku pri konaní 

viacerých zhromaţdení a spoločenských podujatí (protikorupčné pochody, Dúhový pride 

2017, medzinárodná bezpečnostná konferencia Globsec, Konferencia predsedov parlamentov 

štátov EÚ, snem ZMOS SR, Blahorečenie Titusa Zemana a pod.), ktoré si vyţiadali nasadenie 
väčšieho počtu policajtov a spoluprácu viacerých subjektov.  

Na úseku zabezpečovania športových podujatí bola pozornosť zameraná na futbalový 
štadión Pasienky, Zimný štadión O. Nepelu, Hant arénu a Národné tenisové centrum počas 

konania športových zápolení (súťaţ KHL, Fortuna liga, Slovenský pohár vo futbale, 

basketbalová liga, zápasy Fed cupu, MS vo florbale, MS v inline hokeji a pod.). Rovnako sme 
zabezpečovali športové a kultúrne podujatia, konané v uliciach hlavného mesta (ČSOB 

maratón, beh Devín-Bratislava, Red bull maratón, Bratislavský majáles, Deň detí, Hip hop 
festival, Uprising, Bratislavské mestské dni a pod.). V športových objektoch sa konalo aj 
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viacero koncertov a ďalších kultúrno-spoločenských akcií, ktorým sme taktieţ venovali 
patričnú pozornosť. 

Pri plnení úloh k zabezpečeniu verejného poriadku počas konania zhromaţdení, 

športových, kultúrnych a spoločenských podujatí odslúţili policajti celkom 27 247 h. 
Ďalší 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 letnej turistickej sezóne, Sviatku všetkých svätých 

a Pamiatke zosnulých, vianočným trhom v Starom Meste a v Petrţalke, samotným vianočným 

sviatkom a v rámci konania bohosluţieb počas Vianoc, osláv Silvestra a príchodu Nového 

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

vandalmi pri riešení problematiky sprejerstva. Pozornosť bola venovaná rekreačným 

oblastiam Koliba, Partizánska lúka, hrádza v Petrţalke a ďalším lokalitám, ktoré slúţia na 

rekreáciu a oddych obyvateľov hlavného mesta. Od septembra 2017 bola v mestskej časti 

Vrakuňa pri známom objekte „Pentagon“ zriadená dočasná policajná stanica (karavan) a na 
zlepšenie situácie bol zabezpečený nepretrţitý výkon sluţby. 

V tejto oblasti ďalšieho výkonu sluţby bolo odslúţených 18 256 h. 
Na riešenie konkrétnej problematiky, boli nariadené a zrealizované špeciálne kontroly 

s adresným zameraním. Pri ich realizácii bolo odslúţených 1 269 h. 
V preventívnych aktivitách policajti výkonných útvaroch odslúţili 360 h, pričom ich 

činnosť bola zameraná na preventívne pôsobenie pri vybraných priechodoch pre chodcov 

v súvislosti s ukončením a začiatkom školského roka, participovali na dopravnej výchove 

venovanej školskej mládeţi a škôlkarom, vykonali ukáţky práce mestskej polície, zúčastnili 

sa na dopravno-bezpečnostnej akcii k Svetovému dňu Biela palica a pod. 
 
  

2. Oblasť riešenia priestupkov a dodržiavania všeobecne záväzných nariadení 

 V roku 2017 príslušníci riešili 74 922 (76 728)1 udalostí, z ktorých 38 074 (41 302) 
bolo zistených vlastnou činnosťou vrátane mestského kamerového systému. Ďalších  36 848 
(34 446) 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 a iných 

orgánov 459 (443) a z PZ 542 (537).  
Priestupkov bolo riešených 58 604 (62 254). Z nich bolo 17 763 (19 605) riešených 

napomenutím. Pri riešení priestupkov príslušníci v 34 903 (36 436) prípadoch uloţili blokovú 

pokutu na mieste v celkovej sume 622 515 € (605 860 €). K nezaplateným pokutám na mieste 

bolo vydaných 134 (100) šekov na sumu 4 650 € (4 580 €). V stanovenej lehote bolo 11 
nezaplatených pokút postúpených exekútorke na vymáhanie. V roku 2017 bolo exekútorkou 

vymoţených 26 pohľadávok, vrátane pohľadávok z minulých období.  
Z dôvodu vecnej príslušnosti bolo príslušným orgánom oznámených 4 420 (4 521) 

vecí, z ktorých bolo 277 (596) oznámených na dopravné inšpektoráty PZ, 60 (100) iným 

útvarom PZ, 4 083 (3 825) iným orgánom. Ďalších 295 (611) priestupkov nebolo moţné riešiť 

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

imunity a pod.).   
Do objasňovania bolo prevzatých 1 038 (952) priestupkov. Z toho bola v 524 (397) 

prípadoch predloţená správa o výsledku objasňovania príslušnému správnemu orgánu, v 146 

                                                 
1 V zátvorkách za číselnými hodnotami  sú uvedené hodnoty za predchádzajúci kalendárny rok 
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(332) prípadoch boli veci odovzdané príslušným orgánom z dôvodu ich prejednávania podľa 

osobitných predpisov. Ďalších 229 (152) vecí bolo uloţených, 90 (44) odloţených a 49 (27) 
priestupkov je ešte v objasňovaní. K 31. 12. 2017 bolo v štádiu riešenia 51 (29) priestupkov. 
(viď Tabuľky 6 a 7 v prílohe) 
 Riešené priestupky spáchané porušením ustanovení VZN sú uvedené v Tabuľke 8 
v prílohe. 
 

Z porovnania rokov 2017 a 2016 vyplýva, ţe v hodnotenom roku bol riešený menší 

počet priestupkov podľa zákona o priestupkoch, ako aj menší počet zistených porušení VZN 

hlavného mesta resp. mestských častí. Tento stav však vychádza z porovnania absolútnych 

čísel sledovaných ukazovateľov za oba roky, neodzrkadľuje však efektivitu práce na policajta. 

Počas roka 2017, ako sme uţ spomenuli v úvode, sa na riešení protiprávnych konaní 

a celkovej činnosti mestskej polície podieľalo v mesačnom priemere o 16 policajtov menej, 
ako v roku 2016. Tento stav bol zapríčinený zvýšenou fluktuáciou policajtov a nemoţnosťou 

stavy ihneď doplniť.  
Ako sme uţ deklarovali, opatrenia vedenia mestskej polície v priebehu roka smerovali 

na zvýšenie efektivity práce a s tým spojené riadne vyuţívanie pracovného fondu. Plnenie 

týchto opatrení sme sledovali a boli predmetom pravidelného vyhodnocovania.  
    
Porovnanie rokov 2017 a 2016 v hodnotení efektivity na jednotlivca v základných 

ukazovateľoch: 
- riešených o 6,1% viacej udalostí 
- zistených o 2,6% viac priestupkov 
- o 83,3% viac zadrţaných páchateľov trestných činov 
- rovnaký počet vypátraných hľadaných osôb, nezvestných osôb a motorových vozidiel 
- o 33,3% viac zistených porušení povinností na úseku odborného dozoru v rámci 

zákona o cestnej doprave 
- zaloţených o 4,7% väčšie mnoţstvo imobilizérov 
- o 6,2% viac odtiahnutých motorových vozidiel  
- v blokovom konaní o 4,7% vyšší počet sankcií 
- o 11,4% vyššia suma na blokových pokutách 
 

Práve ukazovateľ efektivity práce na jednotlivca je zrejme ten najvhodnejší spôsob 

hodnotenia činnosti mestskej polície. 
 
