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 Úvod 
 
 Mestská polícia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy (ďalej len „MsP“)  
v roku 2012 plnila úlohy v súlade so zákonom Slovenskej národnej rady č. 564/1991 Zb. 

o obecnej polícii v platnom znení (ďalej len „zákon o obecnej polícii“) a podľa ďalších 

zákonov a všeobecne záväzných nariadení (ďalej len „VZN“) vydaných hlavným mestom SR 

Bratislava  (ďalej len „hlavné mesto“) alebo  mestskými časťami. Úlohy uloţené primátorom, 

starostami mestských častí a vedením mestskej polície boli zamerané predovšetkým na 

dodrţiavanie verejného poriadku na území hlavného mesta v rámci plánovaného beţného 

výkonu sluţby a mimo plánu počas zabezpečovania spoločenských, kultúrnych, športových 

podujatí a zhromaţdení občanov v hlavnom meste  na zabezpečovanie verejného poriadku v 

prípade vzniku mimoriadnych udalostí, ako aj na plnenie úloh na úseku prevencie a súčinnosti 
s dislokovanými útvarmi Policajného zboru na území hlavného mesta. 
 

1. Vyhodnotenie zamerania činnosti MsP na rok 2012 
 

Cieľom zamerania činnosti MsP pre rok 2012 bolo zabezpečenie plnenia úloh MsP na 

takej úrovni, aby sa to v plnom rozsahu prejavilo v úspešnom riešení tých problémov, ktoré 

najviac trápia obyvateľov jednotlivých mestských častí hlavného mesta. Je zrejmé, ţe MsP 

má v súčasnosti nezastupiteľné miesto pri potieraní jednak tzv. „drobnej delikvencie 

všedného dňa“ ale i takých udalostí a konaní, ktoré citlivo pôsobia na verejnú mienku 

a úroveň  verejného poriadku.  Problémy, ktoré občanov najviac trápia sa odráţajú 

v obsahoch telefonátov, e-mailov, či osobných ţiadostí o ich riešenie. Na základe tohto si 

MsP stanovila pre rok 2012 nasledovné zameranie, ktoré v plnom rozsahu splnila. 
 
 

Do vnútra organizácie : 
 

 vyškoliť a zapracovať v rámci jednotlivých okrskových staníc nových okrskárov 
 

Plnenie: Úloha sa plní priebežne podľa personálneho stavu a požiadaviek starostov 

jednotlivých mestských častí. V priebehu roka 2012 bolo do funkcie okrskára 

ustanovených celkom sedem príslušníkov MsP. 
 

 pripraviť a zaviesť do praxe nový hodnotiaci systém príslušníkov MsP a v súvislosti s ním 

uplatňovať systém zásluhovosti v odmeňovaní prostredníctvom motivačného príplatku  
 

Plnenie:  Nový hodnotiaci systém bol zavedený od 1. mája 2012. 
 

 vypracovať „Metodiku hodnotenia pracovných činností a určených kritérií príslušníkov 

MsP“  
 

Plnenie: Metodika hodnotenia je vypracovaná, bola vydaná ako interný predpis MsP 

s účinnosťou od 1. mája 2012. 
 

 vypracovať novú smernicu o výkone vnútornej kontroly 
 

Plnenie: Smernica bola vypracovaná a vo februári bude vydaná ako interný predpis 

MsP. 
 

 aktívne participovať na legislatívnom procese prípravy všeobecne záväzného právneho 

predpisu týkajúceho sa činnosti MsP - návrhu zákona o obecnej polícii, všeobecne 

záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy - o výkone taxi sluţby 
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Plnenie: - Návrh zákona o obecnej polícii – zástupcovia MsP sa zúčastňovali na 

rokovaniach so spracovateľmi legislatívneho návrhu zákona až po prípravu na 

medzirezortné pripomienkovanie, v súčasnej dobe nemáme oficiálne údaje 

o stave legislatívneho procesu návrhu zákona. 
 

- Zástupcovia MsP sa podieľali na príprave návrhu VZN o vykonávaní 

taxislužby, zúčastňovali sa rokovaní na Magistráte hlavného mesta, dávali 

pripomienky najmä v časti kontroly, nakoľko viacerí príslušníci MsP sú 

držiteľmi osobitného oprávnenia na dohľad nad výkonom taxislužby. 
 

 poskytnúť súčinnosť odborným útvarom hlavného mesta pri príprave celomestskej 

stratégie parkovania v hlavnom meste a návrhu „Koncepcie riešenia problematiky ľudí bez 

domova v hlavnom meste SR Bratislave“  
 

Plnenie: Zástupcovia MsP sa zúčastňovali na rokovaniach pri príprave koncenpcie. Za 

MsP boli vypracované podklady  spolu so spracovaním predpokladaných 

finančných nákladov na jej realizáciu, ktoré sa predpokladajú na činnosť MsP 

v rámci realizácie koncepcie. 
 

 zníţiť počet motorizovaných hliadok MsP a tieto nahradiť pešími hliadkami so zameraním 

na menšie úseky výkonu sluţby s cieľom priblíţiť sa k občanovi a zvýšiť miestnu a osobnú 

znalosť príslušníkov MsP 
 

Plnenie: Úloha sa plnila v priebehu celého roka. Motorizované hliadky sú určované iba 

v nevyhnutnom rozsahu na jednotlivých OS najmä na plnenie úloh v súvislosti 

s objektmi pripojenými na PCO a potrebou urýchleného presunu pri oznamoch 

občanov. 
 

 zaviesť rotáciu príslušníkov MsP medzi OS s cieľom spoznať všetky MČ a tieţ eliminovať 

moţné korupčné správanie sa príslušníkov MsP 
 

Plnenie: Rotácie príslušníkov MsP boli  realizované v štvrťročných intervaloch. 
 

 doriešiť spoluprácu s Prevádzkou PCO, Gunduličova ul. 10 a stanoviť pravidlá v oblasti 
vzájomného prefinancovania si jednotlivých sluţieb a úkonov 

 

Plnenie: Rozhodnutím primátora hlavného mesta z decembra 2012 bola Prevádzka 

PCO organizačne začlenená pod Vnútornú správu Magistrátu hlavného mesta. 

Vzhľadom k tejto organizačnej zmene sa na stanovení pravidiel pracuje. 
 

 prehodnotiť činnosť a opodstatnenosť Stanice ZPCO pre hlavné mesto a na základe 

výsledkov analýzy činnosti prípadne posilniť výkon sluţby jednotlivých OS vyčlenením 

príslušníkov MsP z tejto stanice  
 

Plnenie: Bola spracovaná analýza činnosti Stanice ZPCO, na základe ktorej bola jej 

činnosť dočasne pozastavená dňom 15. decembra 2012 a príslušníci v nej 
zaradení prerozdelení na jednotlivé výkonné útvary MsP. 

 

 v rámci finančných moţností hlavného mesta rozvíjať mestský kamerový systém MsP 

v spolupráci s MČ BA 
 

Plnenie: V priebehu roka 2012 sa realizovalo prepojenie mestského kamerového 

systému s optickou sieťou kamerového systému TV dohľadu križovatiek 

oddelenia cestného hospodárstva Magistrátu hlavného mesta s kamerovým 

systémom NDS. V spolupráci s MČ Devínska Nová Ves bol zrealizovaný 
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projekt rozšírenia mestského kamerového systému z tejto MČ na Centrálny 

dispečing MsP v počte 12 kamier (3 otočné, 9 statických) monitorujúcich 

verejné priestranstvá v MČ Devínska Nová Ves. MsP spracovala a MsZ 
hlavného mesta svojim uznesením č. 867 z 22. 11. 2012 schválilo „Koncepciu 

rozvoja Mestského kamerového systému hlavného mesta SR Bratislavy na roky 

2013-2015“. 
 

 vykonať súťaţ psovodov so sluţobnými psami mestských polícií krajských miest SR a 

pozvaných hostí z ČR, prípadne iných kynologických zloţiek zameraných na verejný 

poriadok 
 

Plnenie: Súťaž psovodov bola realizovaná dňa 12. októbra 2012, na ktorej sa zúčastnili 

psovodi z ČR – Prahy, Ostravy; zo SR – psovodi MsP Bratislava, Nové Zámky, 

Prievidza a Prešov. Celkovým víťazným družstvom vo všetkých súťažných 

disciplínach sa stala MsP Bratislava. 
 

 uskutočniť inštrukčno-metodické zamestnanie zamerané na taktiku zákrokov pri verejných 

zhromaţdeniach občanov pre kynológov MsP pri zabezpečovaní verejného poriadku 
 

Plnenie: Predmetné inštrukčno-metodické zamestnanie bolo realizované v mesiaci 
marec 2012 v rámci poriadkovej prípravy centrálne organizovanej pre 

všetkých príslušníkov MsP. 
 

Mimo organizácie : 
 

V rámci odporúčaní určených pre územnú samosprávu „Stratégiou prevencie 

kriminality na roky 2012 - 2015“ sa MsP zameria na: 
 

 realizáciu  preventívnych  projektov „Správaj sa normálne“, „Bezpečná cesta do školy“ 

a projektu „Mestská polícia a seniori“; do týchto preventívnych projektov zapojiť aj širokú 

občiansku verejnosť  
 

Plnenie: príslušníci MsP priebežne realizovali tieto projekty, ich pokračovanie je 

pripravené aj v ďalšom období – v novom školskom roku prvé dva projekty, 
projekt Mestská polícia a seniori sa plní podľa dohody so zainteresovanými 

stranami. 
 

 aktívnu spoluprácu s Komisiou prevencie kriminality pri Obvodnom úrade v Bratislave, 
s akcentom na hodnotenie projektov z oblasti prevencie kriminality 
 

Plnenie: Náčelníčka MsP sa zúčastňovala pracovných stretnutí uvedenej komisie; 

taktiež na príprave projektov prevencie kriminality v rámci BSK a ich podpory 
z Rady vlády SR pre prevenciu kriminality. 

 

 realizáciu preventívneho projektu určeného pre predškolské a školské zariadenia „Cez 

dopravnú výchovu poznám svojho policajta“ so zameraním sa na rozvoj osobnosti  
 

Plnenie: Zástupca MsP v priebehu roka 2012 vykonal deväť interaktívnych zamestnaní 

v 9 predškolských a školských zariadeniach; pre deti MŠ a ZŠ v MČ Staré 

Mesto bola táto aktivita realizovaná pri príležitosti MDD a taktiež v rámci 

Týždňa mobility. 
 

 zintenzívnenie súčinnosti s Krajským riaditeľstvom PZ pri príprave a organizácii 

zabezpečovania verejného poriadku v hlavnom meste v súvislosti so zhromaţďovaním sa 

občanov  
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Plnenie: Vedenie MsP sa pravidelne zúčastňovalo súčinnostných porád s vedením KR 

PZ týkajúcich sa bezpečnostných opatrení oboch zložiek pri zabezpečovaní 

verejného poriadku v hlavnom meste počas rôznych zhromaždení občanov, 

rizikových športových podujatí a kultúrno-spoločenských akcií väčšieho 

rozsahu s cieľom predchádzať možným narušeniam verejného poriadku. 
 

 účasť na príprave nadnárodného projektu v spolupráci s EK „Nové prístupy pri zniţovaní 

mestskej, juvenilnej a environmentálnej kriminality“ na roky 2013 – 2015 
 

Plnenie: MsP sa aktívne podieľala na príprave uvedeného projektu. Vzhľadom k tomu, 
že EK projekt finančne v roku 2012 nepodporila sa v projekte v rámci SR 

nepokračovalo. 
 
 2. Výsledky činnosti 
 
 V roku 2012 príslušníci MsP riešili takmer stotisíc udalostí, čo je o 3 % menej, ako v 
predchádzajúcom roku. Viac ako dve tretiny udalostí zistili v rámci vlastného výkonu sluţby. 
Zdrojom informácií o udalostiach bol tieţ mestský kamerový systém. Počet udalostí 

oznámených občanmi na telefonickú linku 159, telefonicky na jednotlivé okrskové stanice 

MsP, príp. osobne sluţbukonajúcim príslušníkom MsP vzrástol oproti roku 2011 o 10 %. 
Podozrenie zo spáchania trestného činu bolo zistené a oznámené orgánom Policajného zboru 

(ďalej len „PZ“) v 22 prípadoch. Zo všetkých oznámení bolo 13 percent  po preverení na 

mieste udalosti a administratívnom zadokumentovaní odloţených, nakoľko nevykazovali 
znaky  priestupku ani trestného činu. 

 Z vyššie uvedeného je zrejmé, ţe aj v podmienkach MsP sa prejavuje mierne klesajúci 

trend páchania protiprávnych konaní občanmi, ktorý je  badateľný aj v činnosti územných 

útvarov PZ
1. Tento trend je podmienený  zlepšujúcou sa úrovňou preventívneho pôsobenia 

príslušníkov MsP. Pri ich riadení sa uplatnil ako nástroj riadenia efektívnejšie 

rozmiestňovanie a voľba rajónov hliadok zameraných na porušovanie verejného poriadku a 

rastúci vplyv  okrskárov MsP. Tento proces vzbudil záujem občanov o ich prácu a tieţ 

získavanie dôvery v poskytovanú sluţbu verejnosti. Tento trend povaţujeme za veľmi 

pozitívny. Vysoký počet  zabezpečovaných spoločensko-politických, kultúrnych a športových 

podujatí na území hlavného mesta zvýšil náročnosť na  nasadzované sily  a prostriedky 
a zároveň zníţil časový priestor pre prevenciu a  vlastnú vyhľadávaciu činnosť príslušníkov 

MsP pri beţnom výkone sluţby. 
 V roku 2012 boli príslušníci MsP nasadení v 55 bezpečnostných opatreniach a akciách 

celomestského významu na zabezpečenie verejného poriadku. Na týchto opatreniach sa 

podieľali príslušníci MsP zo všetkých  okrskových staníc MsP hlavného mesta (ďalej len 

„OS“) a ostatných útvarov MsP. Príslušníci OS vykonali aj celý rad ďalších akcií a opatrení 

miestneho významu vlastnými silami a prostriedkami. Napríklad len v mesiaci september 

2012 v bezpečnostných opatreniach a akciách na území MČ Nové Mesto odslúţili príslušníci 

OS Nové Mesto spolu 1 450 hodín, t.j. jednu tretinu celkového mesačného fondu svojej 

pracovnej doby. Preto je na mieste konštatovanie, ţe zabezpečovanie verejného poriadku je 

síce prvoradou úlohou z pohľadu zákona i verejnosti, na druhej strane, z pohľadu štatistík 

riešenia priestupkov je dosahovaná výslednosť v týchto činnostiach v čase vykonávania 
bezpečnostných opatrení takmer nulová. 

                                                 
1 Pre porovnanie: celkový nápad trestnej činnosti v Bratislavskom kraji poklesol v roku 2012 oproti predchádzajúcemu roku o 4,9 %, 

majetková kriminalita o 12 %, krádeţe vlámaním o 13,6 % a krádeţe motorových vozidiel o 14,7 %. Počet zistených či oznámených 

priestupkov v oblasti verejného poriadku a majetku evidovaných v pôsobnosti útvarov Krajského riaditeľstva PZ v Bratislave poklesol 

o 7,1 %. 



 

5 
 

Na úseku priestupkov bolo evidovaných 85 146 prípadov, čo je oproti 

predchádzajúcemu roku menej o 4 %. Takmer 60 % z nich bolo riešených uloţením blokovej 

pokuty na mieste v celkovej sume takmer 750 tisíc €. V rámci preventívno-výchovného 

pôsobenia vyriešili príslušníci MsP napomenutím o 12 % priestupkov viac, ako v 
predchádzajúcom roku. Príslušným orgánom oprávneným k prejednaniu priestupkov (KDI 

KR PZ a iným správnym orgánom) bolo oznámených vyše 5 000 prípadov.  
Príslušníci z celkového počtu 895 objasňovaných priestupkov predloţili v 539 

prípadoch správu o výsledku objasňovania, 155 vecí uloţili a 73 odloţili. V ostatných 

prípadoch objasňovanie ešte nebolo ukončené.  
V roku 2012 bolo súdnemu exekútorovi postúpených 11 neuhradených pokút 

nezaplatených na mieste v celkovej sume 310 €. Časť z nich je uţ vymoţená. 
 Z týchto štatistických ukazovateľov je zrejmé, ţe vyššie analyzovaný trend poklesu 

nápadu priestupkov sa premieta do väčšiny tu uvedených číselných údajov, a je podmienený 

aj jeho skladbou (analyzované v nasledujúcej časti správy), charakterom a náročnosťou 

úkonov vykonávaných v priestupkovom konaní, ťaţkosťami pri predvolávaní osôb a 

doručovaní rozhodnutí a iných písomností. 
 Preto pri hodnotení efektívnosti priestupkového konania v podmienkach MsP je 
potrebné vychádzať z ročného nápadu priestupkov. V rokoch 2011 aj 2012 riešili príslušníci 

MsP necelých 93 % priestupkov na mieste a oznámili cca 6 % priestupkov iným orgánom 

oprávneným ich prejednať. V roku 2012 bolo spracovaných o takmer 4 % viac správ o 

výsledku objasňovania priestupkov  ako v predchádzajúcom roku. Tieto výsledky nasvedčujú 

neklesajúcemu úsiliu príslušníkov MsP v oblasti priestupkového konania.  
 
 
2.1 Čistota a poriadok 
 

V oblasti čistoty a poriadku v hlavnom meste bolo riešených 5 377 priestupkov podľa 

VZN hlavného mesta i mestských častí a podľa § 47 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch 
v znení neskorších predpisov (ďalej len „priestupkový zákon“) 1 250 priestupkov. Pre 
porušenie povinností občanov podľa ďalších VZN bolo riešených napr. za neudrţiavanie 

čistoty kontajnerových stojísk 761 prípadov,  za porušenie podmienok drţania psov podľa 

VZN 1 722 priestupkov a podľa zákona č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré 

podmienky drţania psov v platnom znení (ďalej len „zákon o psoch“) 695 priestupkov. 

 
 
2.2 Doprava 
 

Aj keď oblasť dopravy nepatrí medzi prioritné úlohy MsP, riešenie priestupkov v 

statickej doprave v hlavnom meste si vyţadovalo zvýšenú pozornosť  príslušníkov MsP čo 

očakávali a poţadovali  aj občania. Z tohto dôvodu počet priestupkov riešených príslušníkmi 

MsP v oblasti dopravy sa z roka na rok zvyšuje. V roku 2012 z celkového počtu 85 146 
priestupkov riešených príslušníkmi MsP bolo 61 169 priestupkov v doprave, t. j. takmer 
72 %.  
Zvyšujúce sa štatistické ukazovatele poukazujú na nasledovné: 

 dlhodobo koncepčne neriešená problematika parkovania v hlavnom meste, ako 
i súčasné problémy v dynamickej a statickej doprave, 

  prirodzený nárast počtu občanov ţijúcich a pracujúcich v hlavnom meste a nová 

mestská výstavba, na čo jestvujúce komunikácie  hlavne v centre mesta  nestačia pre 

zabezpečenie ako dynamickej tak i  statickej dopravy a vzniká pretlak na parkovacie 

miesta  aj na  sídliskách, 
 zánik väčšiny pôvodných parkovísk a parkovacích miest vrátane záchytných, 
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 obmedzovanie spojov a časté zmeny v mestskej hromadnej doprave taktieţ zvyšujú 

dôvody častejšieho vyuţívania automobilu v rodine na presun po meste, 
 mnoţstvo denne resp. týţdenne migrujúcich osôb za prácou do Bratislavy preferuje 

osobnú automobilovú dopravu, nakoľko systém regionálnej, prímestskej - 
integrovanej dopravy nenapĺňa očakávania verejnosti, 

 alternatívne spôsoby dopravy ako je pešia chôdza alebo bicykel sú vyuţívané len 

minimálne vzhľadom na vzdialenosti a nedostatočnú bezpečnosť cyklotrás. 
 
Medzi najčastejšie riešené priestupky v doprave v zmysle ustanovení zákona o cestnej 

premávke patrili porušenia: všeobecnej úpravy zákazu zastavenia a státia podľa § 23 a § 25 - 
29 124, zákazov zastavenia, resp. státia vyplývajúceho z dopravného značenia § 3 ods. 2 

písm. b)-13 464, zákazov vjazdu, odbočovania, otáčania § 3 ods. 2 písm. b)-                                           
10 254, zákazu státia, resp. zastavenia v pešej zóne a ostatných zónach  § 3 ods. 2 písm. b)-      
5 100. 

V hodnotenom období príslušníci MsP pouţili technické prostriedky na zabránenie 

odjazdu motorového vozidla (ďalej len „imobilizér“) v 26 734 prípadoch a v 7926 prípadoch 

príslušníci MsP  rozhodli o odstránení motorového vozidla odťahovou sluţbou.  
Najčastejšie boli odstránené vozidlá tvoriace prekáţku tým, ţe boli zaparkované na 

vyhradenom parkovisku (3 101), stáli na chodníku, pričom pri nich nezostala voľná šírka 

chodníka 150 cm (2 263), stáli na priechode pre chodcov alebo vo vzdialenosti kratšej ako 

5 m pred ním (1 069). 
 

2.3 Ochrana pred alkoholizmom 
 
Tejto oblasti bola venovaná príslušníkmi MsP značná pozornosť. V hodnotenom 

období riešili 6 561 priestupkov spáchaných porušením VZN o poţívaní alkoholických 

nápojov na verejnosti, čo predstavuje nárast o 61 %. Uloţením blokovej pokuty bolo 

riešených 428 priestupkov a v ostatných prípadoch bol priestupca napomenutý. 
Napomenutím boli v prevaţnej miere riešené osoby tzv. bezdomovci, kde iná forma 

riešenia za pouţitia sankcií je neefektívna. Súčasťou napomenutia je zväčšia aj vykázanie 

osoby z miesta alebo priestoru, kde došlo k priestupku.  
Príslušníci podľa § 30 priestupkového zákona 1 priestupok oznámili PZ. V 7 

prípadoch išlo o podávanie alkoholických nápojov mládeţi a v 17 prípadoch o ďalšie 

porušenie zákona. 
V niektorých prípadoch sa ukázala ako problém skutočnosť, ţe v Bratislave stále 

absentuje prevádzka protialkoholickej záchytnej izby. V prípade zistenia podnapitej osoby 

alebo oznámenia od občana príslušníci MsP prakticky nemajú ţiadnu moţnosť takúto osobu 

riešiť spôsobom jej umiestnenia mimo dosah verejnosti. Preto sú často takéto osoby 

predmetom kritiky a nelichotivých poznámok  adresovaných občanmi okrem nich aj MsP. 

 
 

2.4 Ochrana nefajčiarov 
 

Podľa zákona č. 377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v platnom znení príslušníci MsP riešili 1 757 priestupkov spáchaných prevaţne 

porušením zákazu fajčenia na zastávkach mestskej hromadnej dopravy, v podchodoch a na 
detských ihriskách. Celkom 545 priestupkov riešili príslušníci MsP blokovou pokutou 
v celkovej sume 5 253 €  a 1 212 priestupkov bolo riešených napomenutím.  
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2.5 Ochrana majetku 
 
  Významnou úlohou MsP je ochrana majetku. V rámci nej boli pravidelne vykonávané 

akcie na zamedzenie vreckových a iných drobných krádeţí počas letnej turistickej sezóny, 

vianočných trhov alebo v okolí cintorínov počas Dňa všetkých svätých a Pamiatky zosnulých. 

Pravidelne boli vysielané hliadky Stanice jazdeckej polície a kynológie (ďalej len „Stanica 

JPaK“) do záhradkárskych a chatových oblastí, kde sa často sústreďovali neprispôsobivé 

osoby. Príslušníci MsP zistili a oznámili PZ podozrenia zo spáchania trestného činu proti 

majetku v 13 prípadoch, z ktorých bolo 5 krádeţí vlámaním, 3 prípady ostatných krádeţí (v 

týchto prípadoch išlo o trestné činy známych páchateľov), 3 prípady poškodzovania cudzej 

veci a v  2 prípadoch poškodzovania cudzej veci sprejerom. 
  Podľa § 50 priestupkového zákona príslušníci riešili 196 priestupkov proti majetku, a 
to krádeţí a poškodenie alebo zničenie majetku (nárast o jednu tretinu priestupkov). V oblasti 
ochrany majetku a zároveň bezpečnosti cestnej premávky bolo v 243 prípadoch zistené 

a oznámené príslušným orgánom poškodenie alebo zničenie dopravného značenia ako 

priestupok podľa § 22 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení 
neskorších predpisov. Ďalej je ochrana majetku doplnená bodom  6.1  Spolupráca  pri  
 prevádzkovaní pultu centrálnej ochrany.  
 
2.6 Ochrana ţivotného prostredia 
 
  V tejto oblasti sa príslušníci MsP zameriavali najmä na ochranu zelene, porušovanie 

zákazov vjazdov do chránených krajinných oblastí, na zakladanie nepovolených skládok a na 
odstavené vraky motorových vozidiel na verejných priestranstvách. V hodnotenom období 

príslušníci MsP riešili 6 676 priestupkov. Z uvedeného počtu bolo 1 467 prípadov státia na 

zeleni podľa VZN a 3 942 prípadov podľa zákona o cestnej premávke. Okrem toho bolo 

zistených 962 priestupkov na úseku čistoty kontajnerových stojísk a nakladania s odpadom. 

Príslušným orgánom bolo oznámených 271 zistených vrakov motorových vozidiel 

nachádzajúcich sa v mestských častiach. Tieto boli riešené v zmysle VZN ako aj podľa 

zákona o odpadoch.  
 
2.7 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, nepovoleného uţívania verejného priestranstva, pouličných aktivít, 

nedodrţania záverečných hodín, skladovania stavebného materiálu, rozkopávok, stavebných 

prác mimo vyhradeného času a pod.  
 

3. Činnosť okrskárov  
 

Nezastupiteľné miesto v oblasti prvého kontaktu s občanmi a pri riešení poţiadaviek 

občianskej verejnosti s poukazom na rôzne protiprávne konania majú okrskári. Príslušníci 

MsP zaradení v týchto pracovných pozíciách operatívne plnili aj poţiadavky predstaviteľov 

miestnej samosprávy a boli nápomocní odborným útvarom miestnych úradov pri plnení 

niektorých špecifických úloh samosprávy na úseku vecí verejných.  
V roku 2012 vykonávalo svoju činnosť 46 okrskárov v MČ takto: Staré Mesto (4), 

Ruţinov (5), Vrakuňa (1), Podunajské Biskupice (3), Nové Mesto (5), Rača (3), Vajnory (2), 

Dúbravka (3), Lamač (2), Záhorská Bystrica (2), Devínska Nová Ves (2), Devín (1), Karlova 
Ves (2), Petrţalka (8), Rusovce, Čunovo a Jarovce po jednom okrskárovi. 

Pri plnení pracovných úloh  pôsobili okrskári v priestoroch OS, kde mali vytvorené 

podmienky pre spracúvanie svojej agendy i stretávanie sa s občanmi alebo na tento účel 

vyuţívali priestory poskytnuté  MČ, kde boli k dispozícii občanom v určených úradných 
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hodinách. Pre výkon sluţby majú okrskári k dispozícii motocykle, v prípade potreby aj 

sluţobné motorové vozidlá. K technickému vybaveniu okrskárov patrí mobilný telefón a 

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

Viac ako polovica vykonaných úkonov okrskárov bola takto zameraná. Okrskári  kontrolovali 

dodrţiavanie záverečných hodín, uplatňovanie zákonmi určeného zákazu fajčenia (najmä na 

zastávkach MHD) a podmienok konzumovania alkoholických nápojov na verejných 

priestranstvách, ako aj nepovolený vjazd motorových vozidiel do pešej zóny a parkovanie na 
vyhradených parkovacích miestach.  Ďalej sa okrskári zameriavali okrem kontroly 
dodrţiavania čistoty a poriadku, vrátane kontroly dodrţiavania podmienok drţania psov či uţ 

podľa zákona alebo VZN o psoch aj na monitorovanie lokalít, na ktorých v minulosti vznikali 
nepovolené skládky, alebo kde bol predpoklad vzniku nových nelegálnych skládok odpadov. 

V rekreačno-oddychových zónach (napríklad Zlaté piesky) sa okrskári zameriavali okrem 

kontroly dodrţiavania čistoty a poriadku aj na ochranu zelene a majetku mesta, nepovolený 

vjazd a parkovanie vozidiel.  
 K pravidelným činnostiam okrskárov patril aj dohľad nad bezpečným priechodom 

školákov cez cestu na priechodoch pre chodcov v blízkosti základných škôl. Okrskári sa 

podieľali aj na besedách a prednáškovej činnosti na školách. Viacerí z nich absolvovali 
odborný kurz zameraný na prevenciu a vlastnia osvedčenia, ktoré ich oprávňujú na realizáciu 

preventívneho projektu „Správaj sa normálne“ na základných školách. 
 Všetci okrskári sa podieľali aj na zabezpečovaní rôznych kultúrno-spoločenských 

a športových podujatí a zhromaţdení občanov v im zverenom okrsku. Oceňovaná bola aj ich 

pomoc pri zabezpečovaní verejného poriadku a bezpečnosti počas hodových slávností, 

jarmokov, majálesov, vianočných trhov a pod. 
 Po niekoľkých rokoch činnosti okrskového systému moţno hodnotiť prínos tohto 

systému pre činnosť a úlohy mestskej polície  pozitívne a  preto bude vhodné v tomto úsilí 

nepoľaviť a ďalej ho rozvíjať.  
 V uplynulom období sa zásluhou okrskového systému podarilo prehĺbiť spoluprácu s 

jednotlivými MČ a to na všetkých úrovniach, od starostov počínajúc aţ po jednotlivých 

zamestnancov miestnych úradov príslušných MČ. Okrskári dokázali pruţne reagovať na 

rôzne poţiadavky  hlavne v tých oblastiach, ktoré  zabezpečovali vlastnými silami. Išlo 

o rôzne asistencie pre zamestnancov miestnych úradov MČ, napríklad doručovanie 

písomností a prešetrovanie rôznych podnetov od občanov. V neposlednom rade plnili úlohy 

v tých oblastiach, ktoré boli vnímané verejnosťou ako značne problematické a ich riešenie 

vyţadovalo osobnú a miestnu znalosť.  
 

4. Ďalšie odborné činnosti 
 
4.1       Výkon odborného dozoru nad taxisluţbou 
 

Túto problematiku nepriaznivo ovplyvnila legislatívna zmena v oblasti kontroly 

výkonu taxisluţby príslušníkmi MsP, pretoţe podľa nového zákona sa zmenili aj preukazy 
kontrolórov, ktoré vydáva MDaRR SR a výmena trvala dlhšie obdobie. Z tohto dôvodu v 

roku 2012 bolo na území hlavného mesta vykonaných  158 kontrol výkonu taxisluţby (v roku 

2011 394). Riešených nedostatkov bolo 38. 
V tejto súvislosti je tieţ potrebné  uviesť, ţe systém riešenia priestupkov v tejto oblasti 

nie je doriešený. Príslušníci MsP nie sú oprávnení ukladať blokové pokuty, len priestupky 

oznamovať správnemu orgánu, ktorým je obec. Absentuje platné VZN hlavného mesta o Taxi 
sluţbe. 
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4.2       Mestský kamerový systém 
 

Mestský kamerový systém (ďalej len „kamerový systém“) zabezpečoval dohľad nad 

bezpečnosťou a verejným poriadkom na území mesta a zároveň pôsobil preventívne proti 

páchaniu trestnej činnosti na úseku uličnej kriminality, majetkovej trestnej činnosti 

a priestupkov. Umiestnenie kamier a ich prevádzka bola v súlade s platnými právnymi 

predpismi.  
V roku 2012 mala MsP v uţívaní 48 kamier. V rámci OS Staré Mesto – 19; OS 

Ruţinov – 7; OS Nové Mesto – 8; OS Dúbravka – 2, ktoré sú umiestnené v MČ Lamač;      

OS Petrţalka – 12. V priebehu roka bola demontovaná dlhodobo nefunkčná kamera na 

Račianskom mýte a bola osadená nová kamera na Vajanského nábreţí. 
Prostredníctvom kamerového systému bolo zistených 3 692 udalostí, najviac v oblasti 

statickej dopravy a peších zón. Boli však zaznamenané a riešené aj priestupky súvisiace s 

poţívaním alkoholu na verejných priestranstvách, s čistotou a poriadkom a v súvislosti so 

psami. Udalosti zistené kamerovým systémom boli riešené blokovou pokutou v 1 852 
prípadoch v sume 29 525 € a v ostatných prípadoch napomenutím alebo oznámením 

príslušnému orgánu. 
  Výstupy z kamerového systému pomáhali MsP pri objasňovaní priestupkov a tieţ 

orgánom činným v trestnom konaní pri odhaľovaní, objasňovaní a pri dokumentovaní trestnej 

činnosti. V 123 prípadoch bol záznam poskytnutý pre dokumentovanie MsP (najmä v 

súvislosti s objasňovaním priestupkov). 
 V rámci súčinnosti boli príslušníkom PZ na základe ich doţiadania poskytnuté kamerové 

záznamy, kde dochádzalo k páchaniu trestných činov krádeţe alebo poškodenia motorového 

vozidla, poškodenia majetku, lúpeţného prepadnutia, výtrţníctva, ublíţenia na zdraví 

a vlámania do objektov.  
  Zníţenie počtu prípadov odhalených pomocou mestského kamerového systému cca 

o 25 % súviselo s výskytom technických a prenosových problémov, pričom čoraz viac 

priestupcov pozná kamerami sledované miesta, ktorým sa vyhýbajú.  
 
4.3       Priestupky na úseku porušovania podmienok drţania psov 

 
 Konanie vo veciach priestupkov podľa ustanovení § 7 ods. 1 písm. c) a § 7 ods. 2 

písm. b) zákona o psoch bolo  vykonávané na základe poverenia primátora ako príslušného 

správneho orgánu. 
  Od nadobudnutia účinnosti predmetného zákona bol prevaţne z územných útvarov PZ 

v roku 2012 doručený doposiaľ najvyšší počet spisov – 49. Vo všetkých prípadoch išlo o 

útoky psov na človeka alebo zvieratá alebo o ich ohrozovanie psom. Najmä z dôvodu 

nedostatočne a nespoľahlivo zadokumentovaného skutku bolo vrátených PZ na došetrenie 17 

vecí.  
  V 22 prípadoch bolo správne konanie ukončené, z toho v 13 prípadoch rozhodnutím 

o priestupku a v 9 prípadoch rozkazom o uloţení sankcie v skrátenom konaní. V 21 prípadoch 

boli uloţené pokuty v celkovej výške 1 615 € a v jednom prípade bolo uloţené pokarhanie. V 

10 prípadoch sa doposiaľ vykonávajú procesné úkony. 
 V roku 2012 bolo v správnom konaní ukončených ďalších 6 priestupkov spáchaných 

pred hodnoteným obdobím, a to 5 prípadov z roku 2011 a jeden prípad ešte z roku 2010, za 

ktoré boli vinníkom uloţené pokuty v celkovej výške 410 €. Celkové príjmy za uloţené 

pokuty v roku 2012 predstavovali 2 025 € . 
 V hodnotenom období sa voči rozhodnutiu správneho orgánu účastníci odvolali v 5 
prípadoch. Na základe odvolania boli priestupkové spisy predloţené Krajskému súdu 

v Bratislave ako príslušnému odvolaciemu orgánu. Vo všetkých odvolacích konaniach však 

bolo hlavné mesto doposiaľ úspešné.  
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 V prípade, ţe priestupca uloţenú sankciu dobrovoľne neuhradil, darilo sa uloţené 

pokuty vymáhať prostredníctvom súdnej exekútorky, ktorej bolo v roku 2012 odstúpených 10 

vecí s celkovou pohľadávkou vo výške 1 300 €. Časť z nich uţ bola úspešne vymoţená. 
 
 

5. Spolupráca s občanmi 
 

Pozitívnym ukazovateľom v činnosti MsP je postupné upevňovanie spolupráce s 

občanmi. Tomuto nasvedčovalo aj takmer 5 300 podnetov oznámených občanmi osobne 

(oproti roku 2011 nárast o takmer 40 %) a vyše 17 tisíc podnetov oznámení na telefónne čísla 

výkonných útvarov MsP (nárast o 15 %). Na telefónnej linke 159 bolo prijatých takmer 52 

tisíc hovorov. Z tohto počtu vyše 44 500 bolo vybavených ihneď na centrálnom dispečingu 

MsP. Ostatné oznámenia boli postúpené výkonným útvarom MsP resp. PZ. Občania ţiadali 

prevaţne informácie o odstránených motorových vozidlách, upozorňovali na nesprávne 

parkovanie, na rušenie nočného pokoja, na priestupky proti ustanoveniam VZN v oblasti 
čistoty a poriadku, na státie na zeleni, na poţívanie alkoholických nápojov na verejnom 

priestranstve a na nedodrţiavanie záverečných hodín v pohostinstvách.  
 

6. Spolupráca s Policajným zborom 
 

V súlade s „Dohodou o spolupráci pri ochrane verejného poriadku v hlavnom meste 
SR Bratislave“ (ďalej len „Dohoda“) z roku 2011 príslušníci MsP spolupracovali 

s príslušníkmi PZ predovšetkým v oblasti zabezpečovania 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 na dopravné inšpektoráty PZ a iné 

územné útvary 1 667 priestupkov. 
V 22 prípadoch bolo zistené a oznámené podozrenie zo spáchania trestnej činnosti. Z 

tohto počtu to bolo 5 prípadov krádeţí vlámaním, 3 prípady krádeţí (známi páchatelia), 3 

prípady nedovolenej výroby a drţania omamných a psychotropných látok, 3 prípady 

poškodzovania cudzej veci a 2 prípady poškodzovania cudzej veci sprejerom), 3 prípady 

útoku na vereného činiteľa a po jednom prípade lúpeţe, potlačovania základných práv 

a slobôd občanov a podnecovania k národnostnej, rasovej a etnickej nenávisti, pričom v 13 

prípadoch bola obmedzená osobná sloboda 15 osobám. Príslušníci MsP odovzdali útvarom 

PZ 9 vypátraných osôb a v 51 prípadoch odovzdali nájdené osobné doklady. Na priame 

poţiadanie PZ zasahovali príslušníci MsP v 583 prípadoch. Vedenie MsP a velitelia OS sa 
v hodnotenom období  zúčastňovali na operatívnych a súčinnostných poradách 

s predstaviteľmi územných útvarov PZ zameraných na súčinnosť a výkon sluţby pred a počas 

konaných bezpečnostných opatrení . Táto oblasť spolupráce prispela k pozitívnemu riešeniu 

úloh na úseku verejného poriadku v hlavnom meste.   
 

7. Spolupráca s hlavným mestom a s mestskými časťami 
 
 Táto spolupráca bola zameraná na viaceré oblasti. Riadiaci príslušníci OS a vedúci 

zamestnanci jednotlivých MČ sa pravidelne zúčastňovali na spoločných pracovných 

poradách. Ako veľmi prospešnú moţno hodnotiť spoluprácu s oddeleniami ţivotného 

prostredia a podnikateľských činností.  
V spolupráci s hlavným mestom a s MČ príslušníci MsP zabezpečovali dohľad nad 

verejným poriadkom počas rôznych podujatí. Napríklad počas letnej turistickej sezóny bola 

zabezpečovaná zvýšená kontrola verejného poriadku v centre hlavného mesta, v oddychových 

zónach, prírodných kúpaliskách a na dunajskej hrádzi.  
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Na základe zistení príslušníkov MsP bolo na magistrát hlavného mesta a na miestne 
úrady MČ nahlásených 271 vrakov motorových vozidiel a 243 zničených, poškodených alebo 

znečistených dopravných značiek. 
Pre odborné útvary hlavného mesta a MČ boli na poţiadanie doručované písomnosti, 

vykonávané asistencie a kontroly bytových a nebytových priestorov, najmä v súvislosti s 

riešením sociálnych prípadov. Ďalej príslušníci MsP poskytovali asistenciu zamestnancom 

miestnych úradov pri kontrolách majiteľov psov, reštauračných zariadení a pouličných aktivít. 

Na základe poţiadaviek MČ príslušníci MsP asistovali aj pri prevozoch finančných hotovostí. 

Príslušníci operatívne poskytovali súčinnosť zamestnancom magistrátu pri kontrole 

prevádzok, ktoré prevádzkujú hazardné hry prostredníctvom výherných automatov.  
Spolupráca MsP s MČ bola v technickej podpore výkonu sluţby fotoaparátmi a 

imobilizérmi nasledovne: a to od MČ Staré Mesto 33 ks , Nové Mesto 8 ks, Dúbravka 7 ks, 

Karlova Ves 2 ks, Devínska Nová Ves 4 ks, Petrţalka 12 ks a Čunovo 1 ks. MČ Ruţinov a 

Petrţalka poskytli na výkon sluţby po 2 bicykle, ktoré sú vyuţívané najmä v oblasti vodných 

zdrojov a na dunajskej hrádzi. 
 
7.1      Spolupráca pri prevádzkovaní pultu centrálnej ochrany 
 

V rámci prevádzkovania ţivnosti hlavného mesta - Prevádzkarňou, Gunduličova ul. 10 

bola  realizovaná spolupráca s  MsP pri zásahoch na objekty napojené na pult centrálnej 

ochrany. K 31. 12. 2012 bolo na pult centrálnej ochrany hlavného mesta napojených 320 
objektov, z toho  v okrese Bratislava 1 – 108, Bratislava 2 – 65, Bratislava 3 – 55, Bratislava 
4 – 57, Bratislava 5 – 35. Z celkového počtu 1 584 signálov o narušení objektov, na ktoré 

zasahovali hliadky MsP v 9 prípadoch došlo k narušeniu chráneného objektu. V ostatných 

prípadoch boli signály o narušení objektov spôsobené inak (napr. technickou chybou 

zariadenia, pohybom zvierat, nesprávnou manipuláciou a pod.). 
 

8. Spolupráca s inými subjektmi 
 

MsP spolupracuje s odborom civilnej ochrany a krízového riadenia Obvodného úradu 

v Bratislave, orgánmi civilnej ochrany hlavného mesta a MČ. Zameranie činnosti MsP v roku 

2012 na tomto úseku bolo spracované podľa „Zamerania činnosti pri plnení úloh krízového 

riadenia, hospodárskej mobilizácie, integrovaného záchranného systému, civilnej ochrany 

obyvateľstva, civilného núdzového plánovania a správy materiálu civilnej ochrany pre hlavné 

mesto SR Bratislavu, mestské časti Bratislavy, právnické osoby a fyzické osoby v obvode 
Bratislava na rok 2012“. Okrem prípravy odborných materiálov – zameranie činnosti v oblasti 

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

zapoţičaného materiálu CO sa poverení príslušníci MsP zúčastňovali zasadnutí evakuačných 

komisií na všetkých úrovniach a rokovali s odbornými zamestnancami mestských častí o 

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

prípade krízovej situácie.  
 Pravidelne boli príslušným orgánom hlásené zmeny na MsP, ako aj písomné správy 

o stave dopravných prostriedkov MsP pre potreby civilnej ochrany. 
Spolupráca MsP s HaZZ bola vykonávaná formou preverovania oznamov od občanov 

o poţiaroch, resp. nepovolených zakladaní ohňa a následným oznamovaním udalostí HaZZ, 

prípadne zabezpečením miesta udalosti. Okrem malých poţiarov (väčšinou horiace 

kontajnery príp. elektrické prípojky alebo káble), nahlasovali príslušníci MsP na HaZZ 

spadnuté stromy, prípadne rozliaty olej na vozovke a pod. Jednotky HaZZ boli privolané 

zasahujúcimi príslušníkmi MsP v 80 prípadoch. 
V 212 prípadoch, v ktorých príslušníci MsP zasahovali v rámci spolupráce s RZP 

chránili ţivot a zdravie občanov so závaţnými zdravotnými problémami. 
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V roku 2012 príslušníci MsP v 130 prípadoch privolali Slobodu zvierat k zraneným 

alebo uhynutým zvieratám, ktoré sa nachádzali na verejnom priestranstve. 
Spolupráca s inými obecnými a mestskými políciami v rámci SR sa týkala 

predovšetkým vybavovania ţiadostí súvisiacich s objasňovaním priestupkov a vypočutím 

osôb podozrivých zo spáchania priestupku a tieţ doručovania písomností. 
V hodnotenom období bolo vybavených 65 písomností najčastejšie pre okresné, 

krajské súdy a exekútorské úrady, ktoré sa týkali prevaţne doručovania zásielok. Do tejto 

oblasti nie sú zahrnuté procesné úkony vykonané v správnom konaní. Takéto zásielky MsP 

však doručovala len výnimočne a to len v prípadoch, ak boli adresátmi jej príslušníci 

a zamestnanci.  
 Na základe ţiadostí iných orgánov štátnej alebo verejnej správy alebo fyzickej osoby 

bolo vykonaných 283 administratívnych lustrácií v evidencii priestupkov MsP, a to pre MO 
SR v 41 prípadoch, NBÚ v 67 prípadoch, VOS v 144 prípadoch, útvary PZ v 24 prípadoch, 

MÚ Petrţalka v 3 prípadoch, súdy v 2 prípadoch a fyzické osoby taktieţ v 2 prípadoch. 

 Priebeţne boli podľa vznesených poţiadaviek na MsP vypracúvané odborné 

stanoviská a pripomienky k legislatívnemu procesu navrhovaných právnych predpisov.  
 MsP má aktívne zastúpenie v prezídiu  Zdruţenia náčelníkov mestských a obecných 

polícií SR, kde náčelníčka MsP je členkou Prezídia zdruţenia a zastáva volenú funkciu 

podpredsedníčky zdruţenia. Pri tejto činnosti náčelníčka MsP aktívnym vstupom sa podieľala 

na organizačnej činnosti prezídia, na rokovaní jeho zasadnutí a príprave podkladov pre 

jednotlivé rozhodnutia a návrhy vo vzťahu k ZMOSu, Únii miest a obcí a tieţ Regionálnej 

skupine obecných a mestských polícii, ako i Prezídiu PZ. 
 MsP v zmysle § 89 priestupkového zákona zasielala do Ústrednej evidencie 

Ministerstva vnútra SR priestupky (ďalej len „ústredná evidencia priestupkov“) dátovým 

súborom v dvojtýţdenných intervaloch. Na export dátových súborov z informačného systému 

APIS sa v rutinnej prevádzke pouţíval SQL skript. V mesiaci január boli zaslané csv súbory 

z roku 2010 a 2011 na konverziu do databázy ústrednej evidencie priestupkov. Po úspešnej 
konverzii bol zaslaný aj prvý dátový csv súbor z roku 2012. Počas roka bolo zaslaných 

ďalších 23 dátových súborov. 
 

9. Informovanie verejnosti 
 
9.1       Prostredníctvom printových a elektronických médií  

 
 Informačné výstupy určené zástupcom médií boli podávané v písomnej forme, 

priamymi vstupmi, ale aj telefonickými informáciami. Svoje miesto si MsP našla aj v 

celoslovenských vysielaniach televízií RTVS, JOJ a Markíza, pravidelné vstupy 

zabezpečovala pre regionálnu televíziu Bratislava, ako aj televízie pôsobiace v rámci 

bratislavských mestských častí a od leta 2012 aj v novovzniknutej Západoslovenskej televízii. 

Boli poskytnuté informácie najmä o kompetenciách MsP. V oblasti dopravnej problematiky 

pre  motoristickú reláciu Pozor, zákruta okrem poskytnutých informácií bol daný dôraz na 

zodpovedanie otázok a poţiadaviek verejnosti.  Ďalej  MsP denne médiám poskytovala tri aţ 

štyri informácie. Informačný tok bol zabezpečovaný aj počas voľných dní nepretrţite 24 

hodín.  
 
9.2       Ostatné 
 

MsP má zriadenú vlastnú webovú stránku, na ktorej prezentuje základné informácie o 

svojej činnosti. Tieto informácie sú týţdenne aktualizované. Na stránke je k dispozícii aj 

aplikácia, na ktorej si môţu občania overiť, či bolo ich motorové vozidlo odstránené na 

základe rozhodnutia príslušníka MsP.  
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10. Prevencia kriminality 
 
10.1     Preventívny projekt „Správaj sa normálne“ 
 

V roku 2012 pokračoval v súčinnosti s Krajským riaditeľstvom PZ v Bratislave 

projekt „Správaj sa normálne“ určený ţiakom 5. ročníka základných škôl. Do projektu bolo 

v školskom roku 2011/2012 zapojených osem základných škôl, v ktorých prednáškovou 

činnosťou 8 príslušníkov MsP oslovilo 363 ţiakov. Desať tém projektu bolo zameraných na 

prevenciu kriminality mládeţe. Školáci sú prostredníctvom prednášok oboznamovaní tak 

s prácou mestskej polície, ako aj s konkrétnymi nástrahami, ktoré majú negatívny vplyv na 

vývoj osobnosti mladých ľudí. Počas jednotlivých prednášok boli ţiaci upozorňovaní, ako 

predchádzať krádeţiam. Príslušníci MsP učili ţiakov ako povedať „nie“ násiliu a nátlaku na 
svojich rovesníkov, a boli oboznámení o zásadách bezpečnosti účastníka v cestnej premávke 

– cyklistu a chodca. Pozornosť bola tieţ venovaná prevencii závislosti na alkohol, cigarety, 

drogy či hracie automaty. V téme pod názvom „Kaţdý je iný“ bolo cieľom projektu 
informovať deti o predsudkoch, diskriminácii, rasizme a poniţovaní s cieľom zmeniť ich 

postoj k týmto problémom. V neposlednom rade bol daný dôraz na rovnosť všetkých ľudí 

pred zákonom. 
 

10.2     Prednášková činnosť, ukáţky výcviku sluţobných zvierat 
 

Vybraní príslušníci MsP vykonávali počas uplynulého obdobia prednáškovú činnosť 

v domovoch dôchodcov a participovali na projekte hlavného mesta orientovaného na seniorov 

- napríklad v MČ Lamač, Rača a Vajnory, kde taktieţ vykonali prednášky na tému 

bezpečnosť seniorov. V tejto oblasti príslušníci MsP zaradení na Stanici jazdeckej polície 

a kynológie (ďalej len „JPaK“) vykonali viacero ukáţok výcviku sluţobných psov a koní 

v predškolských, školských a iných zariadeniach. 
Dňa 12. 10. 2012 sa konali verejnosti prístupné medzinárodné preteky psovodov 

mestských polícií pod záštitou primátora. Na pretekoch sa okrem domácich psovodov 

zúčastnili aj psovodi mestských polícií z Prahy, Ostravy, Nových Zámkov, Prievidze 

a Prešova. Prvenstvo vo všetkých súťaţných kategóriách patrilo súťaţnému druţstvu z MsP 
Bratislava – JPaK. Uvedená akcia bola prezentovaná v TV Markíza, TV JOJ , RTVS, TV 

Ruţinov, TV Bratislava a v niektorých printových médiách. 
Záujemcom o výcvik a výchovu psov bola k dispozícii kynologická poradňa MsP. 

Psovodi občanom formou telefonátov poskytovali bezplatné rady vo veci výberu plemena psa 

a ďalšej starostlivosti o neho, vrátane kŕmenia, zoohygieny a výcviku, ale aj pri prihlasovaní 
psa do evidencie a ďalších povinností vyplývajúcich pre majiteľov psov zo zákona o psoch, 

alebo z VZN hlavného mesta a z VZN jednotlivých MČ. Príslušníci Stanice JPaK vykonali aj 

31 ukáţok výcviku sluţobných psov a koní v rôznych predškolských a školských 

zariadeniach na území hlavného mesta. 
 
10.3     Dopravná výchova na materských a na základných školách 
 

MsP realizovala projekt mobilného dopravného ihriska, pomocou ktorého boli 

predškolákom a školákom prvého stupňa základných škôl dávané do pozornosti praktické 

zásady správania sa detí v cestnej premávke. Pomocou dopravných značiek, kriţovatky so 

svetelnou signalizáciou a priechodom pre chodcov boli vytvárané situácie, s ktorými sa deti 

mohli stretnúť. V roku 2012 bola dopravná výchova takýmto spôsobom sprístupnená MŠ na 

Staromlynskej ulici, na Pekníkovej a Mikovíniho ulici, ako aj pre predškolákov petrţalských 

materských škôl v rámci projektu Detský vodičský preukaz na Bradáčovej ulici. Na 

základných školách bola táto aktivita zrealizovaná v Jarovciach, na ZŠ Košická, Kulíšková 

a Nevädzova ulica. Prostredníctvom dopravnej výchovy pre prvý stupeň základných škôl 
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pôsobiacich na území Starého Mesta v rámci týţdňa mobility a počas letných mesiacov boli 

prezentované ukáţky dopravnej výchovy aj pre deti navštevujúce letné detské tábory 

napríklad na Strečnianskej ulici v Petrţalke. Počas osláv MDD bolo ukáţkami dopravnej 

výchovy prezentované mobilné dopravné ihrisko v priestoroch Starej trţnice. 
Záujem o realizovanie bezplatnej dopravnej výchovy pre bezpečnosť detí zo strany 

MŠ a ZŠ bol vysoký čo potvrdzuje účasť viac ako 1200 detí. 
 
 
10.4     Zabezpečovanie priechodov pre chodcov pred školami 
 

Jednou z dlhodobo realizovaných preventívnych akcií MsP počas celého školského 

roka bol projekt „Bezpečná cesta do školy“. V ranných, prípadne popoludňajších hodinách 

príslušníci MsP v blízkosti základných škôl dohliadali  na školákov vyuţívajúcich na cestu do 

a zo školy priechody pre chodcov, a v prípade potreby zastavovali motorové vozidlá 

a umoţňovali tak ţiakom dostať sa cez frekventované cesty bezpečne do školských lavíc, 

alebo naopak zo školy domov. Počas školského roka bol tento projekt zabezpečovaný pred ZŠ 

na uliciach Mlynarovičova, Šintavská, Gessayova, Za kasárňou, Riazanská, Osloboditeľská, 

Tbiliská, Pri kríţi, Nejedlého, Karloveská, Mierová, Mudroňova, Škarniclová, Svätoplukova, 

Jelačičova a pred ZŠ v Rusovciach. 
 
10.5     Medzinárodný výtvarný protidrogový projekt 
 

Aj v roku 2012 sa MsP zapojila do medzinárodného výtvarného protidrogového 

projektu „Prečo som na svete rád/rada“ realizovaného Národným osvetovým centrom. V ňom 

jeho autori prostredníctvom výtvarných prác vyjadrujú svoj postoj k uţívaniu drog. V jednej z 
kategórií bola udelená 14-ročnej súťaţiacej z Košíc cena náčelníčky MsP.  
 

11. Ľudské zdroje a vzdelávanie 
 
11.1     Profil ľudských zdrojov 

 
V roku 2012 mala MsP priemerný stav 327,51 zamestnancov (v roku 2011 to bolo 

341,42. Z celkového stavu 328 zamestnancov k 31. 12. 2012 bolo 285 zamestnancov na 
pracovnej pozícii policajt (86,89 %), z toho 38 ţien (13,33 %). Vzdelanostná úroveň v MsP 
bol nasledovná -  64 zamestnancov malo vysokoškolské vzdelanie (o 5 viac ako v roku 2011) 
a 256 úplné stredoškolské vzdelanie s maturitou. Na pracovných pozíciách stajník, nočný 

stráţnik, kurič, údrţbár bolo 8 zamestnancov so stredoškolským vzdelaním alebo základným 

vzdelaním. 
Veková štruktúra príslušníkov MsP (bez administratívnych a servisných zamestnancov 

a zamestnancov so zmenenou pracovnou schopnosťou) bola nasledovná: veková skupina od 

21 – 25 rokov 6 príslušníkov; od 26 - 30 rokov 28 príslušníkov; od 31 – 35 rokov 37 
príslušníkov; od 36 – 40 rokov 57 príslušníkov; od 41 – 45 rokov 49 príslušníkov; od 46 – 50 
rokov 44 príslušníkov; od 51 – 55 rokov 29 príslušníkov; 56 – 60 rokov 23 príslušníkov  a 61 
a viac rokov 12 príslušníkov. 
 Aj v roku 2012 monitorovalo verejný poriadok prostredníctvom kamerového systému 
6 zamestnancov so zmenenou pracovnou schopnosťou. Presunutím príslušníkov MsP z týchto 

pracovných pozícií bol  posilnený priamy výkon sluţby. 
V roku 2012 podalo ţiadosť o prijatie do pracovného pomeru v MsP 154 záujemcov 

(v roku 2011 to bolo 183). Po zohľadnení finančných moţností pre prijatie nových 

príslušníkov  a po vyhodnotení splnenia základných predpokladov na tento druh práce (bez 
potreby absolvovania kurzu odbornej spôsobilosti) bolo vykonaných 5 výberových konaní. 

Pracovný pomer vznikol celkom 16 zamestnancom z toho 12 príslušníkom MsP, 1 admin. 

zamestnancovi a 3 servisným zamestnancom. 
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Pracovný pomer bol skončený s 23 príslušníkmi MsP a s 5 servisnými/ 

administratívnymi zamestnancami. V 22 prípadoch bol skončený pracovný pomer dohodou so 

strany príslušníka/zamestnanca, v 1 prípade išlo o okamţité skončenie pracovného pomeru zo 

strany zamestnávateľa (v predchádzajúcom roku to boli 4 prípady). V 1 prípade išlo 

o skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe zo strany zamestnávateľa (v 

predchádzajúcom roku to bolo 6 prípadov), v 3 prípadoch sa jednalo o výpoveď z pracovného 

pomeru zo strany zamestnanca a v 1 prípade skončil pracovný pomer úmrtím zamestnanca. 
V súlade so zameraním činnosti MsP na rok 2012 a uznesením mestského 

zastupiteľstva č. 509/2012 zo dňa 29. 03. 2012 boli dvakrát vykonané ako nástroj riadenia 

ľudských zdrojov rotácie príslušníkov MsP medzi výkonnými útvarmi. Cieľom rotácii bolo 

dosiahnuť miestnu znalosť príslušníkmi MsP i iných rajónov OS, pričom táto znalosť bola 

potrebná pri zabezpečovaní akcií celomestského významu.   
 
11.2     Sluţobná príprava 
 
 Účelom sluţobnej prípravy v rámci školení a výcviku príslušníkov a zamestnancov 
MsP bolo oboznamovať ich s novými všeobecne záväznými  právnymi predpismi a internými 

predpismi, zvyšovať ich odborné znalosti a praktické zručnosti. Sluţobná príprava bola 

uskutočnená na základe Plánu na vzdelávací a výcvikový rok 2012, a to zamestnaniami 

vykonanými v mesiacoch marec a október 2012.  
 V mesiaci marec bola vykonaná sluţobná príprava so zameraním na BOZP, 
pracovnoprávne vzťahy a súvisiace predpisy, zhromaţďovanie občanov, činnosť 

poriadkového útvaru, vyuţívanie výpočtovej techniky a streleckú prípravu. V mesiaci október 

bola príprava zameraná na BOZP a PO, vodičov sluţobných motorových vozidiel a ich 
povinnosti súvisiace s prevádzkou a premávkou, na novely súvisiacich právnych predpisov 

a VZN a na priestupky a vybrané trestné činy.  
 

12. Kontrolná činnosť 
 

Príslušníci vnútorno - organizačného oddelenia MsP v roku 2012 vykonali 38 kontrol 
(o 3 viac ako v predchádzajúcom roku), z ktorých v 4 prípadoch predloţili návrh opatrení. 

Kontroly boli okrem iného zamerané najmä na poţitie alkoholických nápojov pred a počas 

sluţby, na kontrolu sluţobných zbraní a streliva na jednotlivých výkonných útvaroch, výkon 

sluţby, na správnosť vyplňovania pokutových blokov, na doklady hliadok potrebných pre 

výkon sluţby, vyuţívanie sluţobnej telefónnej linky, správnosť vedenia predpísaných 

evidencií a preverení údajov v evidencii obyvateľov a motorových vozidiel. 
Okrem vyššie uvedeného vykonávali kontroly aj velitelia a ich zástupcovia na 

príslušných výkonných útvaroch. Ich kontrolná činnosť  bola napĺňaná rotačnými kontrolami 

v nočných a skorých ranných hodinách. Počas kalendárneho roka 2012 bolo vykonaných 279 

rotačných kontrol, pri ktorých boli zistené  nedostatky  a to poškodené prilby a vesty u 
zásahových hliadkach na zásahy PCO, neúplné vypisovanie pokutových blokov, nedodrţanie 

kontrolného bodu resp. určeného miesta výkonu sluţby hliadkou, nedodrţanie pokynov 

kontrolného orgánu. Tieto nedostatky boli riešené priamo na mieste, príp. príslušným 

veliteľom výkonného útvaru alebo náčelníčkou MsP. 
Náčelníčka MsP a zástupca náčelníčky v rámci svojej riadiacej činnosti, vykonávali 

neplánované kontroly priameho výkonu sluţby v dennej i v nočnej dobe. 
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13. Prešetrovanie sťažností, podnetov a sprístupňovanie informácií 
 

13.1     Konanie o sťaţnostiach 
 

 Od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012 bolo prijatých celkom 110 sťaţností. Ku dňu 

31. 12. 2012 bolo vybavených 105 sťaţností.  5 sťaţností prijatých v druhej dekáde decembra 

2012 bolo ukončených do 9. 1. 2013. 
 Zo 110 prešetrených a uzatvorených sťaţností týkajúcich sa jednotlivých oblastí 

sluţobnej činnosti konkrétnych príslušníkov MsP bolo 71 sťaţností vybavených ako 

neopodstatnených, 5 sťaţností opodstatnených, 4 sťaţnosti opodstatnené v jednej časti, 3 

sťaţnosti boli postúpené na vybavenie iným orgánom verejnej správy, 26 sťaţností bolo 

odloţených v zmysle ustanovenia § 6 zákona č. 9/2010 Z. z. o sťaţnostiach z dôvodov: 
(elektronickou poštou podané sťaţnosti neboli do 5 pracovných dní potvrdené podpisom 

sťaţovateľa, neposkytnutie spolupráce zo strany sťaţovateľa, ďalšia opakovaná sťaţnosť k tej 

istej veci, vo veci sťaţnosti konal orgán činný v trestnom konaní) a 1 sťaţnosť bola odvolaná 

sťaţovateľom pred ukončením šetrenia.  
 Prijaté opatrenia na uskutočnenie nápravy zistených nedostatkov boli splnené alebo sa 

priebeţne plnia. Príslušníci MsP, ktorí porušili právne a sluţobné predpisy alebo pochybili pri 

kvalifikovaní priestupku boli riešení v zmysle pracovnoprávnej zodpovednosti resp. im boli 

zosobnené výdavky, ktoré MsP musela uhradiť sťaţovateľom. 
 
13.2     Sprístupňovanie informácií 

 
 Za rok 2012 bolo prijatých a vybavených 40 ţiadostí o informácie podľa zákona 

č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov. V 36 
prípadoch boli informácie sprístupnené v plnom rozsahu a v 4 prípadoch bola ţiadosť 

odloţená z dôvodu nedoplnenia ţiadosti na výzvu. Tak ako v roku 2011, ani v roku 2012 
nebolo vydané ani jedno rozhodnutie o nesprístupnení poţadovanej informácie. 

 Najčastejšie boli sprístupňované informácie ohľadne odstraňovania motorových 

vozidiel ako prekáţok v cestnej premávke, informácie týkajúce sa organizácie výkonu sluţby 

MsP a ukladania blokových pokút, ako aj organizačného, personálneho a finančného 

zabezpečenia MsP. Ďalej sa informácie týkali plnenia podmienok VZN MČ ohľadom 

podmienok drţania psov, riešenia statickej dopravy, najmä parkovania, vyuţívania 

kamerového systému v sluţobnej činnosti MsP, zabezpečovania kultúrnych a športových 

podujatí a riešenia rušenia nočného pokoja. 
 

13.3     Žiadosti, doţiadania a podnety 
 
 Na referáte prešetrovania sťaţností bolo za rok 2012 prešetrených a vybavených  82 

podnetov a ţiadostí občanov. Išlo o podania rovnakého zamerania ako ţiadosti o 

sprístupnenie informácií. Okrem toho bolo prijatých týţdenne cca 4-5 telefonických aj osobne 

vznesených otázok a podnetov smerujúcich k činnosti MsP i ku konkrétnym úkonom, ktoré 

boli vybavené ihneď na mieste. 
 Všeobecne moţno konštatovať, ţe čo do počtu došlo k nárastu prešetrovaných podaní 

o 7,5 % (viď prehľad): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

17 
 

Agenda Rok 2012 Rok 2011 
Konanie o sťaţnostiach 110 132 
Sprístupnenie informácií 40 19 
Ţiadosti a podnety občanov 82 57 

Doţiadania súdov, prokuratúr a 

útvarov PZ 
14 21 

Spolu 246 229 
 

Zníţenie objemu agendy sťaţností v roku 2012 oproti roku 2011 o 17 % a súčasné 

zvýšenie objemu agendy sprístupňovania informácií o 100 % a agendy ţiadostí a podnetov 

občanov o 44 % poukazuje na to, ţe čoraz viac ľudí namiesto podávania sťaţností začína 

uprednostňovať tie formy podaní, kde predpokladá kratšie lehoty vybavenia. V prípade 

podnetov a ţiadostí sa uplatňuje všeobecná lehota správneho konania spravidla do 30 dní, v 

prípade sprístupňovania informácií je lehota vybavenia ţiadosti do 8 pracovných dní, kým 

zákon o sťaţnostiach upravuje lehotu na 60 pracovných dní s moţnosťou predĺţenia o ďalších 

30 dní. V podmienkach MsP však boli sťaţnosti vybavované vo väčšine prípadov v lehote do 

25-30 pracovných dní. 
 

14. Ekonomické zabezpečenie 
 

Zastupiteľstvo hlavného mesta schválilo na svojom zasadnutí dňa 15. 12. 2011 
rozpočet hlavného mesta na rok 2012, s nasledovným určením pre MsP - 6 817 442 € beţné 

výdavky vrátane Sociálneho systému; 170 000 € kapitálové výdavky a 615 700 € 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 2012 boli rozpočtované na priemerný plat 954,95 €, 

ktorého súčasťou je aj realizácia Sociálneho systému. Priemerná mzda dosiahnutá za rok 2012 

bola vo výške 957,05 €. Celkové čerpanie mzdových prostriedkov bolo vo výške 3 761 332 € 

(v tom Sociálny systém 666 839 €). 
 Poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní a Národného úradu práce v roku 
2012 tvoril 34,95 % z objemu mzdových prostriedkov a ostatných príspevkov vyplácaných 

v rámci Sociálneho systému prostredníctvom miezd. Na príspevok do DDP bolo 

rozpočtované ďalších 2,5 %. Čerpanie v poloţke poistné bolo v roku 2012 v celkovej výške 

1 472 181 € (v tom Sociálny systém 233 060 €). 
Pravidelne boli realizované mesačné platby za všetky druhy energií, zabezpečenie 

materiálneho a technického 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 898 674 €, v ktorých sú i výdavky na realizáciu 

Sociálneho systému vo výške 31 177 €, a to formou príspevku na čistenie sluţobnej 

rovnošaty, ďalšieho stravného lístka, úhradu úrazového poistenia a zvýšenú tvorbou 

sociálneho fondu. 
 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 353 194 €, 

v tom Sociálny systém 323 621 €. 
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 Kapitálové výdavky boli čerpané na realizáciu prepojenia optickej siete mestského 

kamerového systému MsP s optickou sieťou dohľadového systému kriţovatiek OCH vo 

výške 23 737 €. 
V priebehu roka 2012 došlo k zníţeniu rozpočtových prostriedkov o 340 872 €, a to 

v beţných výdavkoch o 194 612 € a v kapitálových výdavkoch o 146 260 €. Čerpanie 

finančných  prostriedkov za rok 2012 tvorí prílohu č. 9. 
MsP dostala na základe darovacej zmluvy od spoločnosti OLO a.s. finančný dar vo 

výške 2 000 € na zabezpečenie podujatia „Medzinárodná súťaţ psovodov mestských polícií 

Bratislava 2012“ a MČ Rusovce poskytla na základe zmluvy finančný príspevok na pohonné 

hmoty do sluţobného motocykla okrskára v tejto mestskej časti vo výške 32,99 €. 
V priebehu roka 2012 boli v stanovených lehotách vykonané jednotlivé inventarizácie, 

bol spracovaný a predloţený návrh rozpočtových prostriedkov pre roky 2013 – 2015, 
uskutočnilo sa 9 zasadnutí vyraďovacej komisie, 3 zasadnutia škodovej komisie a 7 zasadnutí 
likvidačnej komisie. 

 
15. Technické zabezpečenie 

 
15.1     Autodoprava 
 

K 31. 12. 2012 mala MsP k dispozícii 54 vozidiel (52 motorových a 2 prípojné), 

ktorými zabezpečovala sluţobnú a kontrolnú činnosť vo výkone, administratívno-technické 

veci a logistiku. Z uvedeného počtu bolo 37 osobných motorových vozidiel MsP a 3 osobné 

motorové vozidlá patriace hlavnému mestu - Prevádzke, Gunduličova 10, ktorá ich dala do 

uţívania MsP. Tri nákladné motorové vozidlá slúţili na prepravu sluţobných psov MsP a na 
ťahanie prípojného vozidla pre kone. Bolo vyuţívaných aj 9 motocyklov. 

V roku 2012 nebolo MsP pridelené ţiadne nové sluţobné motorové vozidlo. Oproti 

roku 2011 sa vozový park zníţil o jedno osobné motorové vozidlo a dva malé motocykle, 

ktoré boli vyradené z prevádzky z dôvodu nevyhovujúceho technického stavu a 

nerentabilnosti opráv. Z rovnakého dôvodu bolo MÚ Petrţalka vrátené zapoţičané motorové 

vozidlo Avia furgon. 
Benzínové motorové vozidlá najazdili spolu 728 715 km (v predchádzajúcom roku 

838 538 km) a naftové motorové vozidlá 36 215 km (v roku 2011 najazdili 35 184 km). 
 Nadspotreba PHM - benzínu bola za rok 2012 vykázaná na 10 benzínových 

motorových vozidlách v celkovom objeme 1 095,83 litra. Nadspotreba nafty nebola 
vykázaná. Pre porovnanie: nadspotreba benzínu za rok 2011 bola vykázaná na 9 benzínových 

motorových vozidlách v celkovom objeme 458,41 litra. Z dôvodu nadspotreby nebolo v roku 

2012 vykonané premeranie normy spotreby PHM na ţiadnom motorovom vozidle. Vzhľadom 

k zdvojnásobneniu nadspotreby bola síce zvaţovaná aj táto moţnosť na vozidlách s najvyššou 

nadspotrebou (2 vozidlá Škoda Roomster, 2 vozidlá Škoda Fabia a 1 vozidlo Kia Ceed), 

avšak nebola vykonaná z dôvodov finančnej nákladovosti  prevyšujúcej finančnú hodnotu 

samotnej nadspotreby. 
V hodnotenom období nebola zaregistrovaná ţiadna dopravná nehoda sluţobného 

motorového vozidla MsP. Z 13 zaznamenaných škodových udalostí bolo 7 zavinených 

zamestnancami. Bolo tieţ zaznamenaných 6 poškodení sluţobných motorových vozidiel 

nezavinených zamestnancami. 
 
15.2     Technické prostriedky 
 

MsP pouţívala v roku 2012 173 imobilizérov (96 – vo vlastníctve hlavného mesta, z 

toho 2 na motocykle, 67 – zapoţičaných z MČ, 10 – z BPS). V rámci kontrolnej činnosti boli 

vyuţívané 4 prístroje na meranie mnoţstva alkoholu v dychu (Dräger). 
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Príslušníci MsP pouţívali pri ukladaní blokových pokút v teréne platobné terminály na 

bezhotovostné platenie blokových pokút, a to v I. polroku z VÚB, a v II. polroku z ČSOB. 

MsP mala v roku 2012 v uţívaní 7 terminálov (OS Staré Mesto – 1, OS Ruţinov – 3, OS 
Nové Mesto – 1, OS Dúbravka – 1, OS Petrţalka – 1) a 13 prenosných a 9 stolných prístrojov 

určených na skúšku pravosti bankoviek. 
 

16. Ocenenia práce a poďakovania  
 

V roku 2012 bolo MsP doručených 26 ďakovných listov od predstaviteľov 

jednotlivých MČ, rôznych inštitúcií, škôl a občanov za činnosť MsP resp. za činnosť 

konkrétnych príslušníkov MsP - napr. poďakovanie od občana z Dúbravky, ktorého osobné 

veci vrátane dokladov našli a odovzdali majiteľovi dvaja príslušníci MsP; poďakovanie za 

pomoc pri navigovaní do cieľa od občana z Ruţomberka; poďakovanie za pomoc počas 

konania „Bratislavského maratónu – ČSOB BRATISLAVA MARATHON 2012“ a 

„Bratislavského nočného behu – RIVER PARK Night Run 2012“ od riaditeľa podujatia;  

poďakovanie od prednostu Miestneho úradu v Záhorskej Bystrici za pomoc pri udrţiavaní 

verejného poriadku počas spoločenských aktivít v Záhorskej Bystrici; poďakovanie od 

koordinátorky Rodinného centra PREŠPORKOVO za spoluprácu pri podujatí „Cesta za 

dopravou“ pre počujúce aj nepočujúce deti; poďakovanie od TV Markíza za spoluprácu pri 

organizovaní „Dňa otvorených dverí“; poďakovania od riaditeľky Diagnostického centra na 

Trnávke a riaditeľky ZŠ v Záhorskej Bystrici za ukáţku výcviku sluţobných psov; 

poďakovanie od riaditeľky ZŠ na Ţitavskej ul. za interaktívne prednášky dopravnej výchovy 

v rámci projektu „Ľudský ţivot je to najcennejšie, čo máme“; poďakovanie zo ZŠ na 

Podzáhradnej ul. za dozor nad bezpečnosťou detí na priechodoch pre chodcov. 
 
Záver 

Predkladaná správa o činnosti poriadkového útvaru hlavného mesta SR Bratislavy 
hodnotí uplynulé obdobie roku 2012 z pohľadu stanovenej úpravy zákonmi a všeobecne 

záväznými nariadeniami. Táto bola v predchádzajúcom období  doplnená o niektoré negatíva 

a pozitíva a tieţ o zameranie činnosti na rok 2012. Ak berieme v úvahu dôraz kladený na 

prácu MsP v jednotlivých rokoch dospejeme k poznaniu, ţe plnenie úloh a záťaţ či na 

psychiku príslušníkov pri zákrokoch alebo od nich očakávaný kvalifikovaný postup sa stále 

zvyšuje. Je tomu aj tak preto, ţe verejnosť má vytvorený priestor oboznámiť sa s našou 

prácou, je prítomná vzniku, vývoju a riešeniu jednotlivých udalostí a tieţ často krát znáša 

ukladané sankcie.  
Nakoľko zaznamenávame zníţený počet riešených udalostí dochádzame k poznaniu, 

ţe rozhodnutie pôsobiť preventívne s dôrazom na zvládnutie verejného poriadku počas 

rizikových zhromaţdení občanov, čo veľmi citlivo vníma široká verejnosť, rozšíriť  okrskový 

systém a mať cielený dohľad nad verejným poriadkom prostredníctvom technických 
prostriedkov – kamerovým systémom a tento rozširovať v zmysle schválenej koncepcie, to sú 

tri pozitíva našej práce a jej pridanou hodnotou do budúcnosti. 
Pre dosiahnutie optimálneho stavu bolo však potrebné prekonať aj negatíva, z ktorých 

tri uvádzame. Vo vzťahu k personálu sme nemohli zvýšiť počet ľudských zdrojov v priamom 
výkone sluţby. Súčasne na dosahovanú výslednosť negatívne vplývalo obmedzené 

vyuţívanie technických prostriedkov pre zabezpečenie výkonu sluţby počtom najazdených 

kilometrov. Tieto negatívna mali priamy dopad na operatívnosť výkonu sluţby hliadkami pri 

meniacej sa bezpečnostnej situácii. Podstatný vplyv ako tretie negatívum je v uplynulom 
období úprava rozpočtových zdrojov. 

Práve pomenovanie pozitív, ale i negatív súvisiacich s našou činnosťou umoţní vo 

vzťahu k verejnosti stanoviť zameranie našej činnosti na ďalšie obdobie.  
 



Príloha č:  1

Zameranie činnosti MsP na rok 2013:

Mestská polícia hl. mesta SR Bratislavy si vytyčuje pre rok 2013 toto zameranie svojej 
činnosti:

1. Do vnútra organizácie:

a) organizačnými  opatreniami,  operatívnym  vyhodnocovaním  situácie  na  úseku 
verejného  poriadku,  ochrany  majetku  a občanov  zvýšiť  účinnosť  pôsobenia 
príslušníkov MsP na verejnosti,

b) za  účelom zvýšeniu  pôsobenia  poriadkového útvaru  najmä v oblastiach,  kde nápad 
prípadov  porušenia  verejného  poriadku  zaznamenal  nárast  predkladať  návrhy  na 
výkon funkcie okrskára,

c) zvýšiť  kvalitu dôkaznej hodnoty  dokumentovania priestupkov odstupovaných iným 
orgánom na správne konanie,

d) zabezpečiť  prítomnosť   veliteľa  alebo  zástupcu  veliteľa  okrskovej  stanice  podľa 
príslušnosti  na  každom  zasadnutí  zastupiteľstva  mestskej  časti,  a na  základe 
požiadavky zabezpečiť účasť okrskára, 

e) na  operatívnej  porade  náčelníčky  MsP  informovať  o požiadavkách  na  MsP 
vznesených z miestnych zastupiteľstiev mestských častí,

f) veliteľmi okrskových staníc viesť kolektívy podriadených k plneniu povinností  bez 
zadania príčiny k sťažnosti na činnosť alebo na nečinnosť príslušníka MsP,

g) mesačne  vyhodnocovať  a predkladať  operatívnej  porade  náčelníčky  informácie 
o ekonomike poriadkového útvaru,

h) v pracovnoprávnych  vzťahoch  postupovať  v zmysle  Zákonníka  práce  a pravidelne 
predkladať náčelníčke informácie o ľudských zdrojoch, 

i) štvrťročne  zabezpečiť  účasť   vedenia  MsP na  aktívoch  s príslušníkmi  okrskových 
staníc,

j) v spolupráci s referátom PCO - vnútornou správou magistrátu zabezpečiť aplikáciu 
Koncepcie rozvoja mestského kamerového systému na roky 2013 – 2015.

2. Pre verejnosť:

a) v prospech občianskej  verejnosti  zvýšiť  efektívnosť informovania pred,  počas  a po 
ukončení  akcií  s celomestskou pôsobnosťou a tiež  akcií   vykonaných v pôsobnosti 
príslušnej okrskovej stanice,
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b) jeden krát mesačne uskutočniť celomestské akcie zamerané na problematiku psov, 

čiernych skládok, mládež a alkohol a tieto vyhodnotiť s prezentáciou pre verejnosť, 

c) vytvoriť mapu verejného poriadku na území hlavného mesta SR Bratislavy 

s akcentom na výskyt udalostí narušujúcich verejný poriadok, 

d) v určených lokalitách mapou verejného poriadku vykonávať náhodné akcie zamerané 

na udalosti narušujúce verejný poriadok ich páchateľov a na konanie a výskyt 

neprispôsobivých osôb, 

e) v rámci súčinnosti poskytnúť informácie pre legislatívny proces hlavného mesta 

a aktívne pôsobiť v legislatívnom procese tvorby návrhu zákona o obecnej polícii.  

 

3. V spolupráci s hlavným mestom: 

a) participovať na príprave a realizácii Parkovacej politiky hlavného mesta SR 

Bratislavy, 
 

b) aktívne pôsobiť v legislatívnom procese pri príprave návrhov všeobecne záväzných 

nariadení hlavného mesta SR Bratislavy v oblastiach: 

- TAXI služby,  

- požívania alkoholických nápojov  na verejných priestranstvách,  

- chove a vodení psov na verejných priestranstvách, 
 

c) preveriť legislatívne možnosti riešenia zákazu žobrania na verejných priestranstvách, 
 

d) preskúmať možnosti inštitútu vyhostenia osôb, ktoré na teritóriu mesta (MČ)  

opakovane páchajú priestupky, 
 

e) vyvinúť iniciatívu  pri  inovácii a možnej kompatibilite automatizovaného policajného 

informačného systému MsP s informačnými systémami MV SR, 
 

f) v rámci zákonných možností MsP participovať na realizácii Koncepcie riešenia 

problematiky ľudí bez domova v hlavnom meste SR Bratislave. 

 

 

 

 



 

Príloha č. 2 
Graf 1 

 
 
Graf 2 
 

 
 
Graf 3 
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Príloha č. 3

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

23 896 15 128 724 734 3 998 3 280 32 23 402 2 3 262 37 82 22 86

OS Staré Mesto                       

len odťahy Mestskou 

odťahovou službou DP 

BA

2 689 2 219 43 8 62 353 4 2 687 1 1

OS Ružinov 19 029 10 826 1 143 751 218 5 785 32 274 14 202 2 4 512 194 11 38 9 61

OS Nové Mesto 16 121 9 957 714 1 187 790 2 037 1 167 182 87 12 717 6 2 3 255 103 23 15

OS Dúbravka 15 671 11 114 1 998 94 2 305 160 12 848 2 1 2 705 90 7 14 4

OS Petržalka 15 723 10 390 632 1 005 109 3 559 2 26 12 930 3 3 2 598 166 9 9 5

Jazdecká polícia                      

a kynológia
682 10 493 179 329 1 9 1 1 340 1

Stanica zásahu  

PCO    
6 064 5 459 587 7 11 6 031 6 4 5 17 1

 SPOLU 99 875 65 093 5 851 3 692 5 282 17 319 1 201 675 179 583 85 146 22 9 13 336 604 51 120 0 71 357 159

Zdroj : Informačný systém APIS -  11.1.2013 MsP hl. m. SR Bratislavy

Prehľad o zistených udalostiach za rok 2012

Okrsková stanica

Celkový 

počet 

zistených 

udalostí

Spôsob (zdroj) zistenia udalosti

Počet 

vyriešených 

priestupkov

Počet 

trestných 

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. 5 a 6
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
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Príloha č. 4

počet 

bl.pokút

bl.pokuta             
v €

počet bl.pokút
bl.pokuta                       

v €
(v objasňovaní)

OS Staré Mesto 

vrátane odťahov        

firmou CarTowing

23 402 5 165 73 805 7 763 108 495 7 8 974 13 1 293 187 11 595 5 246

OS Staré Mesto      

len odťahy Mestskou 

odťah.služ. DP BA

2 687 1 667 27 145 335 4 735 6 634 1 44 1 2 680

OS Ružinov 14 202 5 562 126 000 3 694 79 240 1 3 585 525 5 776 23 31 5 530

OS Nové Mesto 12 717 3 733 61 700 2 619 41 200 27 4 753 1 058 3 343 70 111 2 345

OS Dúbravka 12 848 5 141 67 420 1 798 23 055 1 4 836 6 8 992 66 2 483

OS Petržalka 12 930 6 032 73 430 2 723 31 002 1 3 688 3 120 11 352 4 780

Jazdecká polícia                        

a kynológia
329 93 1 225 232 4

Stanica zásahu PCO  6 031 2 179 30 560 3 797 27 14 7 7

 SPOLU 85 146 29 572 461 285 18 932 287 727 29 14 30 499 1 617 50 3 531 7 104 791 26 734 7 926

Zdroj : Informačný systém APIS -  11.1.2013 MsP hl. m. SR Bratislavy

Priestupky za rok 2012

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
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Príloha č. 5

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

4800-psi(čistota-výkaly)-/VZN-psi 65 13 125 25 199

4801-psi(vodítko,voľný pohyb)-/VZN-psi 858 93 920 85 762

4802-psi(zákaz vstupu so psom)-/VZN-psi 67 8 80 14 125

4803-psi(známka,evid.psov,poplatky)-/VZN-psi 732 124 1 250 91 779

4804-čistota a poriadok-/VZN 5 377 216 2 645 166 1 911

4805-kontajnery a ich stojiská-/VZN 761 3 50 2 20

4806-ambulantný predaj-/VZN 392 184 1 835 121 1 310

4807-trhový poriadok-/VZN 135 76 760 37 365

4808-záverečné hodiny-prevádzkové časy-/VZN 1 131 172 2 870 167 3 155

4809-skladovanie staveb.materiálu bez povolenia-/VZN 8 4 65

4810-užívanie verejného priestranstva bez povolenia-/VZN 79 4 50 8 115

4811-poškodzovanie verejnej zelene-/VZN 58 13 130 5 45

4812-státie na zeleni-/VZN 1 467 389 4 205 257 2 788

4813-státie(parkovanie)na chodníkoch-/VZN 8

4814-pešia zóna-/VZN 637 149 2 040 229 3 310

4816-chodníky-zimná údržba-sneh-/VZN 58 3 19

4817-požívanie alk.nápojov na ver.priestr.-/VZN 6 554 378 3 830 50 460

4818-zákaz(obmedzenie)predaja alkohol.nápojov-/VZN 7

4821-sexuálne služby-/VZN 2 2 40

4822-obťažovanie osôb-/VZN 551 12 115 8 125

4825-nepovolené pálenie odpadu-/VZN 47 6 60 1 10

4826-zákaz vjazdu s bicyklom-/VZN 46 1 10 4 40

4828-znečisťovanie odpadom,skládky - porušenie VZN 33

4829-VRAKY - porušenie VZN-/VZN 51

4831-porušený nočný pokoj-/VZN 216 33 590 93 1 660

4833-nepovolené pouličné aktivity-/VZN 153 5 50 11 125

4834-hluk(nežiaduci,škodlivý,obťažujúci ... )-/VZN 82 21 290 5 95

4835-nepovolené rozkopávky-/VZN 4 1 10

4836-stavebné práce mimo vyhrad. času-/VZN 127 30 580 64 1 275

4837-plagáty + reklama-/VZN 83 14 140 16 170

4838-zákaz táborenia, zakladanie ohniska-/VZN 34 9 110 3 25

4840-exteriérové sedenie-/VZN 39 1 10 22 310

4841-zákaz používania pyrotechniky-/VZN 9 1 5

SPOLU 19 871 1 957 22 790 1 492 19 273

Zdroj : Informačný systém APIS -  11.1.2013 MsP hl. m. SR Bratislavy

Priestupky spáchané porušením ustanovení VZN za rok 2012

Oblasti podľa VZN

Počty priestupkov a ich riešenie

Celkom
z toho riešené blokovou pokutou

hlavné mesto mestské časti

25



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

2200-bezpečnosť a plynul.cest.premávky-/zákon 61 169 26 870 430 210 16 965 263 125
2400-priestupok na úseku podnikania-/zákon 2
3000-porušenie ochrany pred alkohol.a inými látkami-/zákon 1
4500-priestupok na úseku ochrany život.prostredia-/zákon 14
4700-priestupok proti verejnému poriadku-/zákon 1 250 196 2 575 128 2 031
4900-priestupok proti občianskému spolunažívaniu-/zákon 77 6 90 4 50
5000-priestupok proti majetku-/zákon 196
9101-kontrola TAXI-zistený priest.(vykonáv.vyhl.311/96)-/zák.vyhl. 38 3 100
9800-nepovolené skládky [§-80b,zák.č.223/2001]-/zákon 60
9801-VRAKY-porušenie zák.č.223/2001,§80,ods.1,písm.k-/zákon 220
9802-zmena,odstránenie,zakrytie dopr.značky-/zákon 117
9803-zničenie,poškodenie,znečistenie dopr.značky-/zákon 243
9804-porušenie zákona o ochrane nefajčiarov-/zákon 1 757 382 3 760 163 1 493
9806-porušenie ochrany pred zneuž.alkohol.nápojov-/zákon 16
9899-stavba bez stavebného povolenia-/zákon 7 1 10
9901-porušenie podmienok držania psov-/zákon 695 161 1 860 176 1 645
SPOLU 65 862 27 615 438 495 17 440 268 454

Príloha č. 7

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

1   -nezistený priestupok (TČ)-planý výjazd 12

101 -privolaná RZP 1

2200-bezpečnosť a plynul.cest.premávky-/zákon 2 917 994 16 695 595 9 815

4700-priestupok proti verejnému poriadku-/zákon 19 10 95 2 20

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

4801-psi(vodítko,voľný pohyb)-/VZN-psi 5 3 20

4802-psi(zákaz vstupu so psom)-/VZN-psi 1 1 5

4803-psi(známka,evid.psov,poplatky)-/VZN-psi 15 2 15 9 55

4804-čistota a poriadok-/VZN 162 5 45 13 85

4808-záverečné hodiny-prevádzkové časy-/VZN 2 1 30

4810-užívanie verejného priestranstva bez povolenia-/VZN 1

4812-státie na zeleni-/VZN 63 25 270 9 75

4814-pešia zóna-/VZN 207 39 490 106 1 510

4817-požívanie alk.nápojov na ver.priestr.-/VZN 190

4822-obťažovanie osôb-/VZN 26

4833-nepovolené pouličné aktivity-/VZN 18 4 35

4837-plagáty + reklama-/VZN 3 1 10

4838-zákaz táborenia, zakladanie ohniska-/VZN 1

5000-priestupok proti majetku-/zákon 1

9100-kontrola TAXI-bez závad (vyhl.311/1996)-odb.doz. 1

9804-porušenie zákona o ochrane nefajčiarov-/zákon 13 2 20 5 35

9901-porušenie podmienok držania psov-/zákon 33 5 60 20 130

SPOLU 3 692 1 086 17 720 766 11 805

Zdroj : Informačný systém APIS -  11.1.2013 MsP hl. m. SR Bratislavy

 Udalosti zistené pomocou mestského kamerového systému za rok 2012

Udalosti / priestupky 

Počty priestupkov a ich riešenie

Celkom

z toho riešené blokovou pokutou

hlavné mesto mestské časti

Príloha č. 6

Priestupky riešené podľa všeobecne záväzných právnych predpisov za rok 2012

Priestupky   
Počty priestupkov a ich riešenie

Celkom

z toho riešené blokovou pokutou

(okrem VZN) hlavné mesto mestské časti
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Príloha č. 8

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

OS STARÉ MESTO 748 90 1 210 227 3 075

     --   101 -privolaná RZP 1
     --   2200-bezpečnosť a plynul.cest.premávky-/zákon 337 51 720 115 1 490
     --   4700-priestupok proti verejnému poriadku-/zákon 4
     --   4801-psi(vodítko,voľný pohyb)-/VZN-psi 1
     --   4804-čistota a poriadok-/VZN 53
     --   4808-záverečné hodiny-prevádzkové časy-/VZN 1 1 30
     --   4814-pešia zóna-/VZN 207 39 490 106 1 510
     --   4817-požívanie alk.nápojov na ver.priestr.-/VZN 96
     --   4822-obťažovanie osôb-/VZN 26
     --   4833-nepovolené pouličné aktivity-/VZN 18 4 35
     --   4837-plagáty + reklama-/VZN 3 1 10
     --   9100-kontrola TAXI-bez závad (vyhl.311/1996)-odb.doz. 1
OS RUŽINOV 752 389 8 950 230 5 330

     --   1   -nezistený priestupok (TČ)-planý výjazd 1
     --   2200-bezpečnosť a plynul.cest.premávky-/zákon 746 389 8 950 230 5 330
     --   4804-čistota a poriadok-/VZN 3
     --   4817-požívanie alk.nápojov na ver.priestr.-/VZN 2
OS NOVÉ MESTO 1 187 210 2 920 49 730

     --   1   -nezistený priestupok (TČ)-planý výjazd 10
     --   2200-bezpečnosť a plynul.cest.premávky-/zákon 1 161 209 2 910 49 730
     --   4804-čistota a poriadok-/VZN 1
     --   4810-užívanie verejného priestranstva bez povolenia-/VZN 1
     --   4812-státie na zeleni-/VZN 14 1 10
OS PETRŽALKA 1 005 397 4 640 260 2 670

     --   1   -nezistený priestupok (TČ)-planý výjazd 1
     --   2200-bezpečnosť a plynul.cest.premávky-/zákon 673 345 4 115 201 2 265
     --   4700-priestupok proti verejnému poriadku-/zákon 15 10 95 2 20
     --   4800-psi(čistota-výkaly)-/VZN-psi 1 1 10
     --   4801-psi(vodítko,voľný pohyb)-/VZN-psi 4 3 20
     --   4802-psi(zákaz vstupu so psom)-/VZN-psi 1 1 5
     --   4803-psi(známka,evid.psov,poplatky)-/VZN-psi 15 2 15 9 55
     --   4804-čistota a poriadok-/VZN 105 5 45 13 85
     --   4808-záverečné hodiny-prevádzkové časy-/VZN 1
     --   4812-státie na zeleni-/VZN 49 24 260 9 75
     --   4817-požívanie alk.nápojov na ver.priestr.-/VZN 92
     --   4838-zákaz táborenia, zakladanie ohniska-/VZN 1
     --   5000-priestupok proti majetku-/zákon 1
     --   9804-porušenie zákona o ochrane nefajčiarov-/zákon 13 2 20 5 35
     --   9901-porušenie podmienok držania psov-/zákon 33 5 60 20 130

SPOLU 3 692 1 086 17 720 766 11 805

Zdroj : Informačný systém APIS -  11.1.2013 MsP hl. m. SR Bratislavy

 Udalosti zistené pomocou mestského kamerového systému za rok 2012

Udalosti / priestupky 

Počty priestupkov a ich riešenie

Celkom
z toho riešené blokovou pokutou

hlavné mesto mestské časti
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     Príloha č:  9

Čerpanie finančných prostriedkov MsP v roku 2012

Príjmy celkom 540 075

Bežné výdavky 6 485 381

v tom:

- mzdy, platy a ostatné osobné  vyrovnania 3 761 332

- poistné a príspevok do poisťovní 1 472 181

- tovary a služby 898 674

- bežné transfery 353 194

Kapitálové výdavky 23 737
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Príloha č:  10
Niektoré prípady riešené MsP v roku 2012

prezentované v printových médiách 

Vozil sa na prípojnom zariadení električky 
Nevedno, či sa vo štvrtok 12. januára popoludní nevedel dostať do jednej z električiek číslo 4 
smerujúcej zo Zlatých pieskov do Karlovej Vsi 30-ročný Dúbravčan, v každom prípade ale 
tento  muž  zvolil  skutočne  netradičný  spôsob  prepravy.  Vyskočil  na  prípojné  zariadenie 
zadného  vozňa  a  smeroval  do  centra  mesta.  Na  svojského  cestujúceho  Bratislavčania 
popoludní  telefonicky  upozornili  príslušníkov  MsP  a  tí  životu  nebezpečnú  jazdu  muža 
ukončili na Jesenského. Muž javil navyše aj známky požitia alkoholických nápojov a neustále 
tvrdil,  že  chce  spáchať  samovraždu.  Odvážneho  muža  následne  na  najbližšie  policajné 
oddelenie predviedla privolaná hliadka Policajného zboru.

Kradol hliníkové lišty
V sobotu 21. januára ráno dostali príslušníci MsP informáciu o vyčíňaní dvojice mužov, ktorá 
z detského ihriska na Gessayovej ulici mala kradnúť hliníkové lišty. Ukázalo sa, že v tomto 
smere  bola  dvojica  mimoriadne  aktívna  a  ihrisko  vďaka  nej  prišlo  o  31  takýchto  líšt. 
Samozrejme,  zlodeji  aj  s lupom na hliadku MsP nečakali  a stratili  sa medzi  petržalskými 
panelákmi. To už ale príslušníci postupne  navštevovali výkupne druhotných surovín v okolí a 
úspech sa dostavil ani nie do hodiny. Z jednej takejto prevádzky oznámili, že hliníkové lišty 
doniesol do výkupne istý muž. Toho vo výkupni hliadka zadržala a z dôvodu podozrenia zo 
spáchania trestného činu sa prípadu neskôr ujali príslušníci PZ. 33-ročný muž z Vysokej pri 
Morave totiž svojím konaním spôsobil škodu vo výške 1000 eur.

Skokom do dunajských vôd chcela spáchať samovraždu
V pondelok 23. januára hodinu po polnoci si  Dunaj v Bratislave, ktorého výška v tom čase 
dosahovala  takmer  600  cm vybral  takmer  svoju  prvú  tohtoročnú  obeť.  Skokom do  jeho 
kalných studených vôd sa na Rázusovom nábreží pri vodomernej stanici  pokúsila spáchať 
samovraždu neznáma žena. Jej zúfalé volanie o pomoc započula jedna z hliadok MsP a tá 
ženu spozorovala pri brehu už po krk vo vode. Silný prúd rieky mohol ženu každou chvíľou 
strhnúť priamo do toku. Príslušníci sa preto rozhodli  okamžite  konať a napriek ohrozeniu 
vlastných životov, kde hrozilo riziko ich pošmyknutia sa do rieky na šmykľavom strmom 
brehu, neznámu z vôd Dunaja vytiahli na breh do bezpečia. Tu jej poskytli prvú pomoc a 
značne podchladenú zabalili do izotermickej prikrývky. Neskôr sa 34-ročnej Bratislavčanky 
ujali privolaní zdravotníci. Tí ju previezli do najbližšieho zdravotníckeho zariadenia. 

Požiar v stanovom mestečku
V jednom zo  stanov  postavených  pre  bezdomovcov  na  Hradskej  ulici  začala  v sobotu  4. 
februára večer horieť drevená podlaha. Od plameňov sa neskôr vznietila aj jedna z postelí 
a spací vak. V tom čase sa v stane nachádzalo niekoľko ubytovaných. Tí pred ohňom ušli, 
avšak  jednému z bezdomovcov  sa do  chladnej  noci  akosi  nechcelo  ísť.  Hliadka  MsP ho 
našťastie  vyviedla  von  do  bezpečia  a ešte  do  príchodu  hasičov  požiar  v stane  pomocou 
ručných hasiacich prístrojov zlikvidovala.

Výbuch plynovej bomby v garážach na Zátiší
Silná rana spôsobená výbuchom sa z jednej garáže na bratislavskom Zátiší ozvala v utorok 7. 
februára  predpoludním. Bezdomovci,  ktorí  v garáži  bývali  niekde predtým našli  plynovú 
bombu a pustili sa do jej rozoberania. Bomba však s najväčšou pravdepodobnosťou nebola 
úplne  prázdna  a unikajúci  nahromadený  plyn  spôsobil  explóziu.  Jej  výsledkom boli  traja 
zranení muži a jedna žena. Všetci štyria skončili v nemocničných zariadeniach.
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Do potravín sa nakoniec nedostal
V nedeľu 12. februára krátko pred 21.00 hod. príslušníkov občania telefonicky upozornili na 
neznámeho  muža,  ktorému  sa  zapáčila  predajňa  potravín  Teta  na  Trojičnom  námestí 
v Podunajských Biskupiciach. Neznámy mal preskočiť bránu a pokúšať sa dostať do vnútra 
predajne ktorá bola v tom čase už dávno zatvorená. Hliadka MsP spolu s hliadkou PZ dorazila 
do Podunajských Biskupíc v priebehu krátkej chvíle. Netrvalo dlho a podozrivého muža vo 
veku asi 30 rokov objavili skrývajúc sa na dvore predajne. Že s jej vykradnutím to myslel 
vážne  prezrádzali  aj  povytrhávané  vodiče  od  zabezpečovacieho  zariadenia.  Samozrejme 
ďalšia cesta tohto muža viedla potom už na príslušné policajné oddelenie, kde do zápisnice 
musel vysvetľovať svoje pohnútky, ktoré ho viedli k vykradnutiu týchto potravín.

Chatového zlodeja zadržal v osobnom voľne mestský policajt
Vrásky  na  tvárach  viacerých  záhradkárov  vlastniacich  záhradky  pri  Panónskej  ceste 
spôsoboval  dlhší  čas  neznámy vlamač.  Darilo  sa  mu však len  do pondelka  13.  februára. 
Priamo pri čine ho zadržal príslušník MsP, ktorý tu záhradku zhodou okolností vlastní tiež a 
v čase osobného voľna  sa zašiel do nej pozrieť. Pri návšteve zostal nemilo prekvapený a  
zaskočený bol aj samotný 30-ročný Bratislavčan, mimochodom v minulosti už 7 krát súdne 
trestaný. Brána väznice sa za nim zatvorila naposledy len pred dvomi mesiacmi a do jemu 
dobre známych miest poputuje opäť. Priamo zo záhradiek smeroval však najskôr na policajné 
oddelenie.

Po automate na lístky kopancami zničili dve autá
Centrum mesta  nezostáva  vyľudnené  ani  v ranných hodinách.  Tak tomu napokon bolo aj 
v utorok 21. februára krátko pred piatou hodinou. Na Námestí SNP čakajúc na prvú rannú 
električku si čas do jej príchodu krátila kopaním do lístkového automatu trojica mladých ľudí. 
Keď električka nechodila, trojica sa rozhodla ísť pešo, ale na Treskoňovej ulici im zrejme 
v chôdzi prekážal zaparkovaný osobný Mercedes. Ten zostal v okamihu bez spätného zrkadla, 
ktoré po odkopnutí zostalo rozbité ležať na zemi. Bez povšimnutia tejto trojice nezostalo ani 
ďalšie auto a to Renault Laguna, z ktorého tiež po kopancoch odletelo na zem spätné zrkadlo. 
A bez povšimnutia  správanie sa tejto trojice nezostalo ani zo strany hliadky MsP. Trojicu 
mladíkov vo veku 19 až 22 rokov zo Svätého Jura a Bratislavy hliadka zadržala a predviedla 
na  oddelenie  PZ.  Škoda,  ktorú  majiteľom týchto  vozidiel  spôsobili  bude značná.  Len  na 
Mercedese ju jej majiteľ vyčíslil na 500 eur.

Zo spolujazdca sa stal vodič...
... a ten zrazil príslušníka MsP. V stredu 14. marca predpoludním preverovala jedna z hliadok 
MsP  oznam  o parkovaní  strieborného  Forda  na  miestach  vyhradených  pre  zdravotne 
postihnutých  občanov  na  Slovanskej  ulici.  Vozidlo  na  parkovanie  nemalo  povolenie,  pri 
dokumentovaní  priestupku  si  však  spolujazdec  z auta  presadol  na  miesto  vodiča,  vozidlo 
naštartoval a vyrazil vpred. Pri jazde narazil do príslušníka a ten skončil na prednej kapote 
vozidla.  Asi po 15 metroch spadol na zem a ľahšie sa zranil.  Vodič auta aj  napriek tomu 
nezastavil  a v jazde  pokračoval  ďalej.  Polícia  podľa  evidenčných  čísiel  zakrátko  zistila 
majiteľa  auta,  ako i to,  kto toto  vozidlo  riadil.  Vodiča teraz čaká obvinenie zo spáchania 
trestného činu útoku na verejného činiteľa.

Taška plná peňazí
O šťastí môže hovoriť 44-ročný Bratislavčan, ktorý si príručnú tašku s osobnými dokladmi 
a hotovosťou za vyše 835 eur zabudol položenú na sedadle motorky parkujúcej v sobotu 24. 
marca popoludní na Strečnianskej ulici v Petržalke. Šťastím v tomto prípade bolo, že nálezca 
týchto  vecí  na  ich  výskyt  telefonicky  upozornil  MsP  a do  príchodu  hliadky  tieto  strážil. 
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Odloženej tašky sa ujali príslušníci, obsah vecí v nej spísali a pomocou dokladov ktoré v nej 
boli zistili jej majiteľa. Ten si ju neskôr vyzdvihol na  petržalskej stanici MsPe. 

Mladá žena chcela na zastávke spáchať samovraždu
V nedeľu 15. apríla popoludní zavolala na MsPu zo zastávky MHD na Špitálskej ulici vtedy 
ešte neznáma žena. Tá uviedla, že chce spáchať samovraždu a to užitím  väčšieho množstva 
liekov. Tento telefonát okamžite preverila najbližšia hliadka a volajúcu skutočne na zastávke 
našla.  Mladá  žena  bola  značne  rozrušená,  preto  do  príchodu  záchranárov  sa  ju  snažili 
príslušníci  upokojiť.  Ženu  následne  záchranári  previezli  do  najbližšej  nemocnice  kde  ju 
hospitalizovali.

Malý Viktor zaspal v autobuse
V autobuse mestskej  hromadnej  dopravy číslo 70 si  spokojne spinkal  v nedeľu 22. apríla 
popoludní  ani  nie  5  ročný  chlapček.  Toho  našiel  na  konečnej  pod  Mostom  SNP  vodič 
autobusu a na spiaceho chlapca preto okamžite prostredníctvom čísla 159 upozornil MsP. Tí 
už podľa popisu chlapca vedeli, že ide o malého Viktora z Podunajských Biskupíc. Ten sa 
okolo  obeda  stratil  a  bolo  po  ňom  vyhlásené  policajné  pátranie.  Chlapčeka  si  následne 
prevzala privolaná hliadka PZ a tá ho autom odviezla domov k ustráchaným rodičom.

Branné cvičenie s príchuťou alkoholu
Do Sadu Janka Kráľa sa vybrali v pondelok 28. mája deviataci z jednej petržalskej základnej 
školy aj  so svojou pani učiteľkou. Predpoludním bola v sade aj  pešia hliadka MsP a tá si 
všimla tri školáčky v spoločnosti dvoch 18-ročných mládencov konzumujúcich alkoholické 
nápoje. K slovu sa dostal prístroj na zisťovanie alkoholu v dychu a po jeho prefúknutí sa na 
jeho ukazovateli objavili celkom slušné hodnoty – 14-ročná žiačka nafúkala 0,06 mg/l,  jej 
spolužiačka 0,17 mg/l a 15-ročná slečna toho musela popiť skutočne viac ako dosť, pretože 
digitálny ukazovateľ sa zastavil na hodnote 0,41 mg/l, čo je takmer jedno promile. Oznámenie 
o alkoholických  radovánkach  týchto  žiačok  samozrejme  poputovalo  na  príslušný  miestny 
úrad ako aj do školy, ktorú tieto slečny navštevujú.

Rodičom napísal SMS s tým, že ide spáchať samovraždu
Prípad našťastie so šťastným koncom sa stal v sobotu 1. júna popoludní v Petržalke. Hliadku 
MsP tu zastavila krátko po 17.00 hod. 55-ročná Bratislavčanka. Tá policajtom povedala, že 
muž  ktorý  kráča  pred  ňou  poslal  svojim  rodičom  SMS  správu  s tým,  že  ide  spáchať 
samovraždu,  čo  si  neskôr  vypočula  aj  v rozhovore,  keď  mu  pravdepodobne  rodičia 
telefonovali späť po prijatí tejto správy. Policajti sa preto ihneď rozbehli za týmto mužom, ten 
sa im ale stratil z dohľadu v neďalekom lesíku. Operačný pracovník petržalskej stanice MsP 
našťastie zistil telefonický kontakt na jeho rodičov a cez nich získali číslo mobilného telefónu 
na tohto muža. Tomu príslušníci okamžite začali telefonovať a zvonenie mobilného telefónu, 
ako  aj  následná  komunikácia  s ním prezradila  jeho  úkryt.  Od  nezmyselného  konania  bol 
následne 33-ročný Bratislavčan odhovorený a privolanou sanitkou rýchlej zdravotnej pomoci 
prevezený do najbližšej nemocnice.

Najskôr sa vykúpal vo vodách Draždiaka a potom chcel skočiť po kolesá idúcich áut
V sobotu 16 júna ani nie hodinu po polnoci zasahovala jedna z hliadok MsP na Romanovej 
ulici v Petržalke. O rozruch sa tu postaral istý muž. Ten sa najskôr schladzoval vo vodách 
Veľkého Draždiaka. Do jazera skočil oblečený, chvíľu si v ňom poplával a po tomto výkone 
vybehol na cestu. Tam sa snažil  skočiť pod kolesá prichádzajúcich áut. Príslušníci MsP mu 
v tom  zabránili  a nakoľko  bol  tento  muž  ľahšie  zranený,  privolali  k nemu  pracovníkov 
rýchlej  zdravotnej  pomoci.  Záchranári  ho  následne  previezli  na  ošetrenie  do  najbližšej 
nemocnice.
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Bitka v centre mesta
V sobotu 7. júla nadránom sa do seba pustili dvaja muži na Ventúrskej ulici. Jeden z dvojice 
po  údere  toho  druhého spadol  na  zem a zostal  na  dlažbe  nehybne  ležať.  V tom čase  po 
spomínanej  ulici  prechádzala  jedna  z  hliadok  MsP  a tá  krvácajúcemu  mužovi  poskytla 
okamžite prvú predlekársku pomoc. V tomto prípade to bol 21-ročný Bratislavčan, ktorého 
vzápätí  privolaná  posádka  rýchlej  zdravotnej  pomoci  previezla  sanitkou  na  ošetrenie  do 
nemocnice.  Príslušníkom MsP sa podarilo vzápätí zadržať aj podozrivého rovnako starého 
Bratislavčana a toho odovzdali do rúk  hliadke PZ, ktorá sa na miesto incidentu dostavila tiež. 
Dôvod, prečo sa títo mládenci do seba pustili nie je známy.

Opitá školáčka pri fontáne
Čas  letných prázdnin  sa rozhodla  netradične  spestriť  si  popíjaním alkoholických  nápojov 
mladá, ani nie 14-ročná slečna. Pri fontáne na Kupeckého ulici ju našli bezvládne ležať na 
zemi Bratislavčania v pondelok 16. júla popoludní. Okamžite o tom telefonicky informovali 
príslušníkov MsP a tí  vzápätí  na miesto privolali  pracovníkov rýchlej  zdravotnej  pomoci. 
Dievčaťu záchranári na mieste poskytli nevyhnutnú predlekársku pomoc a vzhľadom na jej 
stav bola následne prevezená na odborné vyšetrenie do Detskej fakultnej nemocnice.

Otecko spal a chlapček takmer vypadol z balkóna
V sobotu  18.  augusta  predpoludním  dostali  príslušníci  MsP  telefonickú  informáciu  od 
občanov,  že  na  balkóne jedného z bytov  na  Tehelnej  ulici  stojí  na  stoličke  malý  plačúci 
chlapček. Byt sa nachádzal na prvom podlaží a volajúci mali strach, aby cez balkón chlapček 
neprepadol. Túto informáciu jedna z  hliadok okamžite preverila, chlapček skutočne na okraji 
balkóna stál. Do bytu sa ale nedalo dozvoniť, preto hliadka na miesto privolala hasičov. Tí sa 
dostali do bytu cez otvorené okno a v ňom našli spať otca chlapčeka. Zobudili ho a malého 
otecko z balkóna zobral do bytu. Otec jednoducho zaspal a zvedavé chlapča si našlo takúto 
nebezpečnú „zábavku“. 

Zabudnuté kotlíky pred potravinami
Pred predajňou potravín na Dulovom námestí po jej uzatvorení zostali na chodníku v stredu 
22. augusta večer zabudnuté medené a antikorové kotlíky. Vystavený tovar pred predajňou si 
našťastie všimli  príslušníci MsP. Tí kotlíky nakoľko sa k nim nikto nehlásil a v predajni už 
nebolo ani živej duše, naložili do auta a odviezli na stanicu MsP. Tu si ich na druhý deň  
prevzali pracovníci predajne.

Rozchod s priateľom chcela vyriešiť samovraždou
V utorok 4.  septembra  ani  nie  dve  hodiny po polnoci  smerovala  jedna z hliadok MsP na 
Trnavské mýto. Malo sa tu nachádzať dievča pokúšajúce sa spáchať samovraždu. Policajti na 
miesto dorazili skutočne  v hodine dvanástej. Z porezaných žíl na pravej ruke jej silne tiekla 
krv.  Upadala  do  bezvedomia,  preto  bola  hliadkou  uložená  do  stabilizovanej  polohy. 
Spôsobené zranenia jej na mieste príslušníci ošetrili a dievčinu neskôr záchranári previezli do 
nemocnice. Ukázalo sa, že na život si chcela siahnuť ani nie 18-ročná slečna z východného 
Slovenska.  Tá  predtým  ušla  z detského  domova  a  bolo  po  nej  vyhlásené  policajné 
pátranie. Dôvodom prečo si chcela siahnuť na svoj mladý život bol rozchod s jej priateľom.

Mladíkom prekážala zastávka MHD
Záľubou  dvoch  mladých  ľudí  bolo  pravdepodobne  ničenie  zastávok  mestskej  hromadnej 
dopravy. Do jednej takejto sa pustili v utorok  11. septembra niekoľko minút po štvrtej hodine 
rannej a to nábreží armádneho generála Ludvíka Svobodu. Keď svoje dielo dokonali, pobrali 
sa preč. To ale netušili, že ich vyčíňanie nezostalo bez povšimnutia náhodných chodcov a tí 
na dvoch mužov telefonicky  upozornili operačné pracovisko MsP. Dvoch podozrivých 20-
ročných Bratislavčanov hliadka vzápätí zadržala ani nie 100 metrov od zničenej zastávky. Že 
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to boli oni  napokon potvrdil aj istý muž, ktorý bol svedkom ich netradičnej rannej zábavky. 
Cesta oboch následne viedla na policajné oddelenie.

Plačúce dievčatko volalo o pomoc
Prípad na ktorý bola hliadka MsP  telefonicky upozornená v stredu 19. septembra popoludní 
pôvodne súvisel s dopravnou problematikou. Na Jadrovej ulici v Ružinove motorové vozidlo 
totiž  blokovalo  chodník.  Len čo príslušníci  na  túto  adresu dorazili,  detský plač  a volanie 
o pomoc z okna neďalekého paneláku na Ostredkovej ulici bol signálom, že v tomto byte sa 
čosi deje. Ani nie 7-ročné dievčatko bolo v byte zamknuté už od samého rána. Na mamu 
dievčatka  sa nedalo  dotelefonovať,  mobilný  telefón   jednoducho nebrala.  Príslušníci  malú 
upokojovali  aspoň  vzájomnou  komunikáciou  cez  vchodové  dvere,  no  medzitým  však  jej 
mama napokon prišla domov. Ako sa dozvedeli  neskôr príslušníci od susedov, toto nebol 
ojedinelý prípad. O tejto veci bol informovaný aj príslušný Úrad práce a sociálnych vecí.

Skokom z okna chcel spáchať samovraždu
V pondelok 1. októbra krátko po deviatej  hodine večer sa na Romanovej  ulici  v Petržalke 
schyľovalo k dráme. Na parapete jedného z okien bytu na šiestom podlaží stál polonahý muž. 
Z jeho správania sa dalo usúdiť, že si chce siahnuť na svoj život skokom z okna. Na jeho 
správanie  susedia  upozornili  telefonicky.  Príslušníkov MsP muž  stojaci  na  parapete  okna 
privítal slovami – aký ste len frajeri, poďte si pre mňa. To už na Romanovu ulicu mierili aj  
príslušníci Hasičského a záchranného zboru s výsuvnou plošinou. Príslušníci medzitým muža 
slovne  upokojovali  a odhovárali  od  jeho  konania.  Hasičom sa  následne  podarilo  vyraziť 
vchodové dvere bytu a hliadka PZ, ktorá na miesto dorazila tiež dostala muža do bezpečia. 
30-ročného Bratislavčana trpiaceho psychickými problémami pracovníci rýchlej zdravotnej 
pomoci previezli do najbližšej nemocnice.

Ani dve promile alkoholu ho od jazdy neodradili
Skupinku mladíkov hlučne správajúcu sa na Radlinského ulici spozorovala jedna z hliadok 
MsP  v nedeľu  7.  októbra   hodinu  po  polnoci.  Všetci  si  posadali  do  malého  Clia  a bez 
osvetlenia  jazdiac  zo  strany  na  stranu  začali  brázdiť  bratislavské  cesty.  Ďaleko  sa  ale 
nedostali a v ďalšej nebezpečnej jazde vodičovi zabránili príslušníci MsP. Tí auto zastavili 
a už pohľad na vodiča napovedal, že sa niekde predtým poriadne pozrel na dno pohárika. To 
potvrdila aj dychová skúška, ktorej sa 22-ročný muž z Hladovky na Orave následne podrobil, 
keď na miesto prišla hliadka PZ. Hodnoty alkoholu v dychu boli v jeho prípade vodiča Clia 
skutočne vysoké.  Namerali  mu takmer 2 promile.  Samozrejme,  v tomto stave už Oravčan 
ďalej auto riadiť nemohol a skončil na policajnom oddelení.

V centre mesta horel predajný stánok
V nedeľu 28. októbra krátko pred šiestou hodinou rannou smerovali hasičské vozidlá do pešej 
zóny  v Starom  Meste.  Tu  jedna  z hliadok  MsP  spozorovala  plamene  ničiace  jeden 
z predajných stánkov na Františkánskom námestí.  Požiar  dostali  hasiči  včas  pod kontrolu 
a plamene uhasili. V ten istý deň hasičov príslušníci MsP privolali aj na Smrečiansku ulicu 
v Novom Meste. Tu v popoludňajších hodinách spadol stĺp elektrického vedenia.

Sloník a žirafa skončili napokon na detskom ihrisku
V nedeľu 11. novembra večer jedna z hliadok MsP spozorovala neďaleko Homolovej ulice 
trojicu mládencov kráčajúcich s plastovým hojdacím hračkárskym sloníkom a žirafou. Mladí 
ľudia  zbadajúc  policajnú  hliadku  vzali  radšej  nohy  na  plecia  a snažila  sa  stratiť  pod 
schodišťom jedného z panelákov.  To sa im nepodarilo  a aj  s lupom ich  hliadka  MsP pod 
schodišťom  našla.  Trojica  svorne  tvrdila,  že  sloníka  a žirafu  vraj  kúpila  v jednom 
z hračkárskych  obchodov,  doklady  o tom ale  nemali.  Ani  ich  mať  nemohli,  pretože  tieto 
plastové zvieratká pôvodne slúžili na hry deťom na neďalekom detskom ihrisku. Všetci traja 
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skončili prirodzene na policajnom oddelení a ukradnuté plastové zvieratká sa dostali späť na 
svoje pôvodné miesto.

Prekážalo mu vystavené auto?
Vandalské chúťky 27-ročného Sninčana pocítilo vystavené reklamné auto neďaleko ľadovej 
plochy  na  Hviezdoslavovom  námestí  v stredu  28.  novembra  krátko  po  polnoci.  Jeho 
vyčíňanie neušlo pozornosti príslušníkom MsP monitorujúcim Bratislavu aj o takomto čase 
kamerovým systémom. Na monitoroch sa objavila v rukách toho muža dlažobná kocka a tá 
vzápätí pristála na dverách bieleho auta. Sninčan zostal vzápätí veľmi prekvapený, keď sa pri 
ňom  zastavili  príslušníci  MsP  a ďalšie  prekvapenie  ho  čakalo  na  príslušnom  policajnom 
oddelení, kde vysvetľoval svoje pohnútky vedúceho ho  k tejto ničiacej aktivite.

Vybrané prípady riešené v roku 2012 hliadkami Stanice jazdeckej polície a kynológie 
MsP:

- dňa  13.  1.  2012  hliadka  kynológie  v  spolupráci  OO PZ  Ružinov  zadržala  páchateľa 
trestného činu ozbrojeného sekerou,

- dňa 13. 2. 2012 bol počas akcie Gorila podniknutý útok občanov voči psovodom MsP,
- dňa 14. 4. 2012 podala hliadka jazdeckej polície trestné oznámenie na občana, ktorý mal v 

úmysle jedného z policajtov zraziť svojím vozidlom, prípad vyšetruje PZ,
- dňa 1. 5. 2012 hliadka kynológie zadržala štyroch páchateľov krádeže v areáli Gumon, 

ktorí boli na úteku, zadržané osoby boli odovzdané OO PZ Ružinov,
- dňa  27.  5.  2012  bol  na  hliadku  kynológie,  ktorá  zabezpečovala  verejný  poriadok  na 

majálese v Karlovej Vsi podniknutý útok občanov, na páchateľov bolo podané trestné 
oznámenie,

- dňa  14.  7.  2012  hliadky  kynológie  zabránili  rozsiahlej  ruvačke  medzi  futbalovými 
fanúšikmi Slovana Bratislava,

- dňa 4. 8. 2012 hliadka kynológie v spolupráci OO PZ Podunajské Biskupice eliminovala 
podnapitú skupinu Rómov, ktorí rušili verejný poriadok,

- dňa 30. 10. 2012 hliadka jazdeckej polície pristihla dvoch páchateľov krádeže v areáli 
rozostavanej nemocnice Rázsochy, ktorí boli odovzdaní OO PZ Dúbravka,

- dňa 31.  12.  2012 napadol  túlavý pes  príslušníka kynológie  -  prípad v štádiu riešenia, 
nakoľko majiteľ neznámeho psa bol zistený. 
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Príloha č:  11

Prehľad akcií na území hlavného mesta, pri ktorých boli prijaté celomestské 
bezpečnostné opatrenia MsP na zabezpečenie verejného poriadku v roku 2012

08. 01. 2012 – Víkend šampiónov – stretnutie  futbalistov na štadióne O. Nepelu, zrušené 
starostom mestskej  časti  Nové  Mesto,  posilnenie  služby  v MČ Ružinov  a Nové  Mesto  – 
očakávané narušenie verejného poriadku priaznivcami niektorých futbalových tímov, verejný 
poriadok  zabezpečovaný  posilnenými  hliadkami  4  hodiny,  do  opatrení  vyčlenených 
26 príslušníkov MsP vrátane kynológie. 

21.  01.  -  22.  01.  –  zimný  MTB maratón   v  lesoparku,  dohľad nad dopravným režimom 
a verejným poriadkom, 10 policajtov z OS Nové Mesto a 5 zo Stanicou JPaK, čas trvania 
opatrení 8 hodín

27. 01. – protestné zhromaždenie ku kauze Gorila, zúčastnilo sa ho asi 3000 ľudí, zvolávateľ 
nezabezpečil  dostatok  usporiadateľov,  prelomenie  policajných  zátarás  pred  NR  SR, 
poškodenie budovy NR SR – obhorené steny od sviečok, rozbité vchodové dvere, polepenie 
budovy  rôznymi  plagátmi.  Vzhľadom  k napätej  situácii  polícia  nezasahovala.  Verejný 
poriadok zabezpečovalo 48 príslušníkov MsP, opatrenia boli realizované v čase od 14.00 hod. 
do 21.30 hod.

31. 01. - hokej SLOVAN – NITRA, 5 motorizovaných hliadok OS Nové Mesto a OS Ružinov 
na cca 3 až 4 hodiny, kontrola parkovania vozidiel na trávnikoch, priechodnosť chodníkov, 
parkovanie na priechodoch pre chodcov, parkovanie vozidiel v zákazoch státia a zastavenia

03.02. – protestné zhromaždenie  Gorila  2 – Nám. SNP – Nám. Slobody.  Po skončení  sa 
niektorí účastníci presunuli pred Prezidentský palác a následne pred NR SR. Polícia vyzvala 
aktérov aby sa rozišli, následne použila technické prostriedky – vodné delo. Počas protestu 
boli  zranení  4  policajti  PZ,  na  proteste  sa  zúčastnilo  do  10 000  ľudí.  Do  opatrení 
realizovaných  v čase  od  15.00  hod  do  22.00  hod.  bolo  zapojených  50  príslušníkov  MsP 
vrátane kynológie

04. 02. – protest proti Obchodnej dohode o boji proti falšovaniu na Nám. Slobody, účasť asi 
200 ľudí, bez narušenia verejného poriadku. Opatrenia realizované v čase od 13.00 hod. do 
16.00 hod. hliadkami OS Staré Mesto – 10 príslušníkov MsP.

05. 02. - hokej SLOVAN – POPRAD, 5 motorizovaných hliadok OS Nové Mesto a Ružinov 
na cca 3 až 4 hodiny, kontrola parkovania vozidiel na trávnikoch, priechodnosť chodníkov, 
parkovanie na priechodoch pre chodcov, parkovanie vozidiel v zákazoch státia a zastavenia

10. 02. - protestné zhromaždenie Gorila 3 na Nám. SNP, účasť cca. 3000 ľudí, po skončení sa 
skupinka  asi  200  radikálov  presunula  pred  Prezidentský  palác,  skandovanie  hesiel, 
provokovanie policajtov,  vytlačení  od plotu paláca.  Opatrenia  realizované v čase od 15.00 
hod. do 21.30 hod. a zúčastnilo sa ich 46 príslušníkov MsP vrátane kynológie

10. 02. - Daniel LANDA - Vozová hradba TOUR 2011/2012, 7 motorizovaných hliadok z OS 
Ružinov a Nové Mesto na cca 3 až 4 hodiny, kontrola parkovania vozidiel  na trávnikoch, 
priechodnosť  chodníkov,  parkovanie  na  priechodoch  pre  chodcov,  parkovanie  vozidiel 
v zákazoch státia a zastavenia
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15. 02. - Cirque du Soleil - Saltimbanco, 5 motorizovaných hliadok z OS Ružinov a Nové 
Mesto  na  cca  3  až  4  hodiny,  kontrola  parkovania  vozidiel  na  trávnikoch,  priechodnosť 
chodníkov, parkovanie na priechodoch pre chodcov, parkovanie vozidiel v zákazoch státia a 
zastavenia

11.  02.  –  protest  ACTA na  Námestí  SNP,  účasť  cca  200  ľudí,  bez  narušenia  verejného 
poriadku, opatrenia realizované v čase od 14.00 hod. do 17.00 hod. hliadkami OS Staré Mesto 
a Stanice JPaK – 16 policajtov

17. 02. – zhromaždenie PAS na Námestí SNP, opatrenia realizované v čase od 16.00 hod. do 
18.00 hod,  zhromaždenie monitorované hliadkami OS Staré Mesto – 8 príslušníkov MsP

17.  02.  –  míting  Priama  demokracia  na  Námestí  Slobody,  účasť  cca  100 ľudí,  opatrenia 
realizované hliadkami OS Staré Mesto v čase od 16.00 hod. do 19.00 hod. Na opatreniach sa 
zúčastnilo 8 príslušníkov MsP

24. 02. – protestné zhromaždenie Gorila 4 na Hviezdoslavovom námestí, presun na Trnavské 
mýto, neskôr pred centrálu SDKÚ a Smer v Ružinove, účasť cca. 1500 ľudí, do opatrení  bolo 
nasadených 52 príslušníkov MsP vrátane kynológie a boli realizované v čase od 15.00 hod. do 
22.00 hod. 

24. 02.-26. 02. - Popoluška na ľade, ZŠ O. Nepelu, 4 motorizované hliadky OS Nové Mesto 
a Ružinov  na  cca  3  až  4  hodiny  denne,  kontrola  parkovania  vozidiel  na  trávnikoch, 
priechodnosť  chodníkov,  parkovanie  na  priechodoch  pre  chodcov,  parkovanie  vozidiel 
v zákazoch státia a zastavenia

25. 02. – pochod „psíčkarov“ od NR SR na Hviezdoslavovo námestie, účasť asi 800 ľudí, 
opatrenia, do ktorých bolo zapojených 8 príslušníkov MsP z OS Staré Mesto boli realizované 
v čase od 15.00 hod. do19.00 hod.

27. 02. - hokej SLOVAN – Trenčín, 6 motorizovaných hliadok OS Nové Mesto a Ružinov na 
cca  3  až  4  hodiny,  kontrola  parkovania  vozidiel  na  trávnikoch,  priechodnosť  chodníkov, 
parkovanie na priechodoch pre chodcov, parkovanie vozidiel v zákazoch státia a zastavenia

29. 02. – protestné zhromaždenia Gorila 4 pred NR SR a na Hodžovom námestí realizované 
v čase od 15.00 hod. do 21.00 hod. Do opatrení bolo zapojených 58 príslušníkov MsP vrátane 
kynológie, na zhromaždeniach sa zúčastnilo do 100 protestujúcich. 

02. 03. – protestné zhromaždenie Gorila 5 na Hodžovom námestí, opatrenia v čase od 15.00 
hod.  do  21.00  hod.  do  opatrení  zapojených  50  príslušníkov  MsP  vrátane  Stanice  ZPCO 
a Stanice JPaK.

02.  03.  –  zhromaždenie  „Biela  revolúcia“  organizované  stranou Právo a spravodlivosť  na 
Námestí  SNP v čase od 17.00 hod. do 20.00 hod.,  podujatie  monitorované hliadkami  OS 
Staré Mesto

03. 03. – futbalový zápas Slovan Bratislava - DAC Dunajská Streda, výkon služby v Novom 
Meste posilnený kynológiou so psami – 10 príslušníkov MsP, opatrenia realizované v čase od 
13.00 hod. do 19.00  hod.

04. 03. – hokejová Tipsport extraliga Slovan Bratislava – Zvolen, 6 motorizovaných hliadok 
OS Nové Mesto a Ružinov na cca 3 až 4 hodiny, kontrola parkovania vozidiel na trávnikoch, 
priechodnosť  chodníkov,  parkovanie  na  priechodoch  pre  chodcov,  parkovanie  vozidiel 
v zákazoch státia a zastavenia
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09.  03.  –  protestné  zhromaždenie  Gorila  6  na  Nám.  Slobody  s následným nepovoleným 
pochodom  cez  mesto.  Pred  NR  SR  voči  protestujúcim  použila  polícia  donucovacie 
prostriedky,  účasť cca. 500 – 600 ľudí. Trvanie opatrení od 15.00 hod. do 22.30 hod. Do 
opatrení zapojených 55 policajtov vrátane Stanice ZPCO a Stanice JPaK.

09. 03. – hokej play off na ZŠ, 6 motorizovaných hliadok OS Nové Mesto a Ružinov na cca 3 
až 4 hodiny, kontrola parkovania vozidiel na trávnikoch, priechodnosť chodníkov, parkovanie 
na priechodoch pre chodcov, parkovanie vozidiel v zákazoch státia a zastavenia

10. 03. – hokej play off, 6 motorizovaných hliadok OS Nové Mesto a Ružinov na cca 3 až 4 
hodiny, kontrola parkovania vozidiel na trávnikoch, priechodnosť chodníkov, parkovanie na 
priechodoch pre chodcov, parkovanie vozidiel v zákazoch státia a zastavenia

10.03. -  zabezpečovanie verejného poriadku počas volieb do NR SR od 07.00 hod. do 22.00 
hod.

10. 03. – protestné zhromaždenia v centre mesta, verejný poriadok monitorovaný hliadkami 
Stanice ZPCO a Stanice JPaK v čase od 15.00 hod. do 21.00 hod., bez narušenia verejného 
poriadku.

17. 03. – zhromaždenie priaznivcov ĽS NS na Hodžovom námestí  s následným presunom 
k hrobu J. Tisa na martinskom cintoríne. Zhromaždenie prebiehalo v čase od 14.00 hod. do 
17.00  hod.  Verejný  poriadok  zabezpečovalo  46  príslušníkov  MsP  vrátane  kynológie 
a prebehlo bez narušenia verejného poriadku. Účasť cca. 100 priaznivcov ĽS NS. 

23. 03. – sviečkový pochod na Námestí SNP v čase od 18.00 hod. do 20.00 hod. Ohlásená 
predpokladaná účasť 1000 ľudí, reálna účasť do 150 ľudí. Verejný poriadok  zabezpečovalo 
45 príslušníkov MsP vrátane kynológie, bez narušenia verejného poriadku. 

01. 04. – Bratislavský maratón – Staré Mesto - Petržalka, verejný poriadok zabezpečovalo 45 
príslušníkov MsP na trase maratónu v čase od 08.00 hod. do 16.00 hod.

08.04. – zápas jarného kola Corgoň ligy Slovan Bratislava – Spartak Trnava, považovaný za 
rizikový,  posilnenie  výkonu  služby  v Novom Meste  v čase  od  16.00 hod.  do  21.00  hod. 
vrátane kynológie – 50 príslušníkov MsP,

15. 04. – národný beh Devín – Bratislava, účasť cca. 6000 ľudí, hliadky OS Dúbravka a Staré 
Mesto v počte 38 ľudí zabezpečovali trasu behu, štart a cieľ.

21. 04. – 22. 04. – Deň otvorenej samosprávy – Bