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Mestská polícia  hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
 

 

 

 

I N F O R M Á C I A 
 

 

Informácia o plnení úloh Mestskou políciou hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy (ďalej len „mestská polícia“) za mesiac január 2013 je vypracovaná na základe 

predložených podkladov z  funkčných a výkonných útvarov mestskej polície a údajov 

zaznamenaných v informačnom systéme mestskej polície APIS.  

V APISe boli zaznamenané udalosti, ktoré zistili príslušníci mestskej polície v priamom 

výkone služby, mestským kamerovým systémom a ktoré boli prijaté na základe podnetov od 

občanov nahlásených na telefonickú linku 159, prípadne na telefonické linky okrskových 

staníc alebo na základe podnetov, ktoré boli podané občanmi osobne, prostredníctvom 

miestnych úradov alebo elektronickou poštou.  

V hodnotenom období vykonávali príslušníci v rámci svojich okrskových staníc úlohy 

na zabezpečenie verejného poriadku počas pravidelných pochôdzok ale aj počas kultúrnych, 

športových a spoločenských podujatí (riešili napr. obťažovanie „bezdomovcami“ 

a neprispôsobivými osobami, kontrola mládeže pod vplyvom alkoholu, kontrola dodržiavania 

záverečných hodín v pohostinských zariadeniach, kontrola verejného poriadku 

v záhradkárskych lokalitách resp. v chatových oblastiach alebo kontrola zákazu vytvárania 

nelegálnych skládok). Príslušníci Stanice jazdeckej polície a kynológie pôsobili na území 

celého hlavného mesta a plnili úlohy v súčinnosti s príslušnými okrskovými stanicami.  

 

Z celkového počtu 6 283 zistených alebo oznámených udalostí bolo riešených 5 010 

priestupkov. Ostatné zaznamenané udalosti, ktoré neboli kvalifikované ako priestupky sa 

týkali prevažne prípadov, kedy sa po preverení oznámenia nepotvrdili skutočnosti, ktoré by 

nasvedčovali, že bol spáchaný priestupok. Z toho štyridsaťjeden udalostí, ktoré nie sú 

priestupkami bolo oznámených - rýchlej zdravotníckej pomoci (14), Hasičskému 

a záchrannému zboru (7), Slobode zvierat (12) alebo boli odovzdané na ďalšie riešenie 

Policajnému zboru (ďalej len „PZ“) (8). V udalostiach sú zaznamenané aj 3 prípady nájdenia 

a odovzdania osobných dokladov. V rámci spolupráce s PZ, respektíve na ich priame 

požiadanie bolo riešených 26 udalostí.  

Zabránenie odjazdu motorového vozidla založením technického prostriedku bolo 

vykonané v 1 685 prípadoch a v 393 prípadoch bolo vozidlo priestupcu odtiahnuté. Z toho na 

záchytné parkovisko na Macharovej ul. v Petržalke bolo firmou CarTowing a.s. odtiahnutých 

214 motorových vozidiel a do areálu na Rožňavskej ul. č. 19 bolo Mestskou odťahovacou 

službou Dopravného podniku Bratislava, a.s. odtiahnutých 179 motorových vozidiel. 

Celkom bolo uložením blokovej pokuty na mieste v sume 45 489,- € riešených 2 771 

priestupkov. Napomenutím bolo riešených 1 653 priestupkov, oznámením na dopravný 

inšpektorát a PZ  190  priestupkov a iným orgánom bolo odovzdaných 309 priestupkov. V 55 

prípadoch boli priestupky prevzaté do objasňovania a z nich bolo 12 objasnených už 

v hodnotenom období. Z celkového počtu riešených priestupkov bolo v blokovom konaní 

v prospech jednotlivých mestských častí štatisticky vykázaných 892 priestupkov v sume  

13 609,- €. V prospech hlavného mesta bolo štatisticky vykázaných 1 879 priestupkov v sume 

31 880,- €. V hodnotenom období boli vydané 3 bloky na pokutu nezaplatenú na mieste 

v sume spolu 130,- €.  Sedemnásť priestupkov je v štádiu riešenia. 
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V hodnotenom období bolo na okrskových staniciach vybavených 195 podnetov 

zistených pomocou mestského kamerového systému, z toho : 
 

Staré Mesto Ružinov Nové Mesto Dúbravka Petržalka 

28 81 57 3 26 
 

Priestupky zistené mestským kamerovým systémom sú v prílohe č. 5 a 6. 
 