 Prípadov, ktoré nevykazovali znaky priestupku ani trestného činu sme zaevidovali 
celkom 16 032 (14 274)  (udalosť po preverení na mieste nebola potvrdená  - 15 062 (13 598), 

udalosť bola oznámená rýchlej zdravotnej pomoci (ďalej len „RZP“) – 194 (205), 

Hasičskému a záchrannému zboru (ďalej len „HaZZ“) – 51 (42) alebo Slobode zvierat – 122 

(154), 41 (98) oznamov bolo postúpených PZ a v 30 (30) prípadoch boli občanmi nájdené 

a odovzdané osobné doklady mestskej polícii). Ostatných 532 (147) udalostí bolo len 
zadokumentovaných a uloţených alebo oznámených príslušnému orgánu. (viď Tabuľka 11 v 
prílohe) 
 V roku 2017 boli vykonávané špeciálne kontroly, zamerané na vozidlá taxisluţby 

v rámci vykonávania odborného dozoru v zmysle zákona č. 56/2012 Z.  z. a na dodrţiavanie 

ustanovení VZN hlavného mesta SR Bratislavy č. 8/2016 o dani za ubytovanie.  
(viď Tabuľka 12 v prílohe) 
 V 29 (6) prípadoch bolo zistené a následne oznámené PZ podozrenie zo spáchania 

trestnej činnosti. Ďalej boli nájdené 4 (5) osoby a 1 (0) motorové vozidlo v pátraní.  
(viď Tabuľky  9 a 10 v prílohe) 
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2.1 Čistota a poriadok 

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 514 (519) 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 1 990 (3 496) 
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 č. 282/2002 Z. z., ktorým sa priamo upravujú niektoré podmienky drţania psov v znení 

neskorších predpisov, podľa ktorého príslušníci riešili priestupky.  
 

2.2 Ochrana pred alkoholizmom 
 

V hodnotenom období príslušníci riešili 605 (1 163) priestupkov spáchaných 

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

obmedzení predaja alkoholických nápojov. Uloţením blokovej pokuty bolo riešených 29 (25) 
priestupkov. V 575 (1 137) prípadoch bol priestupca napomenutý a 1 (1) prípad bol 
odovzdaný príslušnému orgánu. Priestupok riešený podľa zákona  č. 219/1996 o ochrane pred 
zneuţívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických 

záchytných izieb bol riešený v 1 prípade. 
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. 
 

2.3 Ochrana nefajčiarov 

Na úseku ochrany nefajčiarov príslušníci riešili 429 (630) priestupkov. Podľa zákona o 

ochrane nefajčiarov boli tieto priestupky prevaţne spáchané porušením zákazu fajčenia na 

zastávkach mestskej hromadnej dopravy. Blokovou pokutou bolo riešených 109 (125) 
priestupkov v celkovej sume 1 720 € (1 685 €) a 320 (505) priestupkov bolo riešených 

napomenutím. Ďalších 13 (75) priestupkov bolo spáchaných porušením ustanovení VZN na 

ochranu nefajčiarov, ktoré boli riešené napomenutím. 
 

2.4 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. Rovnako pravidelne boli 
vysielané aj 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 19 (3) prípadoch, z ktorých bolo 9 (2) 
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krádeţí, 9 (1)  prípadov poškodzovania cudzej veci, a 1 (0) prípad neoprávneného pouţívania 

cudzieho motorového vozidla. (viď Tabuľka 10 v prílohe)  
 Ďalej príslušníci riešili 46 (59) priestupkov proti majetku podľa § 50 priestupkového 

zákona. Z tohto počtu bolo 11 (5) krádeţí a v 35 (54) prípadoch poškodenie alebo zničenie 

majetku. V oblasti ochrany majetku a zároveň bezpečnosti cestnej premávky bolo v 161 (154) 
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. 
 Naďalej pokračovali opatrenia spojené so zvýšeným výkonom sluţby na úseku 

ochrany majetku hlavného mesta na elimináciu sprejerstva. Výkon sluţby bol a stále je 

zameraný na Námestie slobody a na vybrané podchody a mosty.  
 
2.5 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 spolupráci s HaZZ 
boli riešené prípady nahlásenia neznámej tekutiny na tráve, chodníku alebo rozliateho 

motorového oleja na ceste a pod.  
V hodnotenom období bolo riešených podľa VZN 135 (202) priestupkov v súvislosti 

s poškodzovaním verejnej zelene, vrátane státia na zeleni motorovým vozidlom. Podľa zákona 

o cestnej premávke bolo riešených ďalších 3 649 (3 931) prípadoch státia na zeleni. Okrem 
toho v oblasti ochrany ţivotného prostredia bolo zistených 390 (467) priestupkov, spáchaných 
na úseku čistoty kontajnerových stojísk, 259 (150) priestupkov znečisťovania verejného 

priestranstva odpadom, resp. zakladania nepovolených skládok a 18 (10) priestupkov 
nepovoleného pálenia odpadu. Príslušným orgánom bolo oznámených 345 (447) zistených 

vrakov motorových vozidiel vo viacerých mestských častiach. Z tohto počtu bolo 78 (108) 
vrakov riešených v zmysle VZN a 267 (339) podľa zákona o odpadoch. 
 V rámci ochrany prírody, s akcentom na ochranu Bratislavského lesoparku, hliadky 
mestskej polície kontrolovali dodrţiavanie 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. 
 
2.6 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 na 
verejnom priestranstve, porušenia podmienok rozkopávok a stavebných prác mimo 

vyhradeného času. V Tabuľke 8 v prílohe sú uvedené sledované porušenia. 
  
2.7  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 51 216 (51 505) priestupkov. Blokovou pokutou 
zaplatenou na mieste bolo vyriešených 33 690 (35 200) priestupkov, napomenutím 13 994 
(13 294), oznámením 2 322 (1 753) a ostatným priestupkom bola uloţená pokuta nezaplatená 
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na mieste alebo boli prevzaté do objasňovania. Podľa VZN obsahujúcich úpravu dopravy bolo 

riešených ďalších 81 (177) priestupkov a to za zákaz státia na zeleni.  
V hodnotenom období príslušníci pouţili 28 933 (30 092) krát „imobilizér“ a v 6 281 

(6 406) prípadoch rozhodli o odstránení motorového vozidla. 
 
Tabuľka 1 

Najčastejšie riešené priestupky v oblasti dopravy 2017 2016 

§25, ods.1n) státie na vyhradenom parkovisku, pred vjazdom na cestu z ... 6 618 7 301 

§25, ods.1q) státie na chodníku (§52 ods.2 - voľná šír.1,5 m) 5 156 5 758 

§3,ods.2b) ZÓNA(IP 24a) 4 844 5 179 

§3,ods.2b) ZÁKAZ ZASTAVENIA(B34) 4 649 5 260 

§25,ods.1s) státie na zeleni, ostrovčekoch a deliacich pásoch,... 3 649 3 931 

§25,ods.1o) státie na plat. parkovisku bez zaplatenia poplatku za parkovanie 3 137 3 541 

§25,ods.1c) státie na priechod  pre chodcov alebo na priechod pre cyklistov 3 105 3 571 

§3,ods.2b)  PEŠIA ZÓNA(IP 25a) 2 457 470 

§25,ods.1u) státie a zastavenie. na iných miestach, kde môţe byť ohroz. BaPCP 1 988 2 092 

§3,ods.2b)  ZÁKAZ STÁTIA (B33) 1 924 2 374 

§3,ods.2b ŢLTÁ SÚVISLÁ ČIARA (V12b) 1 523 969 

§137,ods.2,písm.q) vyhradené parkov. miesto pre zdrav. postihnutých 1 440 1 050 

 
3. Okrskári 

V roku 2017 bolo v mestskej polícii na okrskových staniciach (ďalej len „OS“) 
zaradených na pracovnej pozícii okrskár 45 (44) príslušníkov, z toho OS Staré Mesto – 3, OS 
Ruţinov – 9, OS Nové Mesto – 9, OS Dúbravka – 13 a OS Petrţalka – 11. 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 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, v prípade potreby aj sluţobné motorové 

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

prípadne fotoaparát a sluţobný bicykel. 
  

