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Úvod  

  
 Mestská polícia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy (ďalej len „mestská 

polícia“)  v roku 2009  plnila úlohy v súlade so zákonom č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii  

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

zákonov a v zmysle platných všeobecne záväzných právnych predpisov (ďalej len „VZN“) 
vydaných v pôsobnosti hlavného mesta SR Bratislavy a v pôsobnosti mestských častí.  Úlohy 

uloţené primátorom, námestníkmi primátora, vedením mestskej polície a  starostami 
mestských častí  boli zamerané predovšetkým na dodrţiavanie verejného poriadku na území 

hlavného mesta v rámci beţného výkonu sluţby, ako i pri ochrane verejného poriadku pri 

spoločenských, kultúrnych, športových podujatiach  a zhromaţdeniach občanov v hlavnom 
meste, ako i  v jednotlivých mestských častiach.  
 

1. Výsledky činnosti 

   
 V roku 2009 príslušníci mestskej polície zistili vlastnou činnosťou 80.479 udalostí 

a 24.408 udalostí bolo príslušníkom oznámených (spolu 104.887). Vyuţívaný mestský 
kamerový systém a telefonická  linka 159 ako i  telefónne čísla jednotlivých okrskových 

staníc celkovo zaznamenali  27.383 udalostí. V 11.964 prípadoch udalosti neboli potvrdené 

a nejednalo sa ani o  priestupok ani o trestnú činnosť. Udalosti  boli preverované  hliadkami 
na mieste a administratívne zadokumentované.  

Na úseku priestupkov bolo riešených 91.733 prípadov. Z nich 34.087 prípadov bolo 
riešených napomenutím. Pri riešení priestupkov v  52.350 prípadoch bola uloţená bloková 

pokuta na sumu 696.876,- €. K nezaplateným pokutám na mieste  bolo vydaných 65 blokov 
na  sumu 1.600,- €.  Z nezaplatených pokút bolo exekútorovi postúpených  26 prípadov.  

V priestupkovom konaní bolo oznámených 4.200 prípadov  a z nich bolo oznámených 1.566 
na dopravné inšpektoráty, 72  Policajnému zboru (ďalej len „PZ“) a 2.562 iným príslušným 
orgánom. Z uvedeného  počtu oznámených prípadov  bolo  995 priestupkov v objasňovaní  a 
36 priestupkov je v štádiu riešenia.  

Z celkového počtu objasňovaných priestupkov bola 523 krát predloţená správa 

o výsledku objasňovania, 36 vecí bolo odovzdaných príslušným orgánom, 375 vecí bolo 

uloţených, 51 odloţených a 10 priestupkov je ešte v objasňovaní. Príloha č. 1 a 2 
  
1.1 Čistota a poriadok 
 

V oblasti riešenia priestupkov za porušenie ustanovení VZN o čistote a poriadku bolo 
riešených  8.979 priestupkov  a podľa  § 47 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „priestupkový zákon“)  bolo riešených  2.973 priestupkov.   
Priestupky spáchané v oblasti čistoty a poriadku upravujú i ďalšie  VZN napr. o  nakladaní 

s komunálnym odpadom,  o poriadku na detských ihriskách, prevádzkový poriadok 

prírodného kúpaliska Kuchajda  a pod. V rámci čistoty a poriadku a zodpovednosti za 
udrţiavanie čistoty a schodnosti chodníkov  príslušníci mestskej polície v letnom období 

riešili 53 prípadov a v zimnom období 177 prípadov.  
  Medzi ďalšie riešené priestupky za porušovanie VZN boli príslušníkmi zistené 

priestupky v počte 1.733 týkajúce sa  vodenia psov. Príloha č. 4 
  

1.2 Doprava 
  
V oblasti dopravy príslušníci mestskej polície podľa § 22 priestupkového zákona 

a zákona č 8/2009 Z.z.  o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
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neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cestnej premávke“) riešili 52.838 priestupkov. 

Z tohto počtu priestupkov bolo riešených 203 priestupkov za porušenie zákazu státia na 

parkovacích boxoch pre zdravotne postihnutých. Podľa VZN obsahujúcich úpravu dopravy 

bolo riešených 14.060 priestupkov a to za státie na zeleni, státie na chodníkoch, porušenie 

pravidiel pešej zóny a  zóny s obmedzeným státím. Príloha č. 3 a 4 
V hodnotenom období príslušníci mestskej polície zaloţili 29.639 imobilizérov a v 

7.116  prípadoch rozhodli o odstránení motorových vozidiel. Príloha č. 2 
 
1.3 Ochrana pred alkoholizmom 

 
V hodnotenom období príslušníci mestskej polície riešili 6.202 priestupkov 

spáchaných občanmi  porušením  VZN o poţívaní alkoholických nápojov na verejnosti. 

Uloţením blokovej pokuty  bolo riešených 1.475 priestupkov a v  4.611 prípadoch  bolo 

rozhodnuté napomenutím. Ostatné priestupky v počte  116 boli oznámené príslušným 

orgánom. V niektorých prípadoch pri riešení týchto priestupkov bolo potrebné  spolupracovať  
s rýchlou zdravotnou pomocou (ďalej len „RZP“), nakoľko osoby pod vplyvom alkoholu 

vykazovali známky zranenia. Príloha č. 4 
 

1.4 Ochrana nefajčiarov 
 

Na úseku ochrany nefajčiarov príslušníci riešili 1.030 priestupkov. Podľa zákona  
č. 377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov boli tieto 
priestupky  prevaţne spáchané ako  nepovolené fajčenie na zastávkach mestskej hromadnej 

dopravy, v podchodoch, ale aj na detských  ihriskách. Celkom  428 priestupkov príslušníci 

riešili  blokovou pokutou v sume 2.788,- €. Ďalších 600 priestupkov bolo riešených 

napomenutím a 2 priestupky boli oznámené príslušnému orgánu. Príloha č. 3 
 
1.5 Ochrana ţivota a zdravia 
 

Na úseku činnosti ochrany ţivota a zdravia bola okrem riešených konkrétnych 

prípadov vykonávaná  spolupráca s odborom civilnej ochrany Obvodného  úradu v Bratislave 
a orgánmi CO hlavného mesta a mestských častí. Mestskou políciou boli v 48 prípadoch  
privolaní príslušníci Hasičského a záchranného zboru (ďalej len „HaZZ“). V uvedených  

prípadoch išlo  o menšie poţiare,  horiaci kontajner, nedostatočne upevnené lešenie, 

nalomený stĺp na detskom ihrisku a pod. V 150 prípadoch  bola privolaná RZP k zraneným 

osobám  alebo k osobám, ktoré  mali závaţné zdravotné problémy. 
 

1.6 Ochrana majetku 
 
  Významnou úlohou mestskej polície je  ochrana majetku. V  rámci nej boli pravidelne 
vykonávané akcie na zamedzenie vreckových a iných drobných krádeţí počas letnej 

turistickej sezóny, počas vianočných trhov alebo v okolí cintorínov počas Dňa všetkých 

svätých a Pamiatky zosnulých. Pravidelne  boli vysielané hliadky Stanice jazdeckej polície 

a kynológie (ďalej len „SJPaK“) do záhradkárskych a chatových oblastí, kde sa často 

sústreďujú neprispôsobivé osoby. Príslušníci zistili a oznámili PZ podozrenia zo spáchania 

trestného činu proti majetku  v 10 prípadoch , z ktorých bolo  7 krádeţí, 2 lúpeţe a 1 trestný 

čin – poškodzovanie cudzej veci sprejerom. 
  Ďalej príslušníci riešili 76 priestupkov proti majetku podľa § 50 priestupkového 

zákona, z ktorého počtu bolo  zistených  23 krádeţí a v 53 prípadoch poškodenie alebo 
zničenie majetku. V oblasti ochrany majetku  a zároveň bezpečnosti cestnej premávky bolo 
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v 197 prípadoch  zistené a oznámené príslušným orgánom  poškodenie dopravného značenia 

ako priestupky  podľa § 23 priestupkového zákona. Príloha č. 3 
 
1.7 Ochrana ţivotného prostredia 
 
  Pri ochrane  ţivotného prostredia sa príslušníci mestskej polície zamerali  na ochranu 
zelene, na porušovanie zákazov vjazdov do chránených oblastí, na porušovanie zákazu 
zakladania nepovolených skládok a na odstavené vraky motorových vozidiel na verejných 

priestranstvách. V hodnotenom období bolo riešených  7.745 priestupkov v súvislosti 

s poškodzovaním verejnej zelene, z ktorého počtu  5.067 bolo riešených podľa zákona 

o cestnej premávke. V oblasti  ochrany  ţivotného prostredia bolo zistených  438 priestupkov 
spáchaných na úseku čistoty kontajnerových stojísk,  12 priestupkov  znečisťovania odpadom,  
38 priestupkov pálenia odpadu  a 33 priestupkov zakladania  skládok . Príslušným orgánom  
bolo oznámených 551 zistených vrakov motorových vozidiel, z ktorého počtu bolo 125 
riešených v zmysle VZN a 426 podľa zákona o odpadoch. Prílohy č. 3 a 4 
 
1.8 Iné priestupky 
 

Medzi iné  priestupky moţno zaradiť tie, ktoré boli riešené v zmysle ďalších VZN ako 

aj  osobitných zákonov. V rámci VZN boli riešené priestupky na úseku ambulantného 

predaja, trhového poriadku, uţívania verejného priestranstva, pouličných aktivít, záverečných  
hodín, skladovania stavebného materiálu, rozkopávok, stavebných prác mimo vyhradeného 

času ,  proti občianskemu spolunaţívaniu  a pod. Podľa osobitných zákonov boli príslušníkmi 

riešené priestupky za zákaz  fajčenia na miestach kde je to zakázané a pod. Prílohy č. 3 a 4 
 

2. Činnosť okrskárov 

 
V roku 2009 vykonávalo svoju činnosť 21 okrskárov v mestských častiach: Staré 

Mesto (lokalita Horský park), Vrakuňa, Podunajské Biskupice, Trnávka, Nové Mesto 

(lokality Kuchajda a Račianske mýto), Rača (lokality Rača-Krásňany a Rača – Východné 
nádraţie), Vajnory, Dúbravka, Lamač, Záhorská Bystrica, Devínska Nová Ves, Devín, 
Karlova Ves, Rusovce, Čunovo a Jarovce.    

Okrem preventívneho pôsobenia je hlavnou úlohou okrskárov priblíţiť výkon sluţby 

k občanom a ich potrebám a na druhej strane operatívne plniť poţiadavky predstaviteľov 

miestnej samosprávy, ako i pomáhať odborným útvarom miestnych úradov pri plnení 

niektorých špecifických úloh samosprávy. Vo väčšine mestských častí v roku 2009 uţ mali 

okrskári vybavené priestory, kde boli k dispozícii občanom v určených úradných hodinách. 

Pre výkon sluţby mali okrskári k dispozícii motocykle, v prípade potreby aj sluţobné 

motorové vozidlá. K technickému vybaveniu okrskárov patril tieţ mobilný telefón, poprípade 

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

pochôdzkovej činnosti v čase, keď väčšina obyvateľov bola v práci dohliadali  na  
bezpečnosť, pritom monitorovali  aj odľahlejšie lokality svojho prideleného rajónu z dôvodov 
moţného zakladania čiernych skládok, ako napríklad v MČ Jarovce v lokalite Lesná Lúka, či 

v MČ Čunovo v priestore Čunovských jazier a Luţných lesov v katastri obce. 
 K pravidelným činnostiam okrskárov patril aj dohľad nad bezpečným prechodom 

školákov cez priechody v blízkosti školy. Okrskári sa podieľali aj na besedách a prednáškovej 

činnosti v školách. Viacerí z nich absolvovali kurz s orientáciou na prevenciu a vlastnia 
osvedčenia, ktoré ich oprávňujú na realizáciu preventívneho projektu na základných školách 

„Správaj sa normálne“: 
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 Všetci okrskári sa podieľajú aj na zabezpečovaní najrôznejších kultúrno-
spoločenských a športových podujatí, zhromaţdení občanov  v im zverenej MČ. Oceňovaná 

je aj ich pomoc pri zabezpečovaní bezpečnosti hodových slávností, jarmokov, majálesov, 
vianočných trhov, ako aj  pohrebných sprievodov a cirkevných procesií v obci. 
 
 

3. Ďalšie odborné činnosti 

 
3.1 Výkon odborného dozoru nad taxisluţbou 
 

Na základe zákona NR SR č. 168/1996 Z.z. o cestnej doprave v znení neskorších 

predpisov, vykonávacej vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR č. 