V januári 2013 bolo uvedených do prevádzky 12 kamier v mestskej časti Bratislava – 

Devínska Nová Ves. Kamery sú majetkom mestskej časti a výstupy z nich sú prepojené 

online na centrálny dispečing mestskej polície. 
 

Počas hodnoteného obdobia bolo vybavených 940 priestupkov spáchaných porušením 

ustanovení VZN. Najviac priestupkov v rámci VZN bolo riešených v oblasti čistoty 

a poriadku (288), nepovoleného požívania alkoholických nápojov na verejnom priestranstve 

(171), dodržiavania prevádzkových hodín (83), zimná údržba chodníkov (87), státia na zeleni 

s motorovým vozidlom (60), čistoty kontajnerových stojísk (66), dodržiavania niektorých 

podmienok držania psov (73), pešej zóny (51), obťažovania osôb (10), rušenia nočného 

pokoja (8) a v oblasti nepovolených pouličných aktivít (4). Prehľad o riešení ostatných 

priestupkov v jednotlivých oblastiach VZN (39) je v prílohe č. 3. 

 

Vybavovanie priestupkov, písomností a sťažností  
 

V hodnotenom období bolo do správneho konania prijatých 5 nových vecí. Spolu,  

vrátane 5 vecí prijatých v predchádzajúcom období, bolo ukončených 6 vecí. Štyri veci boli 

ukončené rozhodnutím o priestupku a 2 veci boli ukončené rozkazom o uložení sankcie za 

priestupok. Vybavených  bolo 10 písomností, z toho bolo 8 doručovaní pre iné organizácie. 

Na základe žiadostí z MO SR (8), PZ (3) a NBÚ (22) bolo vykonaných 33 administratívnych 

lustrácií v evidencii priestupkov mestskej polície.  

V hodnotenom mesiaci bolo prijatých 7 sťažností, z ktorých 2 boli odložené  a 5 je vo 

vybavovaní. Vybavených bolo 5 sťažností prijatých v roku 2012, z toho boli 4 sťažností 

vybavené ako neopodstatnené a 1 sťažnosť bola odložená podľa ustanovenia § 5 ods. 7 

zákona č. 9/2010 Z. z.. Sťažnosti smerovali najmä na nevhodné alebo neprofesionálne 

vystupovanie príslušníka alebo na jeho nekonanie.   

 

Publikačné a preventívne aktivity 
 

V mesiaci január 2013 sa informácie o činnosti mestskej polície týkali predovšetkým  

oblasti zabezpečenia schodnosti chodníkov v zimnom období – TV JOJ, STV, Markíza, TA3, 

regionálne vysielanie SRo a Rádio Viva. O priebehu Silvestrovských osláv boli aktuálne 

prostredníctvom tlačových agentúr informované printové a elektronické médiá. 

Značná časť vystúpení bola venovaná aj problematike parkovania na vyhradených 

parkovacích miestach v čase, kedy sneh zakrýval vodorovné dopravné značenie a možnosti 

mestskej polície pri riešení priestupkov týkajúcich sa obsadzovania takýchto parkovacích 

miest. 

Otázke likvidácie vianočných stromčekov sa venovalo Rádio Viva, ako aj vysielanie 

SRo. Pre STV pripravila mestská polícia podklady na témy obťažovanie a bezdomovci, 

vandalizmus na verejných priestranstvách a žobranie v centre hlavného mesta. Pre 

publicistickú reláciu Občan pred dverami poskytla mestská polícia podklady k problematike 

výskytu starých vozidiel a ich odstraňovania z verejných priestranstiev. 
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V súvislosti so zhromaždením občanov a následnej streľbe pred Prezidentským palácom 

dňa 19. januára v podvečerných hodinách a zadržaním podozrivého muža hliadkou mestskej 

polície priniesli informácie tlačové agentúry, ako aj elektronické médiá. 

Mestská polícia upozorňovala na nebezpečenstvo hroziace v dôsledku pádu snehových 

previsov a cencúľov zo striech domov a zároveň na povinnosti majiteľov týchto domov pri 

ich odstraňovaní. Toto upozornenie prezentovala aj v spravodajstvách TV Markíza, TA3 a TV 

JOJ, ako aj v rannom vysielaní Telerána TV Markíza. V spolupráci s miestnym úradom 

Bratislava-Petržalka bola v polovici mesiaca zorganizovaná akcia na ľudí obývajúcich 

Janíkov dvor a pomoc týmto ľuďom v mrazivých dňoch.  

Okruh preventívnych aktivít bol orientovaný v priebehu mesiaca na realizáciu 

prednáškovej činnosti na školách v rámci projektu Správaj sa normálne, ako aj 

zabezpečovanie priechodov pred základnými školami v rámci ďalšieho projektu a to 

Bezpečná cesta do školy. 

 
Informačný systém mestskej polície APIS a správa počítačovej siete mestskej polície  

 

V hodnotenom období bola vykonávaná pravidelná činnosť v súvislosti so spracovaním 

štatistických výstupov z informačného systému APIS za december 2012 vrátane vykonávania 

priebežnej kontroly správneho zapisovania do APIS-u príslušníkmi výkonných útvarov  

a následného zabezpečovania opráv a boli spracované výstupy za rok 2012 do ročnej správy. 

Dňa 3. 1. 2013 a 17. 1. 2013 boli poslané do IVES-u dátové súbory na konverziu do databázy 

Ústrednej evidencie priestupkov Ministerstva vnútra SR.  

 

Ekonomické podmienky 
 

Bežné výdavky spolu:           464 382,84 

v tom:  

Mzdy 270 913,52 

Poistné a príspevok do poisťovní 105 036,94 

Cestovné náhrady 829,85 

Energie, voda, komunikácie 26 640,55 

Materiál 4 474,04 

Dopravné 3 135,80 

Rutinná a štandardná údržba 2 223,57 

Nájomné za prenájom 6 647,07 

Služby 20 044,00 

Odchodné 0,00 

Náborový príspevok 0,00 

Na nemocenské 4 137,50 

Príspevok na kúpeľnú liečbu 0,00 

Príspevok na bývanie 20 300,00 

Kapitálové výdavky spolu: 0,00 

Výdavky celkom: 464 382,84 
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Nedaňové príjmy spolu:          29 246,31 

v tom:  

Príjmy z vlastníctva 4 508,50 

Pokutové bloky 22 205,00 

Poplatky za služby 0,00 

Príjem z predaja 0,00 

Ostatné príjmy 2 532,81 

Transféry v rámci verejnej správy 0,00 

 

Oblasť dopravy 
 

V hodnotenom období mala mestská polícia 52 služobných motorových vozidiel.  
 

Spotreba PHM 
 

 Benzínové vozidlá: Naftové vozidlá: 

Celkový počet najazdených km : 53 487 3 604 

Predpísaná spotreba PHM v litroch : 5 564,80 495,08 

Skutočná  spotreba  PHM v litroch : 5 502,43 362,49 

Celková úspora PHM v litroch : 62,37 132,59 

  

Nadspotreba PHM za mesiac január 2012  
 

Útvar MsP: Vozidlo: Litre     / € Počet km: Norma: 

OS Dúbravka BA XB 324  33,16lit./50,07 € 2418 8,58 lit./100km 

OS Dúbravka BA 054 XK 13,34lit./20,14 € 1279 7,92 lit./100km 

VOO BA 043 XK 5,871lit./ 8,86 € 426 7,92 lit./ 100km 

Spolu:  52,37 lit./79,07 €   

 

V mesiaci január 2013 nebola zaevidovaná dopravná nehoda. Škodové udalosti na 

motorových vozidlách boli zaevidované v 2 prípadoch – škoda je cca 700 €. Poškodenie 

motorových vozidiel  prírodným živlom ( pád snehu zo strechy budovy ) bolo zaregistrované 

v 3 prípadoch – škoda je cca 1 200 €. 

 

 

 

 

 

 

Prílohy : 
 

1.  Prehľad o zistených udalostiach za mesiac január 2013 

2.  Priestupky za mesiac január 2013  

3.  Priestupky spáchané porušením ustanovení VZN za mesiac január 2013 

4.  Priestupky riešené podľa všeobecne záväzných právnych predpisov za mesiac január 2013 

5.  Udalosti zistené pomocou mestského kamerového systému za mesiac január 2013  

6.  Udalosti zistené pomocou mestského kamerového systému za mesiac január 2013 – podľa MČ 



Príloha č. 1

Maloletá 

osoba bez 
postihu

nemožno 

riešiť 

postúpené na 

objasňovanie 

na OS     
(SJPaK,PCO)

oznámenie 

prebrala a 
doriešila iná 

hliadka

OS Staré Mesto 

vrátane odťahov        

firmou CarTowing

1 484 870 187 28 241 156 2 1 381 2 91 5 1 1 3

OS Staré Mesto                       

len odťahy Mestskou 

odťahovacou službou DP 

BA

180 153 9 2 16 180

OS Ružinov 1 303 720 226 81 13 253 10 953 339 8 1 1 1

OS Nové Mesto 1 185 766 131 57 64 121 42 4 954 223 5 2 1

OS Dúbravka 1 236 763 281 3 9 173 7 935 291 10

OS Petržalka 888 436 182 26 9 232 3 604 270 13 1

Jazdecká polícia                      

a kynológia
7 5 2 3 4

Stanica zásahu  PCO    0 0

 SPOLU 6 283 3 708 1 016 195 338 951 42 5 2 26 5 010 2 0 1 214 41 3 1 0 3 4 5

Zdroj : Informačný systém APIS -  5.2.2013 MsP hl. m. SR Bratislavy

Prehľad o zistených udalostiach za mesiac január 2013

Okrsková stanica

Celkový 

počet 

zistených 

udalostí

Spôsob (zdroj) zistenia udalosti

Počet 

vyriešených 

priestupkov

Počet 

trestnýc

h činov

Pátrania po 

osobách, 

veciach, 

motorových 

vozidlách 

Ostatné riešené udalosti

zistené 

policajtom
hlásenie 

na 159
kamerový 

systém

podnet od 
občana

telefonický 

podnet od 
občana

miestny 
úrad

policajt s 
koňom

zahrnuté do počtu zistených                                                                    

priestupkov v prílohe č. 3 a 4

policajt 
so psom

požiadavka 

z PZ

oznámená 

udalosť 

nebola 
potvrdená

udalosť 

postúpená 

HaZZ, PZ, 
RZP, 

Sbodode 
zvierat

nájdené a 

odovzdané 

osobné 

doklady

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 

vrátane odťahov        

firmou CarTowing

1 381 138 1 910 564 8 160 4 528 2 136 9 744 214

OS Staré Mesto      

len odťahy Mestskou 

odťah.služ. DP BA

180 99 1 400 36 470 1 43 1 179

OS Ružinov 953 477 11 640 155 3 090 1 198 36 1 58 27 455

OS Nové Mesto 954 452 7 690 46 690 1 263 147 30 15 132

OS Dúbravka 935 345 4 530 88 1 159 1 419 2 1 71 5 3 227

OS Petržalka 604 368 4 710 3 40 12 199 1 14 7 127

Jazdecká polícia                        

a kynológia
3 3

Stanica zásahu PCO  0

 SPOLU 5 010 1 879 31 880 892 13 609 3 17 1 653 185 5 309 0 55 12 1 685 393

Zdroj : Informačný systém APIS -  5.2.2013 MsP hl. m. SR Bratislavy

Priestupky za mesiac január 2013

Okrsková stanica "Papuče"

hlavné mesto mestské časti
priestupok 
oznámený 

inému 

orgánu

napomenutie

Počty riešených priestupkov 

prevzaté do 

priestupkového 

konania

Odťahyobjasnené 

priestupky

blokové pokuty
BP 

nezaplatená 

na mieste

priestupok 
oznámený 

PZ

maloleté 

osoby - 
oznámenia

celkom oznámené 

na DI
v štádiu 

riešenia



Príloha č. 3

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

4800-psi(čistota-výkaly)-/VZN-psi 5 1 10

4801-psi(vodítko,voľný pohyb)-/VZN-psi 36 3 30 1 10

4802-psi(zákaz vstupu so psom)-/VZN-psi 3

4803-psi(známka,evid.psov,poplatky)-/VZN-psi 29 2 20 4 30

4804-čistota a poriadok-/VZN 288 10 110 4 40

4805-kontajnery a ich stojiská-/VZN 66 1 10

4807-trhový poriadok-/VZN 3 3 30

4808-záverečné hodiny-prevádzkové časy-/VZN 83 5 110 6 120

4810-užívanie verejného priestranstva bez povolenia-/VZN 4 1 10

4811-poškodzovanie verejnej zelene-/VZN 1

4812-státie na zeleni-/VZN 60 34 430

4814-pešia zóna-/VZN 51 17 190

4816-chodníky-zimná údržba-sneh-/VZN 87 3 30 6 60

4817-požívanie alk.nápojov na ver.priestr.-/VZN 171 1 10

4822-obťažovanie osôb-/VZN 10

4828-znečisťovanie odpadom,skládky - porušenie VZN-/VZN 1

4829-VRAKY - porušenie VZN-/VZN 1

4831-porušený nočný pokoj-/VZN 8 7 110

4833-nepovolené pouličné aktivity-/VZN 4 2 40

4834-hluk(nežiaduci,škodlivý,obťažujúci ... )-/VZN 2

4835-nepovolené rozkopávky-/VZN 1

4836-stavebné práce mimo vyhrad. času-/VZN 3 2 50

4837-plagáty + reklama-/VZN 22

4841-zákaz používania pyrotechniky-/VZN 1

SPOLU 940 62 780 51 670

Zdroj : Informačný systém APIS -  5.2.2013 MsP hl. m. SR Bratislavy

Priestupky spáchané porušením ustanovení VZN za mesiac január 2013

Oblasti podľa VZN

Počty priestupkov a ich riešenie

Celkom
z toho riešené blokovou pokutou

hlavné mesto mestské časti



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

2200-bezpečnosť a plynul.cest.premávky-/zákon 3 797 1 768 30 520 830 12 824

4500-priestupok na úseku ochrany život.prostredia-/zákon 1

4700-priestupok proti verejnému poriadku-/zákon 49 6 100 1 30

4900-priestupok proti občianskému spolunažívaniu-/zákon 4 2 10

5000-priestupok proti majetku-/zákon 7

9800-nepovolené skládky [§-80b,zák.č.223/2001]-/zákon 2

9801-VRAKY-porušenie zák.č.223/2001,§80,ods.1,písm.k-/zákon 8

9802-zmena,odstránenie,zakrytie dopr.značky-/zákon 2

9803-zničenie,poškodenie,znečistenie dopr.značky-/zákon 19

9804-porušenie zákona o ochrane nefajčiarov-/zákon 146 31 360 8 75

9899-stavba bez stavebného povolenia-/zákon 1

9901-porušenie podmienok držania psov-/zákon 46 12 120

SPOLU 4 082 1 817 31 100 841 12 939

Príloha č. 5 

počet bl. 

pokút

bl.pokuta              
v €

počet bl. 

pokút

bl.pokuta                 
v €

1   -nezistený priestupok (TČ)-planý výjazd 1

2200-bezpečnosť a plynul.cest.premávky-/zákon 172 67 1 310 30 490

4804-čistota a poriadok-/VZN 1 1 10

4812-státie na zeleni-/VZN 1 1 20

4814-pešia zóna-/VZN 16 13 150

9804-porušenie zákona o ochrane nefajčiarov-/zákon 3 1 10

9901-porušenie podmienok držania psov-/zákon 1

SPOLU 195 70 1 350 43 640

Zdroj : Informačný systém APIS -  5.2.2013

Priestupky                                                                     

(okrem VZN)

Počty priestupkov a ich riešenie

Celkom
z toho riešené blokovou pokutou

hlavné mesto mestské časti

Príloha č. 4

MsP hl. m. SR Bratislavy

 Udalosti zistené pomocou mestského kamerového systému za mesiac január 2013

Udalosti / priestupky 

Počty priestupkov a ich riešenie

Celkom

z toho riešené blokovou pokutou
hlavné mesto mestské časti

Priestupky riešené podľa všeobecne záväzných právnych predpisov za mesiac január 2013



Príloha č. 6 

počet bl. 

pokút

bl.pokuta              
v €

počet bl. 

pokút

bl.pokuta                 
v €

STARÉ MESTO 28 22 240

     --   2200-bezpečnosť a plynul.cest.premávky-/zákon 12 9 90

     --   4814-pešia zóna-/VZN 16 13 150

RUŽINOV 81 45 1 040 21 400

     --   2200-bezpečnosť a plynul.cest.premávky-/zákon 81 45 1 040 21 400

NOVÉ MESTO 57 3 50

     --   1   -nezistený priestupok (TČ)-planý výjazd 1

     --   2200-bezpečnosť a plynul.cest.premávky-/zákon 56 3 50

DEVÍNSKA NOVÁ VES 3 3 30

     --   2200-bezpečnosť a plynul.cest.premávky-/zákon 3 3 30

PETRŽALKA 26 19 230

     --   2200-bezpečnosť a plynul.cest.premávky-/zákon 20 16 190

     --   4804-čistota a poriadok-/VZN 1 1 10

     --   4812-státie na zeleni-/VZN 1 1 20

     --   9804-porušenie zákona o ochrane nefajčiarov-/zákon 3 1 10

     --   9901-porušenie podmienok držania psov-/zákon 1

SPOLU 195 70 1 350 43 640

Zdroj : Informačný systém APIS -  5.2.2013 MsP hl. m. SR Bratislavy

 Udalosti zistené pomocou mestského kamerového systému za mesiac január 2013

Udalosti / priestupky 

Počty priestupkov a ich riešenie

Celkom

z toho riešené blokovou pokutou
hlavné mesto mestské časti