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 265 (234) plánovaných kontrol 

výkonu taxisluţby. Z uvedeného počtu kontrol bolo realizovaných v rámci okrskových staníc: 
Staré Mesto - 106, Ruţinov – 73, Nové Mesto – 19, Dúbravka – 47 a Petrţalka – 20 kontrol. 
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Zistených bolo 65 (45) nedostatkov, ktoré boli oznámené príslušnému orgánu.  Nedostatky sa 
týkali označenia vozidla obchodným menom v 13 prípadoch, taxametrov v 16 prípadoch, 

dokladov k prevádzkovaniu taxisluţby v 12 prípadoch, chýbajúceho vybavenia vozidla v 1 
prípade, sadzby cestovného vyznačeného na karosérii v 3 prípadoch a v 20 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 týchto 

priestorov.  
V priebehu roka 2017 pokračovala digitalizácia kamerového systému. K  31. 12. 2017 

mala mestská polícia k dispozícii 137 (128) digitálnych bezpečnostných kamier. Ďalších 33 
kamier sa technicky pripravuje do prevádzky v roku 2018. Prostredníctvom kamerového 

systému bolo zistených na okrskových staniciach 2 268 (1 611) udalostí. Zistené udalosti 

súviseli najmä so statickou dopravou v 2 162 (1 502) prípadoch.   
 Udalosti zistené kamerovým systémom boli riešené blokovou pokutou v 499 (555) 
prípadoch v sume 7 320 € (7 480 €), napomenutím v 186 (208) prípadoch, oznámením 

príslušnému orgánu v 1 519 (824) prípadoch, do objasňovania prešlo 7 (16) prípadov,  
v 3 prípadoch bolo zistené podozrenie z trestného činu a inak bolo riešených 54 (8) 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 287 (255) 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 prejednávanie priestupkov 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 

neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 282/2002 Z. z.“).  
 

V roku 2017 bolo poverenému správnemu orgánu mestskej polície doručených na 

prejednanie priestupku v správnom konaní 30 spisov, čo je pokles o 14 spisov oproti roku 

2016. Zároveň bolo prejednaných a ukončených aj 6 prípadov z roku 2016 a 4 prípady z roku 
2015. Do roku 2018 prešlo neukončených 5 spisov. 

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

neboli v roku 2017 predloţené ţiadne návrhy na ich exekučné vymáhanie. 
 
Tabuľka 2 

Prípady v správnom konaní podľa kvalifikácie 2017 2016 

útok psa na iné zviera 18 25 

útok psa na človeka  12 16 

prípady, ktoré boli odstúpené na príslušný správny orgán - 3 

Spolu  30 44 
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Tabuľka 3 

Riešenie prípadov v správnom konaní 2017 2016 

ukončené rozkazom v rozkaznom konaní                     8 18 

ukončené rozhodnutím                                                  12 8 

ukončené odloţením 4 3 

ukončené uloţením veci                                                  5 1 

postúpené s dôvodu vecnej príslušnosti       - 4 

odstúpené na trestné konanie                2 4 

zastavené konania                       4 3 

v konaní 5 3 

Spolu  40 44 

 
5. Spolupráca s občanmi 

 Mestská polícia sa zaoberala 3 813 (7 480) podnetmi oznámenými občanmi osobne 

a 27 140 (20 907) podnetmi oznámenými na telefónne čísla výkonných útvarov mestskej 

polície. Na telefónnej linke 159 bolo prijatých 50 945 (52 547) hovorov, z toho 41 764  
(42 158) oznámení bolo vybavených operatívne na Centrálnom dispečingu mestskej polície.  
Z ostatných 9 181 (10 389) oznámení bolo 4 894 (6 059) postúpených na vybavenie 

výkonným útvarom mestskej polície a 4 287 (4 330) príslušným útvarom PZ alebo iným 

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

nahlásených 2 566 (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“. 
 

6. Spolupráca s hlavným mestom a s mestskými časťami 

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

mestských častí nahlásených 345 (447) vrakov motorových vozidiel a 161 (154) 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 bol výkon sluţby realizovaný aj cyklohliadkami, ktoré sa osvedčili uţ v roku 2016. 
Pre odborné útvary hlavného mesta a mestských častí boli na poţiadanie doručované 

písomnosti, boli vykonávané asistencie pri kontrolách bytových a nebytových priestorov s 
pracovníkmi hlavného mesta a mestských častí, najmä v súvislosti s riešením sociálnych 
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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. 
  

7. Spolupráca s HaZZ a RZP pri ochrane života, zdravia a majetku 

Mestskou políciou boli v 51 (42) prípadoch privolaní príslušníci HaZZ. Išlo napr.  
o horiace kontajnery, horiaci odpad, horiace motorové vozidlo, horiaca unimobunka, spadnuté 

stromy a konáre na vozovke alebo na chodníku, poškodený bilbord ohrozujúci bezpečnosť, 

oznámený únik plynu z plynovej skrine, neznáma tekutina na tráve chodníku, rozliaty 

motorový olej na ceste, padajúci sneh zo strechy, malé kačičky padnuté v kanáli a pod. V 194 
(205) prípadoch bola privolaná RZP k chorým alebo zraneným osobám a osobám pod 

vplyvom alkoholu.  
 

8. 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 60 (100) priestupkov na 
ďalšie riešenie a na dopravné inšpektoráty bolo postúpených 277 (596) priestupkov.  
V 29 (6) prípadoch bolo zistené a oznámené podozrenie zo spáchania trestného činu. Jedna  
(2) osoba bola, v súvislosti so spáchaným priestupkom, predvedená na zistenie totoţnosti  
a 2 osobám bola obmedzená osobná sloboda z dôvodu spáchania trestného činu. Ďalej boli 

zistené 3 (4) osoby, po ktorých bolo vyhlásené pátranie z dôvodu spáchania trestného činu,  
1 (1) nezvestná osoba a 1 (0) vozidlo 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 542 (537) prípadoch. Od 29. 6. 2017 bol v informačnom systéme mestskej 
polície Centrála spustený do ostrej prevádzky modul EVO na zisťovanie majiteľov 

motorových vozidiel. Do konca roka 2017 bolo elektronicky vykonaných 1250 lustrácií 

vozidiel v súvislosti so spáchaním priestupku alebo vo verejnom záujme (dlhodobo stojacie 
vozidlo, vrak a pod.). 
 

9. 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. 2017 bolo na PCO napojených 314 (321) 
objektov, z toho v okrese Bratislava 1 - 98, Bratislava 2 - 67, Bratislava 3 - 49, Bratislava 4 - 
57 a Bratislava 5 - 43. Samotné organizácie hlavného mesta majú na PCO pripojených celkom 

63 (59) objektov a mestské časti majú pripojených 73 (72) objektov. Z celkového počtu 1 558 
(1 409) signálov o narušení objektov, na ktoré zasahovali hliadky mestskej polície, bolo 7 (4) 
takých, 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 446 (354) hodín 37 (4) minúty.  



 

12 
 

10. 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. Počas roka rezonovala aj problematika 

zameraná na oblasť taxisluţby s prihliadnutím na problematiku kontroly taxisluţby UBER. 

V hodnotenom období bolo príslušníkmi vykonaných aj 9 kontrol v zmysle VZN hlavného 

mesta SR Bratislavy č. 8/2016 o dani za ubytovanie. Zvláštna pozornosť bola venovaná aj 

otázkam riešenia problematiky ţobrákov a obťaţovania občanov zo strany niektorých 

neprispôsobivých občanov, ako aj otázkam týkajúcich sa oblasti dodrţiavania zákona, ktorým 

sa upravujú niektoré podmienky drţania psov. Médiám boli zároveň poskytované aj ilustračné 

zábery z realizovaných špeciálnych kontrol.  
V spolupráci s hlavným mestom bolo pripravených  viacero tlačových brífingov -

odovzdávanie nových vozidiel, vyuţívanie elektrovozidiel a vozidiel poháňaných na stlačený 

zemný plyn, verejný poriadok na Vianočných trhoch a počas Silvestra, dočasná policajná 

stanica vo Vrakuni, LTS v hlavnom meste, ako aj spoločná TB s PPZ a Úniou slabozrakých a 

nevidiacich Slovenska k  zabezpečeniu Dňa bielej palice.   
Mestská polícia má dlhodobo zriadenú vlastnú webovú stránku, na ktorej prezentovala 

základné informácie o svojej činnosti. Tieto informácie boli pravidelne 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. Na 

komunikáciu s občanmi slúţila aj facebooková stránka mestskej polície, na ktorú boli 

pravidelne pridávané videoreportáţe z našej činnosti a prostredníctvom ktorej bola verejnosti 

spropagovaná činnosť mestskej polície. 
 

11. Prevencia 

11.1 Preventívne projekty a aktivity 
 

V roku 2017 boli mestskou políciou realizované dva preventívne projekty. Prvý 
projekt „Bezpečná cesta do školy“, sa týkal zabezpečovania priechodov pre chodcov 
príslušníkmi mestskej polície pred 20 vybranými základnými školami. Tento projekt sa 
realizoval v dňoch školského vyučovania. 

Druhým projektom realizovaným v hodnotenom období bola prednášková činnosť na 

základných školách na tému „Grafity – umenie alebo vandalizmus“. Prednášky boli 
zrealizované na dvoch základných školách vo Vajnoroch a boli určené pre piate ročníky 

týchto škôl. Zúčastnilo sa ich 100 ţiakov. 
V hodnotenom období bola mestskou políciou realizovaná aj dopravná výchova v 

materských a základných školách. Bola zrealizovaná na 36 zariadeniach a zúčastnilo sa jej 

3 360 detí. Dopravná výchova bola vykonávaná formou mobilného dopravného ihriska, ktoré 

prešlo modernizáciou a nevyhovujúce dopravné značky a pomôcky boli nahradené novými. 
V rámci preventívnych aktivít počas letných prázdnin sme zabezpečovali letné tábory 

pre deti formou mobilnej dopravnej výchovy (3x s účasťou 270 detí), organizovali sme 
rodinné cyklovýlety vo Vrakuni (3x s účasťou 100 detí). V mesiaci september sme zároveň  
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v spolupráci s Ústredným automotoklubom Slovenskej republiky zorganizovali celodennú 

akciu Bratislava Tours 2017, ako aj preventívnu akciu pre petrţalských školákov „Sekunda  
v ţivote chodca“, ktorej sa zúčastnilo 200 ţiakov. Spolu s Úniou slabozrakých a nevidiacich 

Slovenska sme sa spolupodielali na celoslovenskej preventívno - bezpečnostnej akcii, cieľom 

ktorej bolo overiť si spávanie sa vodičov voči chodcom na priechodoch pre chodcov zvlášť k 

osobám so zrakovým postihnutím. 
V závere roku sme sa zúčastnili na výrobe prvej časti výchovno-vzdelávacieho 

dokumentu „Čo sme si, to sme si, vypime si? Dievčatá I“. Dokument by mal mladým ľuďom 

vo veku okolo 15 rokov, najmä však dievčatám, pomôcť pochopiť váţne riziká pravidelnej 

konzumácie alkoholických nápojov v tomto veku. Projekt z dielne občianskeho zdruţenia 

Športom proti drogám reaguje na nový "módny trend" neplnoletej mládeţe v nadmernom 

víkendovom poţívaní alkoholických nápojov. Je určený v rovine prevencie ako výchovno-
vzdelávacia pomôcka všade tam, kde sa pracuje s danou cieľovou skupinou.  

 
11.2 Projekt realizovaný v spolupráci s Radou vlády SR pre prevenciu kriminality 
  
 Ešte 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. Hoci s 

realizáciou tohto projektu sa počítalo v roku 2016, finančné prostriedky vo výške 14 000 €  
z RVPK boli poskytnuté aţ v prvom polroku 2017. Tieto  boli, v zmysle projektu, vyuţité na 

výmenu troch analógových kamier na Mostovej ulici, Vajanského nábreţí a na Špitálskej ulici 

za digitálne kamery a zároveň aj na rekonštrukciu technických zariadení pracoviska OS Staré 

Mesto, na ktorom je výstup z kamier. Týmto krokom bola ukončená digitalizácia jestvujúceho 

kamerového systému v mestskej časti Bratislava Staré Mesto. 
  

12. Profil ľudských zdrojov 

 K 31. 12. 2017 mala mestská polícia celkom 297 (305) zamestnancov (z toho 5 
zamestnanci čerpali materskú dovolenku resp. rodičovský príspevok) z plánovaných 330. 

Z tohto počtu  bolo 249 (264) policajtov ( + 5 MD, RD) ostatní zamestnanci boli zaradení na 

dvoch funkčných útvaroch – vnútorno -  organizačnom a ekonomickom oddelení. Dohľad nad 

monitorovacími kamerami  na jednotlivých okrskových staniciach zabezpečovali aj 5 (4) 
pracovníci so zníţenou pracovnou schopnosťou. Zamestnávaním týchto občanov mestská 

polícia plní zákonnú podmienku čím minimalizuje prípadné sankcie pre zamestnávateľa – 
hlavné mesto. 
 Počas roka 2017 skončilo pracovný pomer 28 (34) zamestnancov z toho 27 (21) 
príslušníkov. Do pracovného pomeru bolo prijatých celkom 21 (33) zamestnancov z toho 
19 (18) príslušníkov. Najvyšší počet policajtov zaradených do výkonu sluţby bol v mesiaci 
december - 10. Z toho bolo 8 policajtov po ukončení kurzu odbornej spôsobilosti a do 

pracovného pomeru boli prijatí 2 policajti.  
  

13. Služobná príprava a školenia 
 

V roku 2017 absolvovalo kurz odbornej prípravy na vykonanie skúšky odbornej 

spôsobilosti príslušníka obecnej polície v Školiacom stredisku mestskej polície v Nitre 
celkom 9 (9) frekventantov v 2 kurzoch. Všetci boli na záverečnej skúške úspešní. 

Pre veliteľov výkonných útvarov mestskej polície, ich zástupcov, priestupkárov  
a ďalších vybraných pracovníkov sa uskutočnilo preškolenie z aktuálneho znenia 

priestupkového zákona s konzultáciou ku konkrétnym problémom z aplikácie jednotlivých 
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ustanovení zákona v priamom výkone sluţby a pri objasňovaní priestupkov, ako i informácie 

o postupe správnych orgánov pri prejednávaní odstúpených priestupkov v správnom konaní. 
 Seminára konaného sa v Centre účelových zariadení pre verejnú správu v Bratislave, 
na tému priestupkové konanie, zúčastnili priestupkári OS a odborného seminára k novele 
zákona č. 9/2010 Z. z. o sťaţnostiach, ktorý realizovala agentúra Profi vzdelávanie SK – 
Poradca podnikateľa s. r. o. sa zúčastnili dvaja pracovníci, ktorí vybavujú sťaţnosti. 
 Počas roka 2017 prebiehali preškolenia z predpisov prevádzky a vedenia sluţobných 

motorových vozidiel a taktiky zastavovania motorového vozidla, vrátanie preškolení 

a preskúšaní nových vodičov. 
 Pre príslušníkov bol zorganizovaný „Kurz prvej pomoci“ v rozsahu 8 hodín, v ktorom 

po vykonaní skúšobného testu dostali absolventi Certifikát o úspešnom absolvovaní kurzu. 
 Príslušníci sa v rámci sluţobnej prípravy zúčastnili cvičných ostrých strelieb 

zameraných na teoretickú prípravu streľby, ukáţky s vysvetlením a praktický výcvik.  
 Výcvik sebaobrany a taktiky bol realizovaný po celý rok 2017. V zariadení TJ SOKOL 

v dňoch pondelky, stredy a piatky pre policajtov Okrskových staníc SM,NM, PE, RU a utorky 

a štvrtky na okrskovej stanici v Dúbravke, pre policajtov Okrskovej stanice DU a Stanice 

jazdeckej polície a kynológie.  
 

14. Kontrolná činnosť 
 
 Vnútorná kontrolná činnosť bola zameraná na výkon sluţby príslušníkov so 

zameraním na kontrolu výkonu sluţby. Kontrolná činnosť sa zamerala na OS Staré Mesto, 

najmä na plnenie osobitných úloh – a to na výkon sluţby na Námestí slobody, kde sa hliadky 
mali zameriavať na poškodzovanie majetku hlavného mesta. V rámci hĺbkovej kontroly sa 

porovnávali časy výkonu sluţby s hláseniami hliadok a taktieţ bol monitorovaný pohyb 

hliadok v tejto oblasti. Závaţné nedostatky neboli zistené. Obdobná kontrola bola vykonaná aj 

na OS Petrţalka, kde takýmto spôsobom bola kontrolovaná činnosť hliadok na moste SNP 

a Starom Moste v súvislosti s poškodzovaním posprejovaním týchto objektov. Zistené 

nedostatky boli riešené na OS Petrţalka. Hĺbková kontrola bola vykonaná na vedenie 

administratívy a celkovej činnosti OS Nové Mesto. 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. 
 

15. Prešetrovanie sťažností a podnetov   
  

 V roku 2017 bolo prijatých celkom 82 (85) sťaţností. Z tohto počtu bolo do 

31. 12. 2017 vybavených 76 sťaţností, ostatných 6 bolo vyhodnotených a ukončených v 

mesiaci január 2018.  Z celkového počtu 82 (85) sťaţností bolo 52 (51) sťaţností vybavených 

ako neopodstatnených, 4 (9) sťaţnosti boli opodstatnené, 2 (3) sťaţnosti boli postúpené na 
vybavenie iným orgánom verejnej správy, 24 (22) sťaţností bolo odloţených v zmysle 
ustanovenia § 6 zákona NR SR č. 9/2010 Z. z. o sťaţnostiach v znení neskorších predpisov 
(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 82 prijatých sťaţností v roku 2017 smerovalo, bolo 10 (15) 

sťaţností na nevhodné vystupovanie príslušníkov v sluţbe, 24 (30) sťaţností na rozhodnutia 

príslušníkov o odstránení motorových vozidiel, v 9 (7) prípadoch išlo o sťaţnosti voči 

zaloţeniu technických prostriedkov na zabránenie odjazdu motorových vozidiel, 28 (10) 
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sťaţností bolo na nečinnosť sluţbukonajúcich príslušníkov (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 v 10 (7) prípadoch sa sťaţnosti dotýkali uloţenia blokových pokút 

príslušníkmi. V 5 (15) prípadoch sťaţnosti smerovali do iných oblastí činností mestskej 
polície (dodrţiavanie VZN, rušenie nočného pokoja, nesprávne osadenie dopravných značiek, 

riešenie parkovacích miest pre motorové vozidlá, nedodrţiavanie VZN majiteľmi psov 

a pod.). Keďţe v mnohých prípadoch sa sťaţnosťou namietalo niekoľko oblastí sluţobnej 

činnosti mestskej polície, výsledný počet v rámci tematickej analýzy nekorešponduje s 

celkovým počtom 82 prijatých sťaţností. Tieto sťaţnosti sa najčastejšie prelínali 

v sťaţnostiach na neoprávnené rozhodnutia o odstránení motorových vozidiel, neoprávneného 

pouţitia technických prostriedkov na zabránenie odjazdu motorových vozidiel, nečinnosť na 

oznam občanov, neoprávnené uloţenie blokových pokút a pod. s námietkami voči správaniu 

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 2017 nebolo potrebné. V nevyhnutných 

prípadoch boli poţiadaní sťaţovatelia o spoluprácu pre objektívne prešetrenie sťaţností podľa 

§ 16 ods.1 citovaného zákona. 
Bolo prijatých a prešetrených 80 (86) podnetov a ţiadostí občanov, z ktorých 75 (83) 

bolo uzatvorených do konca roka 2017, a 5 bolo ukončených v mesiaci január 2018. Z 

podnetov bolo 65 (71) uzatvorených ako neodôvodnených, 6 (4), ako odôvodnených, 3 

podania (6) boli odloţené a 6 (5) odstúpených na ďalšie konanie iným orgánom, podľa vecnej 
a miestnej príslušnosti.  
 (viď Tabuľka 13 v prílohe) 
 

16. Žiadosti o informácie a podnety 

 Za rok 2017 bolo prijatých 53 (74) ţiadostí o informácie podľa zákona č. 211/2000 Z. 

z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov, z ktorých bolo 52 
vybavených do konca roka 2017 a posledná v prvom týţdni roka 2018. V 41 (53) prípadoch 

boli informácie sprístupnené a v 7 (14) prípadoch bolo sprístupnenie v jednej časti alebo 

úplne zamietnuté. V 5 (7) prípadoch boli ţiadosti riešené iným spôsobom (3 ţiadosti 

postúpené, v 2 prípadoch bolo zamietnuté odvolanie voči rozhodnutiu. 
 (viď Tabuľky 13 a 14 v prílohe) 

 
17. Ekonomické zabezpečenie 

 
Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta schválilo na svojom zasadnutí dňa 07.-

08.12.2016 rozpočet hlavného mesta na rok 2017, s nasledovným určením finančných 

vzťahov pre mestskú políciu  7 766 000 € beţné výdavky; 280 000 € kapitálové výdavky 

a 650 500 € príjmy. 
 Schválený plán rozpočtových prostriedkov bol rozpracovaný podľa platnej 

rozpočtovej klasifikácie, v príjmovej a výdavkovej časti do jednotlivých poloţiek 

a podpoloţiek.  
 V priebehu roka bola päťkrát mestským zastupiteľstvom schválená úprava rozpočtu, 

a to: 
1. úprava – presun finančných prostriedkov medzi poloţkami kapitálových výdavkov vo 

výške 3 500 €  na zabezpečenie sieťového databázového servera; 
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2. úprava – zvýšenie kapitálových výdavkov vo výške 14 000 € o príspevok z Rady 
vlády na rekonštrukciu MKS; 

3. úprava – zvýšenie beţných výdavkov vo výške 940 €, a to o finančný príspevok od 

mestských častí Bratislava Jarovce, Rusovce, Čunovo a Záhorská Bystrica,  zvýšenie 

kapitálových výdavkov vo výške 20 000 € na zabezpečenie nákupu obytného prívesu a  

zníţenie beţných výdavkov o 36 477 € a kapitálových výdavkov o 168 855 €  ich 

presunom na OVS z dôvodu zabezpečenia správy MKS; 
4. úprava – zvýšenie beţných výdavkov vo výške 22 613 € na úhradu výdavkov na 2 %-

nú valorizačnú odmenu k platom od 1.9.2017; 
5. úprava - zvýšenie beţných výdavkov vo výške 150 €, a to o finančný príspevok od 

spoločnosti D.N.A, s.r.o. na nákup telekomunikačnej techniky ; 
 

Po schválených úpravách rozpočtu bol rozpočet mestskej polície pre rok 2017 nasledovný: 
 

Beţné výdavky 7 753 226 € 
Kapitálové výdavky    145 145 € 
Beţné príjmy     665 590 € 
 
 Priemerná mzda dosiahnutá za rok 2017 bola vo výške 1 187,80 € (1 084,94 €). 
Celkové čerpanie mzdových prostriedkov bolo vo výške  4 197 530 € (3 966 455 €). 
 Poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní a Národného úradu práce v roku 
2017 tvoril 34,95 % z objemu mzdových prostriedkov a ostatných príspevkov vyplácaných 
v rámci Sociálneho systému prostredníctvom miezd. Na príspevok do DDP bolo rozpočtované 

ďalších 2,5 %. Čerpanie v poloţke poistné bolo v roku 2017 v celkovej výške 1 614 939 €. 

Mzdové prostriedky, odvody do poisťovní a transféry boli čerpané za obdobie december 2016 
aţ november 2017, vzhľadom k tomu, ţe mesiac december 2016 bol hradený z rozpočtu na 

rok 2017 a mesiac december 2017 bude hradený uţ z roku 2018.   
 

Pravidelne boli realizované mesačné platby za všetky druhy energií, zabezpečenie 

materiálneho a technického vybavenia výkonných a funkčných útvarov, nákup nových 

uniforiem a výstroja, opravy a servis motorových vozidiel, strojov a zariadení, výpočtovej 

techniky, monitorovacieho systému, úprava priestorov v súlade s plánom rozpočtových 

prostriedkov. Celkom v tejto poloţke bolo čerpaných  1 130 126 €.  
 

 V poloţke transfery jednotlivcom a neziskovým osobám boli rozpočtové prostriedky 

pouţité na odchodné pri skončení pracovného pomeru a odchodu do dôchodku, na 

nemocenské dávky, na úhradu príspevku na bývanie, príspevku na dopravu a príspevku na 

kúpeľnú liečbu. Poloţka bola čerpaná v celkovej výške 297 926 €.  
 
 Kapitálové výdavky boli čerpané v celkovej výške 140 702 € na obstaranie nového 

sieťového databázového servera, klimatizácie na operačné pracovisko OS Staré Mesto, 

obstaranie 4 nových osobných motorových vozidiel  so zvláštnym výstraţným zvukovým 

znamením, obytného prívesu na riešenie problematiky okolia Pentagonu v MČ Vrakuňa a 

rekonštrukciu mestského kamerového systému - II. etapa digitalizácie kamier v MČ Staré 

Mesto v rozsahu 3 kamier. 
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Tabuľka 4 

Rozpis čerpania finančných prostriedkov mestskou políciou v roku 2017 

Príjmy celkom  552 353 

  

Bežné výdavky 7 240 521 

v tom:  

  - mzdy, platy a ostatné osobné  vyrovnania  4 197 530 

  - poistné a príspevok do poisťovní 1 614 939 

  - tovary a sluţby 1 130 126 

  - beţné transfery  297 926 

Kapitálové výdavky  140 702 

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

sluţobného motorového vozidla z mestskej časti Bratislava Čunovo – 95,15 €, mestskej časti 

Bratislava Jarovce – 138,72 €, mestskej časti Bratislava  Rusovce – 100 € a mestskej časti 

Bratislava Záhorská Bystrica – 475,64 €.  
V priebehu roka 2017 boli v stanovených lehotách vykonané jednotlivé inventarizácie, 

bol spracovaný a predloţený návrh rozpočtových prostriedkov pre roky 2018 – 2020, 
uskutočnilo sa 12 zasadnutí vyraďovacej komisie, 4 škodovej komisie a 6 likvidačnej 

komisie. 
 

18. Logistika a technické zabezpečenie 
 
18.1 Dopravné prostriedky 
 
 K 31. 12. 2017 mala mestská polícia k dispozícii 51 vozidiel (38 osobných, 3 úţitkové, 

7 motocyklov a 3 prípojné vozidlá), ktorými zabezpečovala výkon sluţby a kontrolnú činnosť 

vo výkone, administratívno-technické činnosti a logistiku.  
 V roku 2017 boli do evidencie KDI KR PZ prihlásené 4 sluţobné motorové vozidla 
zakúpené na základe verejnej súťaţe hlavného mesta. Odhlásené z evidencie KDI KR PZ boli 
3 sluţobné motorové vozidla (z toho 1 motocykel), pri ktorých podľa znaleckého posudku 

prevyšovali náklady na opravu zostatkovú hodnotu vozidla (nerentabilnosť). 
Tri úţitkové motorové vozidlá slúţili na prepravu sluţobných psov a na ťahanie 

vozíka pre kone. V roku 2017 mala mestská polícia 12 psov a 5 koní. Na výkon sluţby bolo 

vyuţívaných aj 8 bicyklov a 2 elektrické kolobeţky. 
 Počas roka 2017 sluţobné motorové vozidlá najazdili celkom 783 513 km.  
 

  V hodnotenom období nebola spôsobená dopravná nehoda. Škodových udalostí bolo 

11, z toho v 5 prípadoch zavinených pracovníkmi mestskej polície a poškodenie motorového 
vozidla nezavinené pracovníkom mestskej polície bolo v 1prípade. 
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18.2 Technické prostriedky 
 

Mestská polícia pouţívala v roku 2017 183 imobilizérov. V rámci kontrolnej činnosti 

boli vyuţívané 4 prístroje na meranie mnoţstva alkoholu v dychu (AlcoQuat 6020 - 3, Plus 
COM 7410 - 1). 

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 

pohyb hliadok mestskej polície. Pre zaznamenávanie priestupkov, zistených počas výkonu 

sluţby a pre úloţisko a archivovanie zaznamenaných údajov bol vyuţívaný informačný 

systém mestskej polície Centrála, ktorý zabezpečoval aj automatizované posielanie údajov do 

centrálneho registra priestupkov vedeného Ministerstvom vnútra SR (USEP). Informačný 

systém APIS zostal v pouţívaní ako archív zaznamenaných údajov pred rokom 2017. 
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), 7 testerov 
bankoviek a 12 presvetlovacích lámp určených na overenie pravosti bankoviek. 
 

19. Ocenenia práce a poďakovania 
 

V Tatranskej Štrbe sa na pravidelnom sneme Zdruţenia náčelníkov obecných a 

mestských polícii Slovenska stretli v dňoch 21. aţ 22. novembra 2017 zástupcovia tohto 

zdruţenia z celého Slovenska. Súčasťou snemu bolo aj odovzdávanie ocenení Za záchranu 

ţivota prezidentom zdruţenia Jánom Andrejkom mestským a obecným policajtom, ktorí v 

roku 2017 svojou rozhodnou činnosťou zachránili ľudské ţivoty. Z jednotlivých slovenských 

krajov prišlo 16 návrhov na udelenie ocenenia a medzi ocenenými boli aj traja mestskí 

policajti z Bratislavy.  
Mladšia inšpektorka PhDr. Mária Vadingerová spolu s mladším inšpektorom Jánom 

Osvaldom pri preverovaní oznamu dňa 21. júla 2017 týkajúceho sa výtrţnosti bezdomovcov v 

záhradkárskej osade na Agátovej ulici našli leţiac na zemi dvoch ľudí, ktorí mali v oblasti 

brucha a hrudníka viaceré bodné rany. Obaja boli pri vedomí, ale silne krvácali. Na mieste 

incidentu sa nachádzal podľa informácii získaných od svedkov aj 43-ročný muţ, ktorý mal 

muţov zraniť. Toho následne policajti obmedzili na osobnej slobode. Zranenému 23 a 44 

ročnému muţovi následne obaja policajti poskytli prvú pomoc a pomocou tlakových obväzov 

zastavili krvácanie. Oboch do príchodu pracovníkov rýchlej zdravotnej pomoci uloţili do 

stabilizovanej polohy. Podľa vyjadrenia zdravotníkov priamo na mieste obaja poškodení mali 

na tele bodné asi štvorcentimetrové rany. Podozrivý muţ skončil na príslušnom policajnom 

oddelení a vyšetrovateľom polície bol obvinený zo spáchania zločinu ťaţkého ublíţenia na 

zdraví. 
Medzi ocenenými bol aj inšpektor Peter Pavlík. Ten dňa 17. augusta 2017 v čase  

o 20:30 hod. pri vykonávaní hliadkovej sluţby v katastri obce Čunovo spozoroval na účelovej 

cestičke dunajskej hrádze na zemi spadnutého mladého cyklistu. Cyklista pravdepodobne v 

dôsledku nevoľnosti stratil ovládanie nad bicyklom a spadol. Pri páde narazil do kovových 

zábran pričom si váţne poranil hlavu. Inšpektor Peter Pavlík 14-ročnému Bratislavčanovi 

krvácanie z rán na hlave zastavil, uloţil ho do stabilizovanej polohy a prostredníctvom 

operačného pracovníka privolal na miesto pracovníkov rýchlej zdravotnej pomoci. Tí chlapca 

s podozrením na otras mozgu previezli na ošetrenie do detskej fakultnej nemocnice. 
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V roku 2017 bolo mestskej polícii doručených 42 ďakovných listov od predstaviteľov 

jednotlivých mestských častí, rôznych inštitúcií, škôl ale i občanov za spoluprácu a pomoc pri 
riešení rôznych situácií a problémov - napr. poďakovanie od primátora hl. m. Bratislavy za 

spoluprácu a zabezpečenie bezpečnosti pri podujatí „Rozlúčka s letom“; poďakovanie od 
organizátorov za spoluprácu na 27. ročníku reprezentatívneho podujatia Dni majstrov ÚĽUV; 
pomoc pri zabezpečení likvidácie odpadu na verejnom priestranstve, ktorý spôsobili občania 

bez domova; rýchle riešenie pri zablokovaní výjazdu z garáţe; poďakovania za 
bezproblémový priebeh 13. ročníka ČSOB Bratislava Marathon, štafetového behu druţstiev 

Volkswagen Slovakia Run & Fun, nočného behu Telekom Night Run a Študentského behu 

2017; poďakovania od zástupcov rôznych školských a predškolských zariadení za praktické 

ukáţky výcviku psov a koní pre deti; viacero poďakovaní za spoluprácu pri ochrane verejného 

poriadku počas konania rôznych spoločenských akcií. 
Jednotlivé poďakovania sú uverejnené na oficiálnej webovej stránke mestskej polície.    
 

Záver 
 
 V roku 2017 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 svojej činnosti mestská polícia v priebehu roka 2017 pravidelne 
informovala primátora hlavného mesta, mestskú radu, mestské zastupiteľstvo a komisiu pre 
ochranu verejného poriadku. Za účelom objektívneho poznania podrobnejších faktov a údajov 

boli tieto informácie predkladané v písomnej forme. 
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 zaistenie bezpečia obyvateľov hlavného mesta, 

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

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

vývoj bezpečnostnej situácie a akceptovali zákonné poţiadavky príslušných subjektov. Pri 
plnení úloh mestská polícia rovnako venovala veľkú pozornosť preventívnej činnosti 

a preventívnym aktivitám, ktoré majú nezastupiteľné miesto v policajnej činnosti.  V rámci 

komunikačnej stratégie mestská polícia venovala 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 mestská polícia 

pokračuje aj v nasledujúcom období.  
Najväčším problémom, ktorý vplýva na celkovú činnosť mestskej polície spočíva 

v dlhodobom poddimenzovanom stave, ktorý je spôsobený predovšetkým viacerými atribútmi 

(slabé finančné ohodnotenie aj napriek prejavenému záujmu o prácu, rizikovosť povolania, 
nepretrţitosť sluţby, fluktuácia policajtov, vysoká náročnosť sluţby v priamom výkone 
a pod.). Nie všetci záujemcovia o prácu mestského policajta sú schopní a najmä ochotní aj 

napriek týmto faktorom v radoch mestskej polície pracovať. Preto pretrváva obdobie, počas 

ktorého sa mestskej polícii nedarí doplňovať personálny stav primerane k odchodu policajtov. 
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Zvolené hlavné ciele na rok 2017 boli v prevaţnej a rozhodujúcej miere splnené, 

niektoré predsavzatia sú však realizovateľné na dlhšie obdobie, preto v ich napĺňaní bude 

mestská polícia aj v nasledujúcom roku pokračovať.  
V roku 2018 sa chceme venovať týmto oblastiam: 
- fluktuácii policajtov – opatrenia na stabilizáciu a zamedzenie odchodu policajtov; 
- nový organizačný poriadok mestskej polície – v prípade jeho schválenia 

(zasadnutie mestského zastupiteľstva dňa 21.02.2018) príprava personálneho 

obsadenia nových útvarov, ako aj ich materiálno-technické zabezpečenie 

a dislokáciu; 
- navýšenie počtu policajtov – s poukazom na pridelené finančné prostriedky, 

zatraktívnenie zamestnania s poukazom na novú organizačnú štruktúru 
- mestský kamerový systém – pokračovanie v zjednocovaní a modernizácii;  
- samostatné monitorovacie pracovisko mestského kamerového systému – príprava 

podkladov a priestoru na vybudovanie samostatného celomestského 

monitorovacieho pracoviska mestskej polície;  
- vozový park – pokračovať v obmene vozového parku pre výkonné útvary; 
- koncepcia pravidelného vzdelávania – zaradenie nových aktuálnych tém školení, 

prednášok a inštruktáţno-metodických zamestnaní; 
- mediálna a komunikačná stratégia – propagácia všetkých činností mestskej 

polície, hľadanie nových foriem; 
- preventívno-vzdelávacie aktivity vo vzťahu k verejnosti – zdokonaľovať 

a rozširovať aktivity smerom k ohrozeným skupinám, príprava nových projektov. 
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Príloha  
Porovnania s rokom 2016 
 

Tabuľka 5 
 

Základné rozdelenie priestupkov 

Druh priestupku 2017 BP 
počet 

Suma 
v € 

2016 BP 
počet 

Suma 
v € 

bezpečnosť a plynul. cestnej premávky 51 216 33 690 600 205 51 505 35 200 584 495 

priestupok na úseku podnikania    1   

porušenie ochrany pred alkohol. a inými 
látkami 

2   1   

priestupok na úseku ochrany ţivotného 
prostredia 

11 1 20 35   

priestupok proti verejnému poriadku 514 173 3 100 519 191 3 615 

priestupky extrémizmu       

VZN 5 527 864 16 560 8 695 889 15 625 

priestupok proti občianskemu  
spolunaţívaniu 

23 2 20 34 3 70 

priestupok proti majetku 46   59   

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

65   45   

nepovol. skládky (§-80b,zák.č.223/2001) 154   98 1 30 

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

267   339   

zmena, poškodenie, znečistenie, 
odstránenie, zakrytie dopravnej značky 

161   154 1 10 

znečisťovanie komunikácie -  podľa zákona 11      

porušenie zákona o ochrane nefajčiarov 429 109 1 720 630 125 1 685 

porušenie ochrany pred zneuţitím 
alkoholických nápojov 
 

1      

stavba bez stavebného povolenia 13   14 1 10 

porušenie podmienok drţania psov 164 64 890 125 25 320 

SPOLU 58 604 34 903 622 515 62 254 36 436 605 860 

 
Tabuľka 6 

Riešenie priestupkov 2017 2016 

bloková pokuta 34 903 36 436 

bloková pokuta nezaplatená na mieste 134 100 

napomenutie 17 763 19  605 

priestupok oznámený DI 277 596 

priestupok oznámený PZ 60 100 

priestupok oznámený iným orgánom 4 083 3 825 

objasňovanie 1 038 952 

ostatné 295 611 

priestupky v riešení 51 29 

Spolu 58 604 62 254 



 

22 
 

Tabuľka 7 
Pokuty uložené v blokovom konaní 

 
Celkom v hotovosti 

z toho pre  
hlavné mesto 

z toho pre  
mestské časti 

BP nezaplatená 
 na mieste 

počet  € počet  € počet  € počet € 
2017 34 903 622 515 24 796 476 030 10 107 146 485 134 4 650 

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

 

Tabuľka 8 
Porušenie všeobecne záväzných nariadení 

Oblasti  2017 Počet 
BP 

Suma  
v € 

2016 BP  
počet 

Suma  
v € 

psi(čistota - výkaly)  7 1 10 15 2 40 

psi(vôdzka, voľný pohyb)  122 12 170 148 34 445 

psi(zákaz vstupu so psom)i 18 4 50 15 3 40 

psi(známka, evidencia psov, poplatky) 47 7 80 26 7 85 

čistota a poriadok 1 990 77 1 140 3 496 109 1565 

kontajnery a ich stojiská 390 3 30 467 5 80 

ambulantný predaj 122 88 1 165 131 91 1170 

trhový poriadok 15 11 140 26 15 160 

záverečné hodiny - prevádzkové časy 862 340 7 960 1 603 337 7900 

nepov. skladovanie stavebného materiálu 14 5 50 4 2 30 

uţívanie ver. priestranstva bez povolenia 37 7 130 49 11 150 

poškodzovanie verejnej zelene 54 27 355 25 3 30 

státie na zeleni 81 54 650 177 108 1340 

znečisťovanie komunikácie 19 3 50 12 3 80 

chodníky - zimná údrţba - sneh 13   1   

poţívanie alkohol. nápojov na verejnosti 598 29 330 1 162 25 270 

zákaz(obmedz.)predaja alkohol. nápojov 7   1   

obťaţovanie osôb 318 6 70 524 5 70 

nepovolené pálenie odpadu 18 1 20 10   

zákaz vjazdu s bicyklom 21 2 40 21 7 70 

znečisťovanie odpadom, skládky VZN  105 6 120 52 3 60 

VRAKY - porušenie VZN  78   108   

rušenie nočného pokoja 6 1 30 37 27 540 

nepovolené pouličné aktivity 192 10 130 389 18 190 

hluk(neţiaduci, škodlivý, obťaţujúci ... ) 26 10 170 23 8 140 

nepovolené rozkopávky  29 1 20 9 1 20 

stavebné práce mimo vyhradeného času 34 16 310 19 7 120 

plagáty + reklama  3 1 20 1 1 20 

zákaz táborenia, zakladanie ohniska  34   9 1 10 

exteriérové sedenie 244 137 3 230 57 43 860 

zákaz pouţívania pyrotechniky 3 3 50 3 1 20 

ochrana nefajčiarov 13   75 12 120 

porušenie povinnosti podnikateľa 3 1 30    

ubytovanie - porušenie povinností prevádzkovateľa 4 1 10    

Spolu 5 527 864 16 560 8 695 889 15 625 
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Tabuľka 9 
Pátrania po osobách a veciach 2017 2016 

zistené osoby v pátraní PZ pre trestný čin 3 4 

zistené nezvestné osoby 1 1 

zistené vozidlá v pátraní PZ 1 - 

 
Tabuľka 10 

Zistené podozrenia z trestného činu 2017 2016 

krádeţ 3 1 

krádeţ vlámaním 6 1 

neoprávnené pouţívanie cudzieho motorového vozidla 1 - 

poškodzovanie cudzej veci 6 1 

poškodzovanie cudzej veci – „sprejeri“ 3 - 

pytliactvo 1 - 

týranie zvierat 1 - 

výtrţníctvo - 2 

opilstvo 2 - 

nedovolená výroba a drţanie omamných a psychotr. látok 1 - 

obmedzovanie osobnej slobody 1 - 

útok na VČ 1 - 

ublíţenie na zdraví 3 1 

Spolu 29 6 

 
Tabuľka 11 

Ďalšie úkony 2017 2016 

nezistený priestupok - planý výjazd 15062 13 598 

privolaná RZP (rýchla záchranná pomoc) 194 205 

privolaný HaZZ (hasiči) 51 42 

privolaná Sloboda zvierat 122 154 

odstúpený oznam PZ 41 98 

iné oznámenia príslušným orgánom 532 147 

nájdené osobné doklady 30 30 

 
Tabuľka 12 

Špeciálne kontroly 2017 2016 

kontrola TAXI – zistené nedostatky a porušenia 265 234 

  - z toho zistené priestupky 65 45 

kontrola ubytovania – zistené nedostatky a porušenia 9 - 

  - z toho zistené priestupky 4 - 



 

24 
 

Tabuľka 13 

 Sťažnosti 

Celkom Neopodstatnené Opodstatnené Odložené Postúpené 

2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 

82 85 52 51 4 9 24 22 2 3 

 Podnety 

Celkom Nedôvodné Dôvodné Odložené Postúpené 

2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 

80 86 65 71 6 4 3 6 6 5 
 
 
Tabuľka 14 

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) 

2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 

53 74 41 53 4 4 3 10 
5  

( z toho 3 postúpené a 
 2 zamietnuté odvolania) 

7 
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Mestská rada hlavného mesta SR Bratislavy odporúča Mestskému zastupiteľstvu hlavného 

mesta SR Bratislavy prerokovať Správu o plnení úloh Mestskej polície hlavného mesta SR 

Bratislavy za rok 2017. 

 