311/1996 Z.z. a poverenia vedenia hlavného mesta vykonali poverení príslušníci 392 kontrol 
výkonu taxisluţby na území mesta. Z uvedeného počtu kontrol bolo realizovaných  v Starom 
Meste -128, v Ruţinove – 198, v Dúbravke – 39 a v Petrţalke – 27 kontrol. Zistené 

nedostatky v 111 prípadoch  boli riešené napomenutím alebo boli oznámené príslušným 

orgánom. Nedostatky sa týkali prevaţne označenia vozidla obchodným menom v 44 
prípadoch , taxametrov v 25 prípadoch, dokladov k ţivnosti v 11 prípadoch , umiestnenia  
transparentu v 2 prípadoch , vybavenia motorového vozidla v 1 prípade  a sadzby cestovného 

vyznačeného na karosérii v 1 prípade. Pri kontrolách vozidiel boli v 27 prípadoch  zistené iné 

porušenia.  Prílohy č. 1 a 3 
 

3.2 Mestský kamerový systém 
 

Mestský kamerový systém zabezpečuje dohľad nad bezpečnosťou a verejným 

poriadkom na území mesta a zároveň pôsobí ako prevencia páchania trestnej a inej 
protispoločenskej činnosti. Umiestnenie kamier a ich prevádzka je v súlade s platnými 

právnymi predpismi, vrátane umiestnenia upozornení o monitorovanom priestore na všetkých 

vstupoch do týchto priestorov.  
V roku 2009 mala mestská polícia v uţívaní 48 kamier. V rámci OS Staré Mesto – 17, 

OS Ruţinov – 7, OS Nové Mesto – 10, OS Dúbravka – 2, OS Petrţalka – 12. Z toho v rámci 

OS Dúbravka (v MČ Lamač) a v rámci OS Nové Mesto (v MČ Vajnory) sú kamery, ktoré nie 

sú napojené do on-line reţimu. Prostredníctvom kamerového systému bolo zistených 5.863 

udalostí ( OS Staré Mesto – 1.481, OS Ruţinov – 872, OS Nové Mesto – 936, OS Petrţalka – 
2.574).  Zistené udalosti súviseli najmä so statickou  dopravou v  4.500 prípadoch, s  pešou 

zónou v 246 prípadoch , s  poţívaním alkoholu na verejných priestranstvách v 289 prípadoch , 
s čistotou a poriadkom v 182 prípadoch  a iné v 646 prípadoch. Udalosti zistené kamerovým 

systémom boli riešené blokovou pokutou v 3.303 prípadoch, napomenutím v 1.886 prípadoch, 
oznámením príslušnému orgánu v 516 prípadoch a inak v 158 prípadoch. V mestskej časti 

Lamač je výstup z kamier nainštalovaný na miestnom úrade a podľa potreby je záznam 

vyhodnocovaný oprávnenou osobou. V mestskej časti Vajnory je výstup z kamier 
nainštalovaný v kancelárii okrskára, ktorý záznamy z kamery pravidelne vyhodnocuje. 
  Výstupy z kamerového systému, fotografie alebo  prezeranie záznamov pomáhajú 
mestskej polícii pri objasňovaní priestupkov a  orgánom činným v trestnom konaní pri 

odhaľovaní a dokumentovaní trestnej činnosti podozrivých osôb. V 174 prípadoch bol 

poskytnutý záznam na sluţobné účely PZ z dôvodov šetrenia vo veci krádeţí alebo poškodení 

motorových vozidiel, poškodení majetku, lúpeţných prepadnutí, výtrţníctiev, ublíţení na 

zdraví a vlámaní sa do objektov. V 4 prípadoch bolo PZ umoţnené prezeranie záznamov 

z verejných priestranstiev, kde dochádzalo k páchaniu trestnej činnosti za účelom 

dokumentovania. Príloha č. 5 
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3.3 Správne konanie 

 
  Na základe poverenia  primátora hlavného  mesta  SR Bratislavy je  ďalšou odbornou 
činnosťou   správne konanie na úseku porušovania niektorých podmienok drţania psov podľa 

zákona č. 282/2002 Z.z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky drţania psov (ďalej len 

„zákon o psoch“).  
  Z celkového počtu 43 začatých správnych konaní bolo 13 vecí ukončených 

rozhodnutím o priestupku a v 3 prípadoch rozkazom o uloţení sankcie za priestupok 

s pokutami  v celkovej výške 1.200,- €. Proti dvom rozhodnutiam o priestupkoch boli podané 

odvolania, ktoré boli postúpené  odvolaciemu orgánu – Krajskému súdu v Bratislave. Jedna 
udalosť oznámená elektronickou poštou bola postúpená príslušnej okrskovej stanici na 
objasňovanie a v ďalších dvoch prípadoch bolo konanie prerušené.  Dve konania boli 
zastavené. V jednom prípade spáchanie skutku, o ktorom sa konalo nebolo obvinenie  
z priestupku preukázané. V ďalšom na základe podozrenia správneho orgánu o nespôsobilosti 

73-ročného dôchodcu a následného doţiadania správneho orgánu zdravotníckemu zariadeniu 
bolo preukázané, ţe obvinený v čase spáchania priestupku nemohol zo zdravotných dôvodov 

ovládať svoje konanie a rozpoznať, ţe svojim konaním porušuje alebo ohrozuje záujmy 

chránené zákonom.  
  V  9 prípadoch boli veci vrátené príslušným orgánom, nakoľko pri jednotlivých 

udalostiach nebola naplnená subjektívna stránka skutkovej podstaty priestupku podľa  §-u 7 
ods. 2 písm. b) zákona o psoch,  nakoľko psi neboli vedení. V jednom prípade bola vec 

odloţená, pretoţe zodpovednosť za priestupok uvedená v ustanovení §-20 zákona 

o priestupkoch zanikla, nakoľko od jeho spáchania uplynuli 2 roky a nebolo moţné ho 

prejednať. V ostatných veciach  vykonáva mestská polícia dokazovanie v správnom konaní  a 
úkony na zaistenie účastníkov a svedkov na ústne prejednávania priestupkov. 
 

4. Spolupráca s občanmi 

 
Mestská polícia sa zaoberala 998  podnetmi oznámenými občanmi osobne a 8.101 

podnetmi  oznámenými  na telefónne čísla výkonných útvarov mestskej polície. Na telefónnej 

linke 159 bolo prijatých 74.458 hovorov, z toho 57.491 oznámení bolo vybavených 

operatívne na centrálnom dispečingu mestskej polície a ostatné oznámenia boli vybavené na 

výkonných útvaroch alebo boli postúpené PZ. Občania prevaţne ţiadali o informácie 

o odtiahnutých motorových vozidlách, upozorňovali  na nesprávne parkovanie, rušenie 

nočného pokoja, na spáchané priestupky proti VZN v oblasti čistoty a poriadku,  státia na 
zeleni, poţívania alkoholických nápojov na verejnom priestranstve a na  nedodrţiavanie 

záverečných hodín v pohostinstvách. Príloha č. 1 
 

5. Spolupráca s Policajným zborom 

 
Príslušníci mestskej polície spolupracovali  s príslušníkmi PZ predovšetkým v oblasti 

kontroly dodrţiavania verejného poriadku pri kultúrno – spoločenských,  športových 

podujatiach a zhromaţdeniach občanov.   Ďalej spolupracovali pri bezpečnostných akciách 

v lokalitách, kde dochádzalo najčastejšie k narušovaniu verejného poriadku. V rámci 
spolupráce bolo  PZ  oznámených 72 priestupkov na ďalšie riešenie a na dopravné 
inšpektoráty bolo postúpených 1.566 priestupkov. 

Celkom v 19 prípadoch bolo zistené a oznámené podozrenie zo spáchania trestnej  
činnosti, pričom v 3 prípadoch bola obmedzená osobná sloboda 3 osobám. Pri súčinnostných 

akciách príslušníci mestskej polície  kontrolovali 7 osôb u ktorých bolo zistené , ţe je po nich 
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vyhlásené pátranie PZ  z dôvodu spáchania trestnej činnosti.  Príslušníci mestskej polície 

zistili a nahlásili PZ 6 motorových vozidiel v pátraní a v 20 prípadoch odovzdali príslušným 

orgánom nájdené osobné doklady. Na priame poţiadanie PZ v 769 prípadoch  zasahovali 
príslušníci mestskej polície. Príloha č. 1 a 2 
 

6. Spolupráca s hlavným mestom  a s mestskými  časťami 
 
6.1 Vybraná spolupráca 
 

Na základe zistení príslušníkov výkonných útvarov bolo na magistrát hlavného mesta 

a na  miestne úrady mestských častí nahlásených 144 vrakov motorových vozidiel a 195 

poškodených dopravných značiek.  
V spolupráci s hlavným mestom a s  mestskými časťami mestská polícia 

zabezpečovala dohľad nad verejným poriadkom počas rôznych mítingov, kultúrno-
spoločenských a športových akcií (hody, majálesy, akcie pre deti, futbalové zápasy a pod.). 
Počas letnej turistickej sezóny bola zvýšená kontrola verejného poriadku v centre hlavného 

mesta, v oddychových zónach a prírodných kúpaliskách, ako i  na dunajskej hrádzi. 
Pre odborné útvary hlavného mesta a mestských častí boli na poţiadanie doručované 

písomnosti, vykonávané asistencie a kontroly bytových a nebytových priestorov najmä 

v súvislosti s riešením  sociálnych prípadov. Ďalej príslušníci poskytovali asistenciu 

pracovníkom miestnych úradov pri kontrole majiteľov  psov, kontrole reštauračných zariadení 

a  pouličných aktivít. Na základe poţiadaviek miestnych úradov príslušníci asistovali aj pri 
prevozoch finančných  hotovostí.  

Mestské časti  Rača, Vajnory, Dúbravka, Karlova Ves, Petrţalka poskytli  priestory  
pre úradnú  činnosť okrskárov vrátane vybavenia  počítačmi a fotoaparátmi  a tieţ  zapoţičali 

okrskovým staniciam imobilizéry:  MČ Nové Mesto 8 ks , Dúbravka 2 ks , Karlova Ves 3 ks, 
Devínska Nová Ves 5 ks . Mestská časť Petrţalka poskytla do uţívania nákladné motorové 

vozidlo AVIA, ktoré vyuţívala na svoju činnosť  mestská polícia a taktieţ na poţiadanie bola 
k dispozícii miestnemu úradu. MČ Petrţalka okrem  10 ks imobilizérov  za takmer 3500,- € 
zakúpila povinnú výbavu na sfunkčnenie 2  sluţobných bicyklov mestskej polície, ktoré sú 

vyuţívané cyklohliadkami najmä v oblasti vodných zdrojov a na dunajskej hrádzi, a taktieţ 

zakúpila 1 fotoaparát s kamerou k dokumentovaniu priestupkov.  
Funkcionári okrskových staníc a miestnych úradov mestských častí sa zúčastňovali na 

spoločných pracovných poradách. Ako veľmi prospešnú moţno hodnotiť spoluprácu so 
zamestnancami  oddelení  ţivotného prostredia,  podnikateľských činností a organizačných 

vecí. 
 
6.2 Iná spolupráca  
 

Na základe dohody o spolupráci medzi hlavným mestom – Prevádzkou, Gunduličova 

ul. 10  a mestskou políciou vykonávala mestská polícia zásahy na objekty napojené na  pult 
centrálnej ochrany.  K 31.12.2009 bolo na pult centrálnej ochrany hlavného mesta  
napojených 364 objektov, z toho v okrese Bratislava 1 – 127, Bratislava 2 – 84, Bratislava 3 – 
62, Bratislava 4 – 58, Bratislava 5 – 31. Z celkového počtu 1.932  signálov  o narušení 

objektov na ktoré zasahovali hliadky mestskej polície bolo 19 oprávnených.  
 

7. Spolupráca s inými subjektmi 

 
V rámci civilnej ochrany mestská polícia spolupracuje s odborom civilnej ochrany 

a krízového riadenia Obvodného úradu v Bratislave, orgánmi CO hlavného mesta  
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a mestských častí. Okrem prípravy odborných  materiálov – zameranie činnosti v oblasti CO, 

zmeny v plánoch evakuácie, analytické listy záchrannej zloţky a inventarizácie materiálu CO 

sa poverení príslušníci mestskej polície zúčastňovali zasadnutí evakuačných komisií na 

všetkých úrovniach a rokovali so zodpovednými predstaviteľmi mestských častí o doručovaní 

zásielok v čase mobilizácie a spoločného postupu s PZ o riadení dopravy v prípade krízovej 

situácie. V rámci sluţobnej prípravy boli príslušníci mestskej polície preškolení odbornými 

zamestnancami  Vzdelávacieho a technického ústavu krízového manaţmentu a civilnej 
ochrany MV SR o pouţívaní ochranných pomôcok v krízových situáciách so zameraním na  
CO. 

Spolupráca mestskej polície s HaZZ bola vykonávaná hlavne formou preverovania 

oznamov od občanov o poţiaroch, resp. nedovolenom zakladaní ohňa a následným 

oznamovaním udalostí HaZZ,  prípadne zabezpečením miesta udalosti. V prípadoch, 
v ktorých  príslušníci mestskej polície zasahovali v rámci súčinnosti s RZP, títo   
zabezpečovali  nielen verejný poriadok, ale chránili ţivot,  zdravie a majetok. V roku 2009 
mestskí policajti v 112 prípadoch kontaktovali  Slobodu zvierat k uhynutým zvieratám, ktoré 

sa nachádzali na verejnom priestranstve ( holuby, mačky, ale aj srny a pod.). Príslušníci 

zasahovali aj na oznamy  občanov, ktoré sa týkali týrania psov alebo vyhladovaných psov 

uviazaných a  ponechaných bez dozoru. Vyskytol sa aj prípad, kedy  hliadka mestskej polície 
za pomoci zamestnancov zo štátnej ochrany prírody  zabezpečovala bezpečný presun labutí.  

Spolupráca s inými obecnými a mestskými políciami v rámci Slovenskej republiky sa 

týkala predovšetkým vybavovania ţiadostí súvisiacich s objasňovaním priestupkov 

a vypočutím osôb podozrivých zo spáchania priestupku a to v 12 prípadoch a tieţ 
doručovania písomností. Mestská polícia v rámci spolupráce s inými obecnými a mestskými 

políciami pôsobila metodicky, poskytovala konzultácie o riešení niektorých prípadov z praxe, 
poskytovala rady pre tvorbu interných predpisov a úradných tlačív. Vedenie mestskej polície 

je aktívne zastúpené v prezídiu  Zdruţenia náčelníkov mestských a obecných polícií SR. Na 

tomto úseku spolupráce sa s aktívnym podielom angaţuje v legislatívnych návrhoch 

týkajúcich sa činnosti obecných polícií, zovšeobecňovaniu skúseností z riadiacej 
a organizačnej činnosti vo vzťahu k veciam verejným, ľudským zdrojom a ku skvalitňovaniu 

vzdelávania a výberu personálu.   
V rámci spolupráce s inými subjektmi verejnej a štátnej správy išlo predovšetkým  

o doručovanie súdnych zásielok okresných a krajských súdov, ktoré mestská polícia 

realizovala v 88 prípadoch. Ďalších 151 ţiadostí bolo doručených mestskej polícii 

Ministerstvom  obrany SR a  útvarmi PZ za účelom vypracovania odborných stanovísk.   
 

8. Kontakt s verejnosťou 

 

8.1 Prostredníctvom masovokomunikačných prostriedkov  
 

Základný spravodajský servis, týkajúci sa činnosti mestskej polície bol poskytovaný 

denne denníkom SME, PRAVDA a NOVÝ ČAS telefonicky alebo v písomnej forme. V 
týchto médiách boli prezentované témy: práva a povinnosti príslušníkov obecnej polície, 

odťahovanie motorových vozidiel, kontrola dodrţiavania VZN a pod. Tlačovým agentúram 

SITA a TASR bol priebeţne poskytovaný informačný servis. Na poţiadanie boli médiám 

poskytnuté aj ilustračné fotografie, resp. filmový materiál.  
Reportáţne vstupy boli odvysielané v televíziách JOJ, Markíza, STV a TA3. V 

rozsiahlejších publicistických vstupoch sa mestská polícia prezentovala v televíziách 

mestských častí Ruţinov, Devínska Nová Ves, Karlova Ves, Dúbravka a Staré Mesto. 

Týţdenne mestská polícia prezentovala svoju prácu v Metropolitnom magazíne televízie 
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Bratislava. Pre TV Bratislava  boli zároveň pripravované podklady k publicistickej relácii 

Beseda o piatej. 
Pre novinárov mestská polícia pripravila 8 tlačových podujatí –  napr. Sluţba mestskej 

polície formou cyklohliadok, Príprava na letnú turistickú sezónu, Deň mestskej polície, 

Vianočné trhy, Silvester v hlavnom meste, Vyhodnotenie letnej turistickej sezóny, Okrskári 

v mestskej časti Bratislava - Rača. V čase rozbiehajúcich sa letných dovoleniek 

upozorňovala mestská polícia v ranných vysielaniach TV Markíza a STV formou ţivých 

vysielaní na problematiku bytových krádeţí a radila ako im predchádzať. Taktieţ sa venovala 
problematike vreckových krádeţí ako aj preventívnym aktivitám v oblasti dopravnej výchovy 

zameranej na predškolákov a ţiakov navštevujúcich prvý stupeň základných škôl. 

8.2 Ostatné 

Mestská polícia má zriadenú  svoju webovú stránku, na ktorej prezentuje základné 

informácie  o svojej činnosti. Týţdenne je aktualizovaná činnosť mestskej polície, informácie 

o akciách, podmienky prijatia do pracovného pomeru a iné. Taktieţ je na stránke k dispozícii 

aplikácia, na ktorej si môţu občania overiť či na základe rozhodnutia príslušníka mestskej 

polície bolo ich motorové vozidlo odtiahnuté. 
 

9. Prevencia kriminality 

 

9.1 Preventívny projekt „Správaj sa normálne“ 
 

Aj v roku 2009 pokračoval  projekt „Správaj sa normálne“, ktorý je určený pre ţiakov 

I. stupňa základných škôl. Do projektu bolo zapojených osem základných škôl, pričom osem 

lektorov – príslušníkov mestskej polície prednáškovou činnosťou oslovilo 245 piatakov. Od 
začiatku školského roka 2009/2010 je v projekte zapojených 374 ţiakov týchto škôl.  

 
9.2 Prednášková činnosť, ukáţky výcviku sluţobných zvierat 
 

V rámci spropagovania činnosti mestskej polície bolo príslušníkmi   vykonaných 36 
ukáţok výcviku koní a sluţobných psov pre deti materských a základných škôl hlavného 

mesta. Súčasťou  Týţdňa mobility bola  ukáţka výcviku sluţobných zvierat konaná pod 

záštitou primátora  hlavného mesta a ďalšie ukáţky počas Dňa mestskej polície a počas osláv 

prijatia Ústavy SR.  
Kynologická poradňa mestskej polície poskytla počas roka 2009 viac ako 200 krát 

bezplatné rady občanom vo veci výberu plemena psa a ďalšej starostlivosti o neho, vrátane 

kŕmenia, zoo hygieny a výcviku, ale aj vo veci prihlasovania psa do evidencie  a ďalších 

povinností. 
 

9.3 Dopravná výchova na základných a materských školách 
 

V roku 2009 bola mestskej polícii poskytnutá dotácia zo štátneho rozpočtu 

prostredníctvom Rady vlády SR  pre prevenciu kriminality vo výške 2.000,- € na rozšírenie 

projektu dopravnej výchovy formou mobilného detského dopravného ihriska. Z poskytnutej 
dotácie bolo detské ihrisko rozšírené o detské  kolobeţky, ochranné a reflexné prvky a bol  
zabezpečený propagačný materiál súvisiaci s dopravnou výchovou. Realizácia projektu 

prebiehala v dvoch rovinách – v teoretickej, kde príslušníci hravou formou zoznámili deti 

s úskaliami cestnej premávky a získané vedomosti si overovali otázkami a odpoveďami na 

detský vedomostný test z oblasti cestnej premávky. Po nadobudnutí teoretických vedomostí, 
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v druhej časti projektu  na vytvorenom mobilnom detskom dopravnom ihrisku si mohli deti 
v praxi vyskúšať svoje správanie sa  na svetelným signálom riadenom priechode pre chodcov 
alebo priamo v  cestnej premávke, ak jej účastník pouţíva nemotorový dopravný prostriedok – 
detskú kolobeţku a iné. Realizovanie praktickej časti bolo rozdelené do dvoch skupín – 
skupina chodcov a skupina pouţívajúca kolobeţku. Teoretická časť prebehla v rámci 

prednášok na ZŠ Matky Alexie, Mierová, Biskupická, Ţitavská, Za kasárňou, Osloboditeľská, 

Hargašova a v Jarovciach. Praktické časti boli následne v mesiacoch apríl aţ október 

zrealizované na MŠ Pekníková, Bradáčová, Jankolova, Pod záhradami, Rešetková, ako aj 

v rámci Týţdňa mobility na Primaciálnom námestí. 
 

9.4 Zabezpečovanie priechodov pre chodcov pred školami 
 

Jednou z dlhodobo realizovaných preventívnych akcií mestskej polície počas celého 

školského roka bol aj projekt Bezpečná cesta do školy. V ranných, prípadne popoludňajších 

hodinách príslušníci mestskej polície v blízkosti základných škôl zastavovali pred priechodmi 

pre chodcov motorové vozidlá a umoţňovali tak ţiakom dostať sa cez frekventované cesty 

bezpečne do školských lavíc, prípadne zo školy dostať sa bez problémov domov. Projekt bol 

realizovaný pred základnými školami na Škarniclovej, Mudroňovej, Mierovej, Riazanskej, 

Tbiliskej, Osloboditeľskej, Nejedlého, Karlovesklej, Šintavskej a Gessayovej  ulici, na ulici 

Za kasárňou ako aj pred základnou školou v Rusovciach. 
 

9.5 Medzinárodný protidrogový projekt 
 

Mestská polícia sa zapojila aj do medzinárodného protidrogového výtvarného  

projektu   realizovaného Národným osvetovým centrom Prečo som na svete rád/rada. Do 

finálového slovenského celoštátneho kola 15. ročníka sa zapojilo aţ 249 zariadení z 1.224 
výtvarnými prácami, čo je najvyšší počet zariadení zapojených do projektu v celej histórii. Do 

súťaţnej časti sa zapojilo 81 základných škôl, 24 umeleckých škôl, 68 stredných odborných 

škôl, 17 gymnázií, 21 detských domovov a diagnostických centier, ako aj 38 špeciálnych škôl 
z celého Slovenska. Medzi  prácami bola aj koláţ 16-ročnej ţiačky Strednej odbornej školy L. 

Bielika z Levíc, ktorá dostala ocenenie náčelníčky mestskej polície.  
 

10. Ľudské zdroje  a vzdelávanie 

 

10.1 Profil ľudských zdrojov 
 

V období roka 2009 mala mestská polícia priemerný početný stav  343 zamestnancov. 
Z hľadiska dosiahnutého stupňa vzdelania z uvedeného počtu príslušníkov/ zamestnancov 
bolo 17,12% s vysokoškolským vzdelaním, 80,80% s úplným stredoškolským vzdelaním 

s maturitou. Na pozíciách upratovacie práce, stajník, nočný stráţnik, kurič, údrţbár bolo 

z celkového počtu zamestnancov 1,20 % zamestnancov so stredoškolským vzdelaním 

a 0,88% zamestnancov so základným vzdelaním. 
Z uvedeného priemerného početného stavu zamestnancov  bolo 88,88% muţov 

a 17,12% ţien. Veková štruktúra príslušníkov (bez administratívno-technických 

a hospodárskych zamestnancov) bola od 21 – 30 rokov 19,86 % príslušníkov, od 31 – 40 
rokov 35,19 % príslušníkov, od 41 – 50 rokov 26,83 % príslušníkov, 51 a viac rokov 18,12 % 
príslušníkov. 

Aj v roku 2009 monitorovali verejný poriadok prostredníctvom kamerového systému 6 

zamestnanci so zmenenou pracovnou schopnosťou. Týmto personálnym rozhodnutím došlo 

k posilneniu priameho výkonu sluţby. 
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Osobnými návštevami na oddeleniach sociálnych vecí miestnych úradov v Bratislave, 
stálou personálnou inzerciou na internetovej stránke Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny 
v Bratislave, inzerciou v regionálnych novinách, ako aj v ďalších verejno-oznamovacích 

prostriedkoch  boli zverejňované  pracovné ponuky mestskej polície. Personalista sa 
pravidelne zúčastňoval na Burze práce a informácií v oblasti sluţieb zamestnanosti v 

Bratislave.  
V hodnotenom období o prácu v mestskej polícii  na pozíciu policajt prejavilo záujem 

521 záujemcov. Po splnení základných predpokladov na tento druh  práce, bolo do  desiatich 

výberových konaní pozvaných celkom 199 záujemcov, pričom  170 z nich sa výberového 

konania zúčastnilo. Na vstupných pohovoroch uspelo 128 a po základných 

psychodiagnostických vyšetreniach bolo odporučených na prijatie do pracovného pomeru 79 
uchádzačov, z toho 69 muţov a 10 ţien. Z odporučených  nastúpilo 56 uchádzačov do kurzov 

odbornej prípravy v roku 2009.  Priamo do výkonu sluţby nastúpilo 10 uchádzačov, ktorí 

predloţili osvedčenie o odbornej spôsobilosti. Celkovo ľudské zdroje mestskej polície so 
zaradením do priameho výkonu sluţby  boli v hodnotenom období doplnené o 61príslušníkov.  

 
10.2 Odborná príprava 
 

Podľa § 26 zákona o obecnej polícii  boli v roku 2009 organizované v rámci hlavného 

mesta štyri kurzy odbornej prípravy príslušníkov obecnej polície v ktorých bolo zaradených 

87 účastníkov, z nich 56 pre mestskú políciu Bratislava. Tieto kurzy  boli organizované pre 

záujemcov zo všetkých miest a obcí Slovenska a  realizované Hlavným mestom SR Bratislava 

– Prevádzka - Organizácia vzdelávacích podujatí (ďalej len „Prevádzka“) v priestoroch na 
Saratovskej č. 30 v Bratislave - Dúbravke. Výučba a skúšky sa uskutočnili v súlade so 

zákonom o obecnej polícii, nariadením vlády Slovenskej republiky č. 590/2003 Z.z. o 

skúškach odbornej spôsobilosti príslušníkov obecnej polície a učebným plánom schváleným 

ministrom vnútra Slovenskej republiky. Kaţdý kurz trval 420 vyučovacích hodín. Cena kurzu 

pre jedného frekventanta bola 510,- €. Vyškolenie frekventantov určených pre mestskú 

políciu bolo realizované v súlade s dohodou medzi hlavným mestom SR a mestskou políciou.  
 
10.3 Sluţobná príprava 
 

Účelom sluţobnej prípravy príslušníkov mestskej polície bolo oboznamovať 

príslušníkov s novými všeobecne záväznými  právnymi predpismi  a internými predpismi, 

zvyšovať ich odborné znalosti a praktické zručnosti. Sluţobná príprava bola rozdelená na 

vstupné školenia nových príslušníkov a priebeţné školenia všetkých príslušníkov.  
Okrem preškolení sa príslušníci zúčastnili 2 krát na ostrých streľbách, na školení o 

prevádzke a údrţbe motorových vozidiel, súčasťou ktorého bola aj analýza dopravných nehôd 

príslušníkov mestskej polície a praktická činnosť pri dopravnej nehode. V spolupráci s HaZZ 
bolo preškolené poskytnutie prvej pomoci, so Vzdelávacím a technickým ústavom krízového 

manaţmentu a civilnej ochrany MV SR bola preškolená problematika pouţívania ochranných 

pomôcok, s Metrologickým ústavom v Bratislave bolo zrealizované preškolenie činnosti pri 

kontrole taxametrov a v spolupráci s Krajským riaditeľstvom PZ bola preškolená taktika 

vykonávania zákrokov. Príslušníci boli preškolení aj z bezpečnosti a ochrany zdravia pri 

práci, ochrany pred poţiarmi, z právnej úpravy ochrany nefajčiarov a z právnej úpravy 

podmienok drţania psov.   
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11. Kontrolná činnosť 

 
V roku 2009 bolo vlastnou kontrolnou činnosťou zamestnancami  kontroly vnútorno – 

organizačného oddelenia mestskej polície vykonaných 23 kontrol na všetkých útvaroch 

a v kurze odbornej prípravy, z ktorých v 9-tich prípadoch boli kontroly  ukončené návrhom na 

opatrenia. Kontroly boli zamerané najmä na dodrţiavanie povinností určených Pracovným 

poriadkom mestskej polície  a príkazmi a rozhodnutiami náčelníčky mestskej polície. Dôraz 

bol kladený na  poţívanie alkoholických nápojov  počas sluţby, poţitie alkoholických 

nápojov frekventantmi pred vykonaním cvičných ostrých strelieb, oboznamovanie sa 
s predpismi na výkonných útvaroch, správnosť vyplňovania pokutových blokov, dodrţiavanie 

kontrolných bodov a činnosť na nich, správnosť výdaja rádiostaníc, včasné vyvesenie plánu 

sluţieb na nasledujúci mesiac v súlade so Zákonníkom práce,  označenie imobilizérov, 
hodnovernosť vedenia dokumentácie, včasný nástup do sluţby, striedanie hliadok, 

dodrţiavanie stránkových hodín okrskármi a  iné.  
Okrem vyššie uvedených kontrol vykonávali kontroly aj velitelia a zástupcovia na 

svojich útvaroch, ktoré boli zamerané predovšetkým na výkon sluţby. Za rok 2009 bolo 
vykonaných 675 kontrol príslušníkov mestskej polície v priamom výkone sluţby.  

Rotačné kontroly vykonávané jednotlivými veliteľmi výkonných útvarov a ich 

zástupcami, ktoré boli zamerané na činnosť viacerých výkonných útvarov boli plánované 

kaţdému veliteľovi a zástupcovi veliteľa minimálne l krát mesačne, spolu za rok ich bolo 139. 
Menej závaţné nedostatky zistené pri kontrolnej činnosti (napr. ústroj, neodôvodnené 

zotrvanie na výkonnom útvare, činnosť na kontrolnom bode a pod.) boli riešené priamo na 

mieste. Iné zistené nedostatky boli riešené v kompetencii príslušného veliteľa, prípadne 

náčelníčky mestskej polície. Na mieste je potrebné vysloviť konštatovanie, ţe spomenuté 

rotačné kontroly boli vyššie uvedenými manaţérmi mestskej polície vykonávané bez nároku 

na finančné ohodnotenie.   
Náčelníčka mestskej polície a jej zástupca v rámci svojej riadiacej činnosti vykonávali 

kontroly priameho výkonu sluţby neplánovane v ktorejkoľvek  dennej či nočnej dobe.  
 

12. Prešetrovanie sťaţností 

 
Od 1.1.2009 do 31.12.2009 bolo na činnosť príslušníkov mestskej polície  prijatých a 

vybavených 167 sťaţností, z ktorých  bolo 149 sťaţností vybavených ako neopodstatnených, 

1 sťaţnosť ako čiastočne opodstatnená, 11 sťaţností opodstatnených, 5 sťaţností bolo 

postúpených na vybavenie iným orgánom verejnej správy a 1 sťaţnosť bola odvolaná 

sťaţovateľom.  
Podľa oblastí, do ktorých sťaţnosti smerovali bolo 85 sťaţností na neoprávnené 

rozhodnutia príslušníkov mestskej polície o odstránení motorových vozidiel, 63 sťaţností na 

nevhodné vystupovanie príslušníkov mestskej polície v sluţbe a na nečinnosť 

sluţbukonajúcich príslušníkov. Týchto 63 sťaţností  sa prelínalo v sťaţnostiach na 

neoprávnené rozhodnutia o odstránení motorových vozidiel, neoprávnené zaloţenie papuče, 

nečinnosť na oznam občanov, neoprávnené uloţenie blokových pokút a pod. Z celkového 

počtu prijatých a vybavených sťaţností 12 sťaţností smerovalo na neoprávnené zaloţenie 

imobilizéra  na motorové vozidlo, 19 sťaţností smerovalo na uloţenie blokových pokút a 37 

sťaţností smerovalo do iných oblastí činnosti mestskej polície ( napr. riešenie VZN, 

nesprávne osadenie dopravných značiek, riešenie parkovacích miest pre motorové vozidlá, 

rušenie nočného pokoja a pod.). Z celkového počtu sťaţností boli 2 sťaţnosti podané cudzími 

štátnymi príslušníkmi.  
Vo vybavovaní sťaţností nedošlo k porušeniu všeobecne záväzných právnych 

predpisov. Lehoty na prešetrenie a vybavenie sťaţností boli dodrţané podľa § 13 ods.1 
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zákona č.152/1998 Z. z. o sťaţnostiach v znení zákona č. 164/2008 Z. z. V prípadoch, keď 

boli lehoty na prešetrenie a vybavenie sťaţností predĺţené podľa § 13 ods. 2 uvedeného 

zákona, o dôvodoch predĺţenia lehoty boli sťaţovatelia upovedomení v zákonnom termíne. 

V nevyhnutných prípadoch boli poţiadaní sťaţovatelia o spoluprácu pre objektívne 

prešetrenie sťaţností v zmysle § 15 ods.1 citovaného zákona.  
Prijaté opatrenia na uskutočnenie nápravy zistených nedostatkov prešetrením sťaţností 

boli splnené alebo sa priebeţne plnia. Príslušníci mestskej polície, ktorí  pochybili pri 

kvalifikovaní priestupku boli riešení v zmysle Zákonníka práce resp. im boli zosobnené 

výdavky, ktoré mestská polícia musela uhradiť sťaţovateľom. 
 
13. Ţiadosti o informácie 

 
Za rok 2009 bolo prijatých a vybavených 17 ţiadostí o informácie podľa zákona  

č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov. V 15 prípadoch bola informácia sprístupnená v plnom 
rozsahu. V jednom prípade boli 2 body ţiadosti sprístupnené v plnom rozsahu a ďalšie 4 body 

ţiadosti boli postúpené inému orgánu verejnej správy z dôvodu, ţe mestská polícia 

poţadovanými informáciami nedisponovala. V ďalšom prípade nebola poţadovaná 

informácia sprístupnená z dôvodu viazanosti zodpovednej osoby neposkytovať informácie 

počas vyhodnocovania ponúk v zmysle zákona o verejnom obstarávaní.   
 

14. Ekonomické zabezpečenie    

  
Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta schválilo na svojom zasadnutí dňa 15.12.2008 

rozpočet hlavného mesta na rok 2009, ktorý bol následne uznesením zo dňa  5.3.2009 

v dôsledku dopadu finančnej a hospodárskej krízy zníţený v rámci beţných výdavkov o 3,5 
% oproti schválnej výške s nasledovným určením finančných vzťahov pre mestskú políciu  - 
6.658 144,- € beţné výdavky vrátane Sociálneho systému; 230 366,- € beţné výdavky 

účelovo viazané na zvýšenie stavu policajtov; 4.091 151,- € kapitálové výdavky a 317 334,- € 

príjmy. 
 Schválený plán rozpočtových prostriedkov bol rozpracovaný podľa platnej 
rozpočtovej klasifikácie v príjmovej a výdavkovej časti do jednotlivých poloţiek 

a podpoloţiek.  
 Mzdové prostriedky pre rok 2009 boli rozpočtované na priemerný plat 1.073,34,- €, 

ktorého súčasťou je aj realizácia Sociálneho systému. Priemerná mzda dosiahnutá za rok 2009 

bola vo výške 942,54,- €. Celkové čerpanie mzdových prostriedkov bolo vo výške 3.572 651,- 
€ (v tom Sociálny systém 591 104,- €) , z toho v rámci účelových prostriedkov  266 477,- €. 
 Poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní a Národného úradu práce v roku 
2009 tvoril 34,95 % z objemu mzdových prostriedkov. Na príspevok do DDP bolo 

rozpočtovaných ďalších 2,5 %. Čerpanie v poloţke poistné nadväzuje na čerpanie mzdových 

prostriedkov, pričom v roku 2009 to bolo celkom 1.272 861,- € (v tom Sociálny systém 

233 955,- €),  z toho v rámci účelových prostriedkov 101 980,- €. 
Pravidelne boli realizované mesačné platby za všetky druhy energií, zabezpečenie 

materiálneho, technického a interiérového vybavenia výkonných a funkčných útvarov, nákup 

odevov 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 1.152 001,- €, v ktorých sú i výdavky na 

realizáciu Sociálneho systému vo výške 29 021 € a to formou príspevku na čistenie sluţobnej 

rovnošaty, ďalšieho stravného lístka, úhrady úrazového poistenia a na zvýšenú tvorbou 

sociálneho fondu.  
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 V poloţke transfery jednotlivcom a neziskovým osobám boli rozpočtové prostriedky 

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

nemocenské dávky a v rámci Sociálneho systému na úhradu náborového príspevku, príspevku 

na bývanie a príspevku na kúpeľnú liečbu. Poloţka bola čerpaná v celkovej výške 242 340,- 
€, v tom  Sociálny systém 222 230,- €.  
 Kapitálové výdavky boli čerpané v celkovej výške 200 700,- €. 

V priebehu roka 2009 došlo k úprave rozpočtových prostriedkov v kapitálových 

výdavkoch a to ich zvýšením o príspevok Mestskej časti Vajnory vo výške 11 618,- € na 

realizáciu kamerového systému.  Príloha č. 7 
V priebehu roka 2009 boli v stanovených lehotách vykonané jednotlivé inventarizácie, 

bol spracovaný a predloţený návrh rozpočtových prostriedkov pre roky 2010 – 2012, 
uskutočnilo sa 6 zasadnutí vyraďovacej komisie, 5 zasadnutí  škodovej komisie a 3 zasadnutia  
likvidačnej komisie. 
   

15. Technické zabezpečenie 

 
15.1 Autodoprava 
 

K 31.12.2009 mala mestská polícia k dispozícii 70 vozidiel (68 motorových a 2 
prípojné), ktorými zabezpečovala sluţobnú a kontrolnú činnosť vo výkone a administratívno-
technické veci a logistiku. Z uvedeného počtu  je  39 osobných motorových vozidiel mestskej 

polície a 11 osobných motorových vozidiel patrí hlavnému mestu -  Prevádzke, Gunduličova 

10 (ktorá ich dala  do uţívania mestskej polícii). Tri  motorové vozidla slúţia  na prepravu 
sluţobných psov mestskej  polície a jedno  nákladné motorové vozidlo je zapoţičané od 

Mestskej časti  Bratislava – Petrţalka. Pre výkon sluţby je vyuţívaných  14 motocyklov. 
Benzínové motorové vozidlá najazdili spolu 845 494 km a naftové 55 814 km.  

V hodnotenom období  boli zaregistrované 3 dopravné nehody (z toho 1 zavinená 

zamestnancom mestskej polície), 13 škodových udalostí (z toho 11 zavinených príslušníkom 

mestskej polície) a jedno nezavinené poškodenie motorového vozidla.  
 

15.2 Technické pomôcky   
 

Mestská polícia pouţívala  v roku 2009  92 technických prostriedkov na zabránenie 

odjazdu motorového vozidla – imobilizérov. V rámci kontrolnej činnosti bol vyuţívaný  
prístroj na meranie mnoţstva alkoholu dychu (Dräger). 

Príslušníci pouţívali pre svoju činnosť v terénne platobné terminály na bezhotovostné 

platenie blokových pokút, ktoré dala k dispozícii Všeobecná úverová banka. Mestská polícia 

mala v roku 2009 v uţívaní  7 terminálov ( OS Staré Mesto – 2, OS Ruţinov – 2, OS Nové 

Mesto – 1, OS Dúbravka – 1, OS Petrţalka – 1) a   12 prenosných a 10 stolných prístrojov 

určených na skúšku pravosti bankoviek. 
  

16. Ocenenia práce a poďakovania  

 

Mestskej polícii bolo doručených v roku 2009  15 ďakovných listov od predstaviteľov 

jednotlivých mestských častí, rôznych inštitúcií, škôl a beţných občanov - napr. od prednostu 
Obvodného úradu v Bratislave za zabezpečovanie verejného poriadku počas prezidentských 

volieb a volieb do Európskeho parlamentu; od Dopravného podniku Bratislava a.s. za  
nadštandardný výkon práce pri odstraňovaní vozidiel z komunikácií, zastávok a vyhradených 

jazdných pruhoch pre MHD v hlavnom meste; z Magistrátu hlavného mesta za pomoc pri 

zabezpečovaní dodrţiavania prenosného dopravného značenia v rámci realizácie opravy 
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povrchu vozovky na Košickej ulici; z mestských častí Dúbravka a Karlova Ves za 
zabezpečovanie verejného poriadku počas hodov; od Obecného dobrovoľného hasičského 

zboru v Dúbravke za spoluprácu pri organizovaní rôznych kultúrnospoločenských akcií; od 

detí a zamestnancov materskej škôlky na ul. L. Sáru za vykonané ukáţky práce so sluţobnými 

psami; od občianky z Dunajskej Stredy, návštevníčky hlavného mesta, ktorá zabudla svoju 

osobnú batoţinu aj  s dokladmi v autobuse MHD a ktorej ju pomohla nájsť prostredníctvom 

centrálneho dispečingu mestskej polície a dispečingu dopravného podniku  zamestnankyňa 
mestskej polície; od poľského občana, ktorý sa nevyznal v meste Bratislava  a mal váţnu 

poruchu motorového vozidla prišlo poďakovanie za pomoc pri hľadaní autorizovaného 

servisu, ktorú mu ochotne poskytla hliadka  mestskej polície. 
Dňa 10. decembra 2009 ocenilo Zdruţenie náčelníkov mestských a obecných polícií 

Slovenska  na svojom rokovaní v Sielnici pri Zvolene Čestným odznakom zdruţenia dvoch 

príslušníkov Mestskej polície hlavného mesta SR Bratislavy Martina Fabiana a Františka 

Hrádka. Obaja príslušníci mestskej polície Čestný odznak prebrali z rúk prezidenta Zdruţenia 

náčelníkov mestských a obecných polícií Slovenska  ako prejav ocenenia za ich dlhoročnú 

prácu v radoch bratislavského poriadkového útvaru.  
 
Záver 

   
   Ak sa obzrieme za uplynulým rokom a začneme ho hodnotiť zisťujeme nárast a to v 
počte riešených priestupkov, výšky uloţených pokút ale aj rozsahu úloh, ktoré zákon 

o obecnej polícii, osobitné zákony a VZN hlavného mesta a VZN jednotlivých mestských 

častí spolu s rozhodnutiami primátora, viceprimátorov, náčelníčky mestskej polície 

a starostov môţeme konštatovať,  ţe to všetko malo vplyv na pôsobnosť a  kompetencie 

poriadkového útvaru mesta.   
Okrem plnenia týchto úloh sa príslušníci zaoberali aj stovkami podnetov a oznámení, 

s ktorými sa občania s dôverou obracali na mestskú políciu, aj keď po preverení bolo zistené, 

ţe riešenie oznamovaných problémov nepatrí do našej pôsobnosti a boli odstupované 

príslušným orgánom.  
 Oproti predchádzajúcim rokom sme v minulom roku dostali do vienka aj oznamovanie 
obci porušenie zákazu poţitia alkoholických nápojov a iných návykových látok osobami 

maloletými a mladistvými a tieţ riešenie priestupkov v súvislosti s ochranou nefajčiarov. 

Hoci dokumentovanie a dokazovanie spáchania takýchto priestupkov nie je jednoduché, 

verejnosť uţ zaregistrovala, ţe sa angaţujeme aj v týchto veciach. 
Pri činnosti v súvislosti so zákonom, ktorým sa upravujú niektoré podmienky drţania 

psov v súčasnosti mestská polícia nielenţe objasňuje priestupky v tejto oblasti a vykonáva 

konania v rámci správneho konania, ale v súlade so štatútom hlavného mesta vedie evidenciu 
všetkých prihlásených psov na území mesta a dáva podnety mestským častiam na riešenie 

majiteľov psov, ktorí si neplnia svoje ohlasovacie a daňové povinnosti, prípadne vo veciach, 

ktoré boli štatútom zverené mestským častiam. 
Nový zákon o cestnej premávke spresnil kompetencie mestskej polície v oblasti 

dopravy a napriek tomu, ţe mnohí nám zazlievajú túto činnosť, vyplýva nám zo zákona a sme 
povinní sa venovať aj týmto problémom, čo na rozdiel od vodičov kvitujú hlavne chodci na 
chodníkoch. Úpravou zákona a umoţnením osadzovania technického prostriedku na 

zabránenie odjazdu vozidla, ktoré parkuje na tráve sa síce zníţil počet takto riešených 

priestupkov podľa VZN a zvýšil počet priestupkov v doprave, ale podstatne sa zefektívnilo 
riešenie vodičov, ktorí takýmto spôsobom poškodzujú zeleň a ničia ţivotné prostredie nás 

všetkých. 
 Okrem zabezpečovania verejného poriadku v uliciach Bratislavy a s tým spojenej 

hlavne represívnej stránky jej pôsobenia, dostáva sa čoraz viac do popredia aj preventívna 
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zloţka činnosti mestskej polície. Postupne narastá aj  počet okrskárov pôsobiacich  uţ  skoro 
vo všetkých mestských častiach. Títo  sa okrem iného stávajú  pravou rukou  príslušného 

starostu pri riešení problémov v obci a prvými, na koho sa obracajú občania. Konštatovanie, 

ţe v praxi sa osvedčil okrskový výkon sluţby má svoje opodstatnenie.   
 Síce náročnou, ale najmilšou našou činnosťou je v rámci prevencie práca s deťmi a 

mládeţou. Realizácia viacerých preventívnych programov, prevádzka mobilného detského 

dopravného ihriska a ukáţky práce príslušníkov mestskej polície doplnené ukáţkami Stanice 

jazdeckej polície a kynológie sú činnosťou zameranou na výchovu a ochranu toho 

najcennejšieho čo máme – našich detí. Súčasne tým postupne vytvárame aj vzájomnú dôveru 

a vzťah občana k poriadkovému útvaru čo v nejednom prípade vyvoláva záujem o prácu 

príslušníka a posilňuje autoritu na verejnosti. Teší nás počuť z úst drobca: „Aţ budem veľký, 

aj ja budem policajt!...“ Také skutočnosti, ale i otvorenie sa verejnosti majú vplyv na 

posilnenie hrdosti príslušníka a formujú jeho prístup k výkonu povolania.  
Benefity, ktoré v rámci sociálneho systému mesto poskytuje príslušníkom sú lákavé, 

zároveň pre nás zaväzujúce. Uvedomujeme si, ţe úlohy, ktoré pred nami stoja sú stále 

náročnejšie a my musíme pri ich plnení obstáť.  
 
 
 
 
 
 
        
    
 

 

 
 



Príloha č. 1

nemožno 

riešiť 

postúpené na 

objasňovanie 

na OS (S JPaK, 

PCO)

oznámenie 

prebrala a 

doriešila iná 

hliadka

OS Staré Mesto 21 887 17 270 1 547 1 394 95 1 539 42 21 706 3 4 3 9 67 47 48

OS Staré Mesto 

odťahy DP
3 526 3 082 207 4 12 219 2 3 522 3 1

OS Ružinov 17 663 10 409 3 462 871 182 2 383 27 329 13 450 6 2 3 831 153 8 156 32 25

OS Nové Mesto 18 194 12 683 1 885 936 510 996 1 091 93 15 148 3 3 2 945 70 8 16 1

OS Dúbravka 16 698 12 190 2 765 85 1 398 2 258 13 741 2 2 717 80 3 31 117 7

OS Petržalka 19 042 12 319 2 438 2 573 103 1 564 1 44 16 399 2 2 463 119 1 27 29 2

Jazdecká polícia a 

kynológia
678 286 392 593 1 84

Stanica zásahu PCO    7 199 5 985 1 115 85 11 2 1 7 174 5 2 5 8 2 3

 SPOLU 104 887 73 938 13 419 5 863 998 8 101 1 121 286 392 769 91 733 19 13 11 964 440 20 281 244 86 87

Zdroj : Informačný systém APIS -  20.1.2010
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Mestská polícia hl.m. SR Bratislavy

Prehľad o zistených udalostiach za rok 2009

Spôsob (zdroj) zistenia udalosti

nájdené a 

odovzdané 

osobné 

doklady

udalosť 

postúpená 

HaZZ, PZ, 

RZP, 

Sbodode 

zvierat

oznámená 

udalosť nebola 

potvrdená

Ostatné riešené udalosti

zistené 

policajtom

Okrsková 

stanica telefonický 

podnet od 

občana

Celkový 

počet 

zistených 

udalostí
podnet od 

občana

kamerový 

systém

hlásenie na 

159

policajt s 

koňom

miestny 

úrad

zahrnuté do počtu priestupkov v 

prílohe č. 3 a 4

požiadavka 

z PZ

policajt 

so psom

Počet 

vyriešených 

priestupkov

Pátrania 

po osobách, 

veciach, 

motorových 

vozidlách 

Počet 

prečinov
odborný 

dozor - 

taxislužba - 

kontrola bez 

závad



Príloha č. 2

počet bl.pokút
bl.pokuta             

v €
počet bl.pokút

bl.pokuta                       

v €
(v objasňovaní)

OS Staré Mesto 21 706 5 629 57 370 7 265 80 560 5 8 167 238 30 353 19 14 421 3 593

OS Staré Mesto 

odťahy DP
3 522 2365 30 830 13 200 11 1042 79 3 2 7 3523

OS Ružinov 13 450 7490 163 975 1482 29 010 3320 634 9 468 5 42 6619

OS Nové Mesto 15 148 6067 88 220 618 5 454 65 7094 579 3 424 5 293 1579

OS Dúbravka 13 741 6709 74 230 621 7 548 5310 4 3 1000 94 2740

OS Petržalka 16 399 9454 107 920 1434 17 354 20 4629 26 17 289 530 4280

Jazdecká polícia a 

kynológia
593 198 2 435 390 1 3 1

Stanica zásahu 

PCO  
7 174 3005 31 770 4135 5 4 25

 SPOLU 91 733 40 917 556 750 11 433 140 126 65 36 34 087 1 566 72 2 562 10 985 29 639 7 116

Zdroj : Informačný systém APIS -  20.1.2010
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prevzaté do 

priestupkovéh

o konania

Odťahy

celkom

blokové pokuty

BP 

nezaplatené 

na mieste

v štádiu 

riešenia

oznámené 

na DI

priestupok 

oznámený 

PZ

Mestská polícia hl.m. SR Bratislavy

Priestupky za rok 2009

Okrsková 

stanica 
"Papuče"

hlavné mesto mestské časti objasnené 

priestupky

priestupok 

oznámený 

inému 

orgánu

napomenutie

Počty riešených priestupkov



Príloha č.3

blok. pokuty bl. pok. v € blok. pokuty bl. pok. v €

2200-bezpeč. a plynulosť cest. prem.(8/2009)-§-372/1990 52 635 33577 489465 5667 79030

2205-boxy pre zdravotne postihnutých (8/2009)-§-372/1990 203 106 1530 26 345

2300-iné priest.na úseku dopravy (značky)-§-372/1990 197 1 10

2400-na úseku podnikania-§-372/1990 3

2600-hospodárenie s bytmi a s nebyt. priestormi-§-372/1990 9

3000-na úseku ochrany pred alkoholizmom a inými-§-372/1990 1 1 10

4500-na úseku ochrany životného prostredia-§-372/1990 5 1 20

4600-iné priest. proti poriadku v správe-§-372/1990 16 7 170 1 15

4700-priest.proti verejnému poriadku §47-372/1990 1 471 256 3560 63 1022

4701-nočný pokoj § 47 Priestupkový zákon-§-372/1990 1 502 199 2695 35 526

4898-pyrotechnika - zákon o priestup. §47ch-372/1990 2

4899-proti verejnému poriadku §48-372/1990 8

4900-proti občianskému spolunažívaniu §49-372/1990 46 7 40 1 16

5000-priest.proti majet.-krádež §50-372/1990 23

5001-priest.proti majet.-poškodenie,zničenie... §50-372/1990 53

9100-kontrola taxislužby - odb.dozor 111 1 10

9800-skládky (zákon o odpadoch) §80b-223/2001 33 1 10

9801-vraky motor.vozidiel (zákon o odpadoch) §80k-223/2001 426

9804-zákon o ochrane nefajčiarov-§-377/2004 1 030 409 2660 19 128

9899-stavba bez staveb.povolenia-§-50/1976 13 2 40

9905-Psa viedla nespôsobilá osoba-§-282/2002 1

9906-Pes ohrozoval človeka-§-282/2002 4

9907-Pes útočil na iného psa-§-282/2002 18 1 10

9908-Pes útočil na človeka-§-282/2002 12

9912-Pes opakovane útočil na človeka-§-282/2002 1

SPOLU 57823 34569 500 230 5812 81 082

Zdroj : Informačný systém APIS -  21.1.2010
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Prehľad o činnosti Mestskej polície hl.m. SR Bratislavy za rok 2009

Prehľad o zistených udalostiach za rok 2009
hlavné mesto mestské časti

Počty priestupkov a ich riešenie
z toho riešené blokovou pokutou

Celkom

priestupky riešené podľa všeobecne záväzných právnych predpisov



Príloha č.4

blok. pokuty bl. pok.  v € blok. pokuty bl. pok.  v €

Problematika psov - voľný pohyb, výkaly, známka a pod. 1 733 509 3500 129 886

Čistota chodníkov 53 2 15

Chodníky - zimná údržba 177 27 190

Čistota a poriadok 8 979 594 5050 84 910

Kontajnery a ich stojiská, znečisťovanie odpadom, skládky 450 16 170 6 83

Skladovanie staveb.materiálu bez povolenia 8 1 10 4 30

Pálenie odpadu 38 2 20 1 6

Vraky riešené podľa VZN !!! 125

Plagáty + poplatok z reklamy 99 22 200 8 52

Ambulantný predaj, trhový poriadok, záverečné hodiny 1 003 513 6375 126 2265

Užívania verejného priestranstva 44 5 65 7 78

Požívanie alkohol.nápojov na verej.priestr. 6 202 1447 8665 28 112

Obťažovanie osôb 670 31 305 2 15

Rušenie nočného pokoja 61 10 175 23 620

Hluk (nežiaduci,škodlivý,obťažujúci ... ) 101 46 805 10 270

Sexuálne služby 14 10 130 2 27

Stavebné práce mimo vyhradeného času 136 83 1 870 24 610

Rozkopávky 23 3 33

Verejná zeleň (ničenie, poškodzovanie zelene) 110 24 165 1 5

Státie na zeleni 2 678 1009 9370 315 3055

Zóna s obmed.státim-ZRUŠENÉ od 15.10.2009 7 388 1275 12150 3178 31900

Parkovacie boxy (nepovolené státie) -  ZRUŠENÉ od 15.10.2009 3 389 526 5315 1454 15670

Nepovolené státie (parkovanie) na chodníkoch 111 18 180 8 48

Pešia zóna 494 137 1445 191 2300

Zákaz vjazdu s bicyklom 45 14 75 7 21

Pyrotechnika- (zákaz používania) 61 8 50

Pouličné aktivity 83 5 25 6 30

Nepovolené táborenie, zakladanie ohniska 19 4 20

Ostatné VZN (§46,§48) 33 8 50 4 18

SPOLU 34 327 6 346 56 390 5 621 59 044

Zdroj : Informačný systém APIS -  20.1.2010
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Prehľad o činnosti Mestskej polície hl.m. SR Bratislavy za rok 2009

Priestupky spáchané porušením                      

ustanovení   V Z N   (podľa oblastí)

Počty priestupkov

Celkom

z toho riešené blokovou pokutou

hlavné mesto mestské časti



Príloha č. 5 

počet bl. 

pokút

bl. pokuta              

v €

počet bl. 

pokút

bl. pokuta                 

v €

STARÉ MESTO 1481 272 2535 504 6115

     --   101 -privolaná RZP 1

     --   2   -trestný čin-prečin 2

     --   2200-bezpeč. a plynulosť cest. prem.(8/2009)-§-372/1990 367 94 1020 130 1900

     --   2205-boxy pre zdravotne postihnutých (8/2009)-§-372/1990 2 1 20

     --   4600-iné priest. proti poriadku v správe-§-372/1990 1

     --   4604-ZRUŠENÉ od 15.10.park.boxy (VZN 3/96)-§/VZN 20 1 20 12 125

     --   4700-priest.proti verejnému poriadku §47-§-372/1990 7 4 70

     --   4701-nočný pokoj § 47 Priestupkový zákon-§-372/1990 5

     --   4802-čistota a poriadok-§/VZN 53 4 30

     --   4805-ambulantný predaj-§/VZN 4 1 5

     --   4811-ZRUŠENÉ od 15.10.zóna s obmed.státim-§/VZN 620 81 705 244 2665

     --   4814-pešia zóna-§/VZN 246 67 595 107 1315

     --   4816-požívanie alkohol.nápojov na verej.priestr.-§/VZN 51 23 140

     --   4822-obťažovanie osôb-§/VZN 71 2 15

     --   4833-pouličné aktivity-§/VZN 30 5 25

     --   9100-kontrola taxislužby - odb.dozor 1

RUŽINOV 872 578 12775 93 2031

     --   1   -nezistený priestupok ani TČ-planý výjazd 1

     --   101 -privolaná RZP 3

     --   106 -odstúpený oznam PZ 1

     --   2200-bezpeč. a plynulosť cest. prem.(8/2009)-§-372/1990 832 565 12635 87 1925

     --   2300-iné priest.na úseku dopravy (značky)-§-372/1990 1

     --   4700-priest.proti verejnému poriadku §47-372/1990 8 3 30 5 100

     --   4802-čistota a poriadok-§/VZN 6 2 15

     --   4805-ambulantný predaj-§/VZN 15 8 95

     --   4809-státie na zeleni-§/VZN 3 1 6

     --   4820-psy (vodítko,bez známky,voľný pohyb)-§/VZN-psi 2

20

Počty priestupkov a ich riešenie

Mestská polícia hl.m. SR Bratislavy  

prehľad o zistených udalostiach pomocou kamerového systému za rok 2009

Celkom

z toho riešené blokovou pokutou

hlavné mesto mestské častiPriestupky 



NOVÉ MESTO 935 92 870 2 9

     --   1   -nezistený priestupok ani TČ-planý výjazd 45

     --   2200-bezpeč. a plynulosť cest. prem.(8/2009)-§-372/1990 679 71 660 2 9

     --   4802-čistota a poriadok-§/VZN 3 1 10

     --   4805-ambulantný predaj-§/VZN 4 2 10

     --   4807-užívania verejného priestranstva-§/VZN 4 2 30

     --   4809-státie na zeleni-§/VZN 197 15 150

     --   4812-státie (parkovanie) na chodníkoch-§/VZN 2 1 10

     --   4822-obťažovanie osôb-§/VZN 1

VAJNORY 1 1 10

     --   2200-bezpeč. a plynulosť cest. prem.(8/2009)-§-372/1990 1 1 10

PETRŽALKA 2574 1539 18225 223 2700

     --   1   -nezistený priestupok ani TČ-planý výjazd 5

     --   2200-bezpeč. a plynulosť cest. prem.(8/2009)-§-372/1990 1976 1410 17025 209 2590

     --   2205-boxy pre zdravotne postihnutých (8/2009)-§-372/1990 3 3 55

     --   2300-iné priest.na úseku dopravy (značky)-§-372/1990 3

     --   4700-priest.proti verejnému poriadku §47-372/1990 28 9 55

     --   4701-nočný pokoj § 47 Priestupkový zákon-§-372/1990 19 4 20

     --   4800-chov psov - čistota-výkaly-§/VZN-psi 5 1 10

     --   4801-čistota chodníkov-§/VZN 1

     --   4802-čistota a poriadok-§/VZN 53 1 5

     --   4803-kontajnery a ich stojiská-§/VZN 7 2 15

     --   4806-trhový poriadok-§/VZN 4 2 10

     --   4808-verejná zeleň-§/VZN 11 4 20

     --   4809-státie na zeleni-§/VZN 116 60 650 12 100

     --   4815-záverečné hodiny-prevádzkové časy-§/VZN 8 6 110

     --   4816-požívanie alkohol.nápojov na verej.priestr.-§/VZN 238 5 25

     --   4817-pyrotechnika- len VZN-zákaz používania-§/VZN 4

     --   4820-psy (vodítko,bez známky,voľný pohyb)-§/VZN-psi 83 30 215 2 10

     --   4823-chodníky - zimná údržba-§/VZN 6 2 10

     --   5000-priest.proti majet.-krádež §-50-§-372/1990 1

     --   9801-vraky motor.vozidiel (zákon o odpadoch) §-80k-§-223/2001 3

SPOLU 5863 2482 34415 822 10855

Zdroj : Informačný systém APIS -  20.1.2010
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Príloha č. 6 

 
 

Riešené priestupky Mestskou políciou hl. m. SR Bratislavy v rokoch 2003–2009 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   V roku 2009 bolo uložených 52.350  blokových pokút v celkovej sume  696.876  €, t.j. v prepočte konverzným kurzom  20.994.086  Sk. 

   Bl. pokuty v Sk : 2003 – 5.125.600, 2004 – 7.818.850, 2005 – 8.999.930, 2006 – 11.323.900, 2007 – 13.174.800, 2008 – 13.316.100, 2009 – 20.994.086  

2
2
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Príloha č. 7 
 
 

Čerpanie finančných prostriedkov v roku 2009 

 
 

Príjmy celkom    695 023 € 

  

Beţné výdavky 6 239 853 € 

v tom:  

- mzdy, platy a ostatné osobné  vyrovnania  3 572 651 € 

- poistné a príspevok do poisťovní 1 272 861 € 

- tovary a sluţby 1 152 001 € 

- beţné transfery        242 340 € 

  

Kapitálové výdavky  200 700 € 

v tom:  

- server 6 573 € 

- klimatizácia 3 159 € 

- kamerový systém Vajnory     22 963 € 

- sluţobné motorové vozidlá   155 318 € 

- prívesný vozík       6 312 € 

- motocykle       6 375 € 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

24 
 

                                                                                                          Príloha č. 8 

Niektoré prípady  riešené mestskou políciou v roku 2009                                   

 

Hľadaný muţ prespával pod balkónmi panelákov 

V ten istý deň krátko po polnoci obyvatelia Jurkovičovej ulice sa posťaţovali telefonicky 

okrskárovi mestskej polície v bratislavskej Rači na prespávajúcich bezdomovcov vo 

výklenkoch pod balkónmi ich domu. Medzi touto skupinkou bol aj 50-ročný Trnavčan. Pri 

jeho preverovaní v evidenciách policajného zboru sa ukázalo, ţe ide o hľadanú osobu. Jeho 

ďalšia cesta viedla preto v sprievode hliadky PZ na najbliţšie policajné oddelenie a neskôr do 

policajnej cely. 

Štyri a pol promile jej nestačilo 

Skutočne neuveriteľný zásah, ktorého hlavnou hrdinkou bola istá ţena a alkohol riešila jedna 

z hliadok mestskej polície 20. januára predpoludním na Námestí SNP. K tejto "konzumentke", 
ktorá porušila všeobecne záväzné nariadenie zakazujúce konzumáciu alkoholických nápojov 

na verejných priestranstvách musela hliadka privolať aj pracovníkov rýchlej zdravotnej 
pomoci. Viac ako štyri promile v dychu dokáţe zloţiť totiţ aj dobre urasteného chlapa, no 

táto pani svojím správaním dala okoliu jasne najavo, ţe s takouto dávkou si dokáţe hravo 

poradiť. Dokonca v čase, kedy ju hliadka riešila za spáchaný priestupok toho mala v sebe 
o niečo viac a to aţ 4.5 promile.  Dáma protestovala pri nakladaní do sanitného vozidla, ţe jej 

záchranári nedovolili so sebou vziať ešte nedopitú fľašku s tvrdým alkoholom. Pochopiteľne, 

táto „rekordérka“ skončila v nemocnici. 

Lieky tlmiace bolesť zapíjala čučom 

Pomocou kamerového systému jeho operátor spozoroval 3. februára takmer na pravé poludnie 

na Kamennom námestí dvojicu neznámych ľudí – muţa a ţenu leţiacu na chodníku. Priamo 

na mieste jedna z hliadok zistila, ţe ide o dvoch bezdomovcov, pričom ţena v stredných 

rokoch zapila niekoľko tabletiek utišujúcich liekov väčšou dávkou alkoholických nápojov. 

Policajti sa preto spojili s pracovníkmi rýchlej zdravotnej pomoci a tí ţenu previezli na 

ošetrenie do najbliţšej nemocnice. 

Vodiča Octavie „ratovali“ záchranári 

20. februára popoludní pri jednej hliadke mestskej polície odstavil svoju Škodu Octavia jej 

vodič na Mlynských Nivách. Počas riadenia Octavie mu prišlo náhle nevoľno, pričom sa 

sťaţoval na bolesti hlavy a v oblasti hrudného koša. Policajti sa preto okamţite spojili 

s pracovníkmi rýchlej zdravotnej pomoci a tí pacienta previezli do nemocnice na 

bratislavských Kramároch. Ešte pred naloţením do sanitného vozidla poţiadal vodič Octavie 

hliadku, aby sa spojila s jeho manţelkou, ktorá si príde po zaparkované auto a policajtom 
nechal kľúče od neho. Zaparkované auto si neskôr manţelka vodiča z Mlynských Nív aj 

prevzala. 
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Hudobník si na bubon uţ nezahrá 

1. marca popoludní smerovala jedna z hliadok mestskej polície na Sedlársku ulicu. Tu mal 

istý muţ napadnúť 52-ročného vyhrávajúceho muţa. Útočník hudobníkovi rozbil jeho bubon. 
Pri zásahu hliadky sa navyše aj voči nej správal agresívne, preto sa k slovu dostali 
donucovacie prostriedky. Pri bezpečnostnej prehliadke bol u neho nájdený sáčik s obsahom 
neznámych zelených rastliniek. 28-ročný Bratislavčan nič nezapieral a priznal sa, ţe je to 

marihuana. Skončil prirodzene na príslušnom policajnom oddelení. 

Pätica mladých ľudí mala čo vysvetľovať 

3. marca krátko pred desiatou hodinou večernou pri hliadkovej činnosti na Betliarskej ulici pri 

čističke odpadových vôd spozorovala jedna z hliadok mestskej polície zaparkované osobné 

motorové vozidlo Ford. Pri auto bol  jeho 26-ročný majiteľ, ako aj ďalší štyria mladí ľudia vo 

veku 21 aţ 26-rokov. Zároveň sa tu nachádzali veci, ktoré sa pouţívajú pri uţívaní omamných 

látok. O prípade preto policajti vyrozumeli príslušné pracoviská policajného zboru a pätica 

podozrivých skončila po predvedení na policajnom oddelení. Pri aute sa okrem iného našlo aj 

igelitové vrecúško s obsahom neznámej sušenej rastliny. Neskôr sa ukázalo, ţe to bola 
marihuana. 

Deti našťastie otvorenú elektrickú rozvodňu neobjavili 

7. marca na Tupolevovej ulici v Petrţalke číhala na zvedavé deti otvorená elektrická 

rozvodňa, ktorá bola pod napätím. Našťastie, táto neušla pozornosti jednej z hliadok mestskej 
polície. Tá o nebezpečenstve okamţite informovala pracovníkov dispečingu verejného 

osvetlenia. Tí zabezpečili uzatvorenie rozvodne tak, aby sa do jej útrob nepovolané osoby 

nedostali. 

Pozor pri výberoch peňazí z bankových automatov! 

Pred výberom peňazí z bankomatu sa vyplatí overiť, či na priečinku na vyberanie peňazí nie 

je namontované falošné prídavné zariadenie. Takéto zlodejské lišty na dvoch bankomatoch v 

centre mesta odhalila 15. marca popoludní jedna z hliadok mestskej polície a to na Dunajskej 
ulici. Na otvoroch slúţiacich na výdaj peňazí týchto bankomatov boli namontované podozrivé 

hliníkové lišty. Po chvíli sa pri hliadke pristavila zúfalá pani, ktorá krátko predtým nedostala z 

priečinku na vyberanie peňazí svojich 200 €. Uskutočnený výber jej však esemeskou 
oznámila banka. Policajti preto privolali kriminalistov, ktorí sa prípadom ďalej zaoberali. 
Zároveň hliadky skontrolovali aj ďalšie bankomaty v okolí,  nič podozrivé na nich však 

nenašli. Občanom radíme, aby v podobných  prípadoch kontaktovali políciu a príslušnú 

banku, ktorá bankomat prevádzkuje. 

Pohroma v paneláku 

Do nepríjemného mokrého rána sa zobúdzali niektorí obyvatelia paneláku na Astrovej ulici 

16. marca v ranných hodinách. Byty mali zaplavené vodou, ktorá sa do nich dostávala 

z prasknutého vodovodného potrubia. Voda vytekala z bytu jednej obyvateľky, ktorá je 

navyše nepočujúca. Našťastie kľúče od tohto bytu mali jej susedia a tí za prítomnosti hliadky 

mestskej polície ho  otvorili a vodu odstavili. Následne privolali pracovníkov havarijnej 
sluţby a tí prasknuté potrubie opravili.  
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Po bitke sa ocitol mladý muţ v bezvedomí na Obchodnej ulici 

29. marca desať minút pred jednou hodinou rannou sa strhla bitka medzi mladými ľuďmi na 

Obchodnej ulici. Jej výsledkom bolo zranenie jedného mládenca a dvaja podozriví aktéri 

bitky na úteku. Kamaráti zraneného 22-ročného Bratislavčana leţiaceho v bezvedomí na zemi 

pristavili hliadku MsP a celý incident jej podrobne opísali. K zranenému muţovi policajti 

okamţite privolali pracovníkov rýchlej zdravotnej pomoci a po ošetrení pacienta  sa zároveň 

s jeho kamarátmi pustili  po horúcej stope. Dvojicu podozrivých bitkárov hliadka zadrţala 

v blízkosti jedného discobaru na Obchodnej ulici. Dva 16 a 17-roční mládenci boli následne 

predvedení na policajný útvar. 

Čakajúc na nočný spoj rozbíjali zastávku 

Pri presune jednej z hliadok MsP z Vajnor smerom do Rače táto spozorovala na ulici Pri 

šajbách 3. apríla neskoro v noci väčšiu skupinku mladých ľudí. Niektorí sedeli len tak na 

zastávke mestskej hromadnej dopravy čakajúc na nočný autobusový spoj. Bol medzi nimi aj 

21-ročný mládenec. Ten si dlhú chvíľu čakania krátil tak, ţe rozbil sklenenú výplň 

oznamovacej skrinky. Podozrivý mládenec bol následne predvedený na  OS MsP Nové 

Mesto, kde sa k celému incidentu zápisnične vyjadril. Škodu, ktorú zničením skrinky spôsobil 

bude musieť prirodzene v plnej výške nahradiť. 

Vodiča autobusu zachraňovali mestskí policajti 

Vo štvrtok 9. apríla   krátko po 22.00 hod. v Bratislave na Harmincovej ulici smerom 
k nákupnému stredisku Tesco Lamač začal náhle meniť smer jazdy autobus bratislavského 

dopravného podniku linky číslo 20. Po niekoľkých metroch nekontrolovateľnej jazdy skončil 

autobus svoju jazdu v priekope odvodňovacieho kanála. Po náraze sa z autobusu cez jeho 
stredové dvere snaţili dostať von traja cestujúci, ktorí sa v autobuse viezli. Nedarilo sa im to 
a dvere na autobuse im pomohli otvoriť policajti mestskej polície, ktorí tu v tom čase plnili 

svoje sluţobné úlohy. V autobuse sa však nachádzal ešte aj jeho vodič, ktorý po náraze 

vypadol z kabíny. 53-ročný muţ mal poranenú hlavu a bol v silnom šoku. Policajti mu na 

mieste poskytli preto prvú predlekársku pomoc a neskôr odovzdali do rúk privolaným 

pracovníkom rýchlej zdravotnej pomoci. Čo bolo príčinou tejto nehody vyšetruje dopravná 

polícia, ako sa však vyjadrila jedna z cestujúcich spomínaného autobusu, počas jazdy 

vodičovi prišlo náhle nevoľno, spadol na volant autobusu a počas jazdy stratil nad ním 

kontrolu. Traja pasaţieri, ktorí sa v čase nehody v autobuse viezli vyviazli z nehody bez 
zranení. 

Malú Sandru odviezli domov 

Čakajúc na svoju mamu na zastávke autobusov na Saratovskej ulici v Dúbravke 15. apríla 

krátko pred 21.30 hod. našla hliadka mestskej polície malé 8- ročné dievčatko. Našťastie 

Sandra vedela kde býva, preto ju  policajti odviezli domov do Devínskej Novej Vsi. Ako 

a kde sa dievčatko matke stratilo  nie je známe. Aj vďaka dúbravským mestským policajtom 

však dlho po Dúbravke dievčatko neblúdilo. 

Stratená peňaţenka našla svojho majiteľa 

V strednej časti námestia SNP našla jedna z hliadok mestskej polície 28. apríla peňaţenku 

s osobnými dokladmi staršieho Bratislavčana. V nájdenej peňaţenke bola aj finančná 
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hotovosť a to vyše 200 €. Majiteľa stratených vecí sa podarilo vypátrať a tieto boli zdravotne 
postihnutému muţovi v popoludňajších hodinách odovzdané. Ako doklady a peňaţenku tento 

muţ stratil nevedel ani o sám. Našťastie k svojmu majiteľovi sa aj vďaka mestským 

policajtom dostala späť nepoškodená a predovšetkým kompletná. 

Odpočívajúcich zlodejov odhalili kamery mestskej polície 

27. apríla popoludní telefonát na linku mestskej polície 159 v Bratislave nasmeroval 
mestských policajtov na dvoch zlodejov, ktorí zahraničným turistom v blízkosti hradu ukradli 

dva horské bicykle aj s batoţinou. Odpočívajúcich zlodejov zachytila jedna z bezpečnostných 

kamier na Hlavnom námestí. Na príchod hliadky mestskej polície však zlodeji dlho nečakali 

a aj s lupom sa pobrali ďalej. Pred hliadkami sa snaţili ukryť na Laurinskej ulici, pričom dva 

horské bicykle na nosičoch ktorých mali okradnutí turisti batohy s osobnými vecami ukryli vo 

vchode do domu číslo 5. Jedna zo zasahujúcich hliadok mestskej polície vzápätí dvoch 26 

a 27-ročných podozrivých Bratislavčanov zadrţala a aj s ukradnutými vecami odovzdala na 

ďalšie riešenie príslušníkom policajného zboru.  

Cukrovkár bez potrebných liečiv 

V nemocnici skončil po prevoze sanitkou neznámy muţ, ktorého  petrţalskí mestskí policajti 

našli leţať 14. mája hodinu po polnoci v parčíku na Námestí hraničiarov. V tomto prípade išlo 

o silného cukrovkára, ktorý pri sebe nemal potrebné lieky na zníţenie hladiny cukru. 

Ukradnutý Seat sa napokon našiel 

Po bordovom Seate pred časom vyhlásili policajti pátranie. Toto auto bolo totiţ ukradnuté 

v Bratislave. Zlodej sa z lupu dlho ale netešil, pretoţe Seat objavil račiansky okrskár mestskej 

polície zaparkovaný na Plickovej ulici v bratislavskej Rači 15. mája v ranných hodinách. Kto 

auto ukradol nie je známe a po zlodejovi pátrajú policajti. 

Mladá ţena s pôrodnými bolesťami skončila v nemocnici 

17. mája predpoludním na Kazanskej ulici na zastávke MHD poţiadala o pomoc 
prechádzajúcu hliadku mestskej polície neznáma mladá ţena. Prihlásili sa u nej pôrodné 

bolesti, pričom sa pôrod nezadrţateľne blíţil. Prostredníctvom operačného pracovníka bola 

okamţite k rodičke privolaná sanitka rýchlej zdravotnej pomoci a záchranári mladú ţenu 

previezli na gynekologicko-pôrodnické oddelenie nemocnice na Antolskej ulici. 

Samovrah na Námestí Slobody 

21. mája v podvečerných hodinách na Námestí Slobody hliadke mestskej polície oznámila 

mladá dievčina, ţe v spodnej časti námestia sa pokúsil spáchať samovraţdu neznámy muţ. 

Ten sedel na jednej z lavičiek a sklom si podrezal ţily na pravej ruke. Hliadka neznámemu 

krvácanie na ruke zastavila, ranu mu ošetrila a obviazala obväzmi. Medzitým uţ na námestie 
smerovala aj sanitka rýchlej zdravotnej pomoci a záchranári samovraha previezli do 

nemocnice na Kramároch. V tomto prípade sa pokúsil siahnuť si na ţivot 46-ročný 

Bratislavčan ţijúci na ulici a ako sa vyjadril, ţivot pre neho stratil zmysel a chcel takýmto 

spôsobom odísť z tohto sveta. Aj vďaka zásahu  policajtov mestskej polície sa podarilo ţivot 

samovraha lekárom zachrániť. 
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Poţiar na Starom moste 

28. mája neskoro večer spozorovala jedna z hliadok mestskej polície plamene na Starom 

moste. Tie sa rozhoreli v strednej časti mosta na montáţnom chodníku a drevenom preklade 

pod koľajnicami. Hliadka okamţite o začínajúcom poţiari informovala bratislavských hasičov 

a tí po príchode na miesto poţiaru plamene v priebehu niekoľkých minút dostali pod kontrolu. 

V blízkosti poţiaru sa navyše nachádza aj plynové potrubie, na to ale oheň našťastie 

nedosiahol. Čo bolo príčinou tohto poţiaru, to zisťuje polícia. 

Otvorenú trafostanicu si našťastie deti nevšimli 

31. mája takmer na pravé poludnie pozornosti hliadke mestskej polície neunikla 

nezabezpečená a otvorená skrinka vysokého napätia lemujúca chodník pri Ceste mládeţe. Tá 

bola pod napätím a cez ňu pretekalo 22 000 kV. V prípade, keby ju začali skúmať zvedavé 

deti a tie by sa dotkli káblov v trafostanici, zásah elektrickým prúdom by sa im určite stal 

osudným. Hliadka preto miesto zabezpečila pred vstupom nepovolaných osôb a cez 
operačného pracovníka  informovala poruchovú sluţbu energetikov. Tí skrinku neskôr 

bezpečne uzatvorili. Kto a prečo toto smrtiace nebezpečenstvo otvoril, nie je známe. 

Samovraţda sa mladej ţene našťastie nepodarila 

Mladá 22-ročná dievčina z Topoľčianskeho okresu môţe petrţalským mestským policajtom 

ďakovať, ţe ţije. Táto sa zastrájala 22. júna podvečer na Haanovej ulici samovraţdou. 

Črepinami z rozbitej fľašky si chcela podrezať ţily. V  nezmyslenom konaní jej zabránila 

hliadka mestskej polície a k mladej ţene privolali pracovníkov rýchlej zdravotníckej pomoci, 

ktorí ju previezli do nemocnice na Antolskej ulici. 

Čierny odber elektriny 

10. júla popoludní jedna z hliadok mestskej polície „klepla“  po prstoch skupinke viacerých 

ľudí prespávajúcich v dvoch drevených búdach na Mierovej ulici. Problém s platením faktúr 

za odber elektrickej energie títo totiţ vôbec nemali, pretoţe prúd do svojich drevených 
príbytkov odoberali na čierno priamo z jednej rozvodnej skrinky verejného osvetlenia. Týmto 

konaním sa dopustili trestného činu a prípad ďalej objasňujú príslušné orgány. 

Vlamačovi neprekáţal ani prítomný majiteľ bytu 

Prípad, ktorý mal dohru pred policajným vyšetrovateľom 14. júla napovedá, ţe drzosť 

bytových zlodejov skutočne nepozná hranice. Dôkazom toho môţe byť vyčíňanie 25-ročného 

muţa  z Veľkého Blahova, ktorý sa v predpoludňajších hodinách porozhliadol po jednom 

z bytov na Palackého ulici. V tom byte sa nachádzal aj jeho majiteľ, ktorý sa so zlodejom 

stretol zoči voči v chodbičke bytu na prvom  poschodí krátko pred deviatou hodinou  
predpoludním. Vlamač vzal radšej nohy na plecia, stihol si však privlastniť mobilný telefón aj 

s nabíjačkou. 46-ročný Bratislavčan ho začal naháňať ulicami Starého Mesta a na Medenej 
ulici zlodeja aj s lupom v spolupráci s hliadkou mestskej polície zadrţal. Ešte predtým však 

stihol vlamač, ktorý sa do bytu dostal cez malé okienko zahodiť ukradnutý telefón pod 

zaparkované auto. 
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Hľadaná Bratislavčanka skončila na polícii 

31. augusta večer  preverovala jedna z hliadok mestskej polície oznam týkajúci sa neznámej 

ţeny, ktorá leţala na Lotyšskej ulici. Tá nemala pri sebe doklady totoţnosti, no pri 

preverovaní v policajných evidenciách sa ukázalo, ţe táto Bratislavčanka je uţ nejaký ten čas 

hľadaná políciou. Preto ju hliadka predviedla na policajné oddelenie v Podunajských 

Biskupiciach. 

Bitkári sa schovali za sochami 

1. septembra len niekoľko minút po polnoci na Námestí SNP leţal na chodníku neznámy 

zranený muţ. Ten hliadke mestskej polície povedal, ţe ho zbili dvaja mládenci a odišli 

smerom k Poštovej ulici. K zranenému muţovi hliadka privolala pracovníkov rýchlej 

zdravotnej pomoci a zakrátko zadrţala aj dvoch Bratislavčanov, ktorí sa o incident postarali. 
Tí sa snaţili schovať za sochami na námestí. Dvaja 20-roční útočníci neskôr skončili na 

policajnom oddelení. 

 

Útočník skončil s obvinením 

19. septembra podvečer zasahovala jedna zo hliadok mestskej polície na Záhradníckej ulici.  
Hliadka do tejto lokality smerovala na základe oznámenia na číslo 159 a tento oznam sa týkal 

leţiaceho neznámeho muţa na chodníku. Policajti sa od neho snaţili zistiť či nie je zranený, 

prípadne nepotrebuje inú pomoc. Odpoveďou 41-ročného Bratislavčana bol fyzicky útok na 

mestského policajta. Páchateľ ho začal škrtiť a ťahať k zemi. Po pouţití donucovacích 

prostriedkov útočník skrotol a hliadka ho s putami na rukách predviedla na policajné 

oddelenie. Tam si páchateľ vypočul na svoju adresu obvinenie a to konkrétne týkajúce sa 

spáchania trestného činu útoku na verejného činiteľa. 

Hľadaný chlapec sa napokon našiel v Bratislave 

Na Primaciálnom námestí sa rozhodol ukázať všetkým prítomným svoje lezecké kvality 11-
ročný chlapec z Bratislavy. Tento chovanec reedukačného domova vo Vrábľoch toto 

zariadenie pred časom opustil a túlal sa po celom Slovensku. 20. septembra vyliezol na okno 

tunajšej reštaurácie a pri tejto aktivite bol zadrţaný hliadkou mestskej polície. Ukázalo sa, ţe 

po malom chovancovi pátrajú aj vrábeľskí policajti, preto tuláka hliadka predviedla na 

najbliţšie oddelenie policajného zboru. 

Takmer tri promile mu dodali silu  

27. októbra predpoludním prostredníctvom oznamu na číslo 159 dostali mestskí policajti 

informáciu o neznámom muţovi. Ten napádal predajcov, ale aj návštevníkov trhoviska na 

Ţilinskej ulici. Jedna z hliadok našla muţa spať na zemi medzi stánkami. Po prebudení začal 

byť tento agresívny aj voči zasahujúcej hliadke, pričom odmietol predloţiť svoj doklad 

totoţnosti. Namiesto toho zaútočil na nič netušiacich okoloidúcich. Hliadka ho preto 

spacifikovala a s putami na rukách predviedla na policajné oddelenie. Moţným dôvodom 

netradičného správania sa 21-ročného Bratislavčana bol aj predtým skonzumovaný alkohol. 

V dychu mu ho namerali takmer 2.8 promile. 
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V Bratislave sa napokon neschovali 

V jednom z domov na Skalnej ulici 3. novembra ráno spali dvaja mládenci. Na nezvaných 

 nocľaţníkov telefonicky upozornili mestskú políciu obyvatelia tohto domu. Jedna z hliadok 
tento oznam okamţite preverila a zo spáčov sa vykľuli dvaja 18-roční mládenci - jeden 
z Bánoviec nad Bebravou a druhý zo Spišského Podhradia. Obaja v tom čase mali byť v 

Detskom diagnostickom ústave v Sološnici. Z tohto zariadenia pred časom ale ušli a pátrala 

po nich polícia. Oboch  hliadka mestskej polície predviedla na príslušné policajné oddelenie. 

Smrť na Štrkoveckom jazere 

9. novembra krátko po 07.00 hod. spozoroval pracovník kamerového systému  v zábere jednej 

kamery plávajúce nehybné telo na hladine Štrkoveckého jazera. V tom čase na Štrkovec uţ 

mierili aj hasiči, ktorí z hladiny jazera dostali bezduché ţenské telo na breh. Ukázalo sa, ţe 

v tomto prípade to bola 62-ročná Bratislavčanka. Privolaný lekár ţiaľ uţ mohol len 

skonštatovať smrť ţeny bez stôp cudzieho zavinenia. Na objasnení prípadu pracujú ruţinovskí 

policajti. 

Dvaja sprejeri svoju prácu nedokončili 

12. novembra predpoludním krátko po 11.00 hod. spozorovala jedna z  hliadok mestskej 
polície pod Prístavným mostom dvoch podozrivých muţov. Jeden z nich – 26-ročný 

Bratislavčan stál na rebríku a sprejom „skrášľoval“ stenu. Na zemi mu v tejto činnosti 

výdatne pomáhal o rok mladší 25-ročný Bratislavčan. Nakoľko v tomto prípade vzniklo 

dôvodné podozrenie zo spáchania trestného činu, hliadka oboch sprejerov predviedla na 

najbliţšie oddelenie policajného zboru. Vyšetrovateľ polície následne oboch obvinil zo 

spáchania prečinu poškodzovania cudzej veci. 

Angličania na streche električky 

To čo 1. decembra ráno  traja mladí Angličania predviedli na jednej električke smerujúcej do 

Ruţinova hraničilo so zdravým rozumom. Po tom, čo na zadnom vozni odstránili vetrací 

otvor vyliezli na strechu električky. Zrejme si ani veľmi neuvedomovali, ţe elektrické troleje 

boli pod napätím a v ich prípade hrozil zásah elektrickým prúdom. Na Trnavskom mýte si 
nezvyčajných cestujúcich všimla jedna z hliadok mestskej polície. Tá električku zastavila. Jej 

vodič okamţite zablokoval dvere a vyrozumel svojich dispečerov. Dvaja zo strešných 

pasaţierov medzitým zliezli zo strechy opäť do útrob električky, tretí sa dal na útek. Ďaleko 

sa ale nedostal a jeden z členov hliadky ho zadrţal. Všetkých troch cestujúcich si následne 

prevzali policajti pohotovostnej motorizovanej jednotky a predviedli ich na príslušný 

policajný útvar. 
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                                                                                                                                   Príloha č. 9 

Prehľad akcií na území hlavného mesta, pri ktorých boli prijaté bezpečnostné        

opatrenia mestskej polície  na zabezpečenie verejného poriadku v roku 2009 

 

V roku 2009 zvýšeným výkonom sluţby na základe bezpečnostných opatrení 

vydaných  náčelníčkou mestskej polície boli realizované viaceré celomestské  bezpečnostné 

opatrenia,  do ktorých boli zapojení  príslušníci všetkých  výkonných útvarov mestskej 
polície. 

 
14. marec 2009  
– zhromaţdenie Slovenskej pospolitosti pri príleţitosti 70. výročia vzniku prvej Slovenskej 

republiky na Hodţovom námestí Pochod za národ 
21. marec, 4. apríl 2009  
– voľby prezidenta SR. 
8. apríla 2009  
– zápas ŠK Slovan Bratislava – Spartak Trnava – rizikový na Tehelnom poli 
19. apríla 2009  
- zápas ŠK Slovan Bratislava – DAC Dunajská Streda – rizikový na Tehelnom poli 
18.-19. jún 2009  
– protesty Za ľudské práva  pri príleţitosti návštevy čínskeho prezidenta Chu Ťin-tchaa 
v Bratislave v centre mesta. 
6. júna 2009 
– voľby europoslancov 
21. júla 2009  
– Liga majstrov ŠK Slovan Bratislava – Zrijnski Mostar na Tehelnom poli, 14 000 divákov, 

zápas označený za rizikový 
29. júla 2009  
- Liga majstrov ŠK Slovan Bratislava – Olympiakos Pireus na Tehelnom poli, 21000 divákov, 

zápas označený za rizikový 
jún 2009  
– protest na Hodţovom námestí v súvislosti s prijatím jazykového zákona. 
-  situácia na hornom úseku Dunaja vyvolala protipovodňovú aktivitu v Bratislave, zaplavené 

Slovanské nábreţie v Devíne, monitorovanie situácie v Devínskej Novej Vsi, v Starom Meste 
a Petrţalke. 
jún, júl, august, september 2009 

 – zabezpečovanie verejného poriadku počas víkendov na Partizánskej lúke. 
jún, júl, august, september 2009  
- 34. ročník festivalu Kultúrne leto a Hradné slávnosti Bratislava. Počas 82 dní bolo zo strany 

mestskej polície  zabezpečovaných 180 hlavných podujatí na 20 scénach. 
5. september 2009  
– kvalifikačný zápas na MS vo futbale Slovensko – Česká republika označený za rizikový na 

Tehelnom poli. 
8. aţ 9. september 2009 

 – dvojdňová návšteva tibetského duchovného dalajlámu. 
14. aţ 18. novembra 2009  
– voľby do zastupiteľstva a predsedu Bratislavského samosprávneho kraja. 
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10. október 2009 

 -  kvalifikačný zápas na MS vo futbale Slovensko – Slovinsko označený za rizikový na 

Tehelnom poli. 
22. október aţ 23. október 2009 

 – rokovanie ministrov obrany Severoatlantickej aliancie v Bratislave, bezpečnostné opatrenia 

realizované v Petrţalke a v Starom Meste 
25. október 2009  
- zápas ŠK Slovan Bratislava – Spartak Trnava – rizikový na Tehelnom poli 
26. október aţ 8. november 2009  
– zabezpečovanie verejného poriadku v súvislosti so Sviatkom všetkých svätých a Pamiatky 
zosnulých. 
17. november 2009  
– podujatia organizované pri príleţitosti 20. výročia Neţnej revolúcie. Za rizikový bol 

označený Pochod za slobodu na trase Hlavná stanica – NR SR organizovaného pod hlavičkou 

Slovenskej pospolitosti. 
27. november aţ 23. december 2009  
– Vianočné trhy v hlavnom meste /Hlavné námestie, Františkánske námestie, Hviezdoslavovo 
námestie  vianočné trhy na Kolibe/. 
31. december 2009 – Silvestrovská párty v centre mesta. 
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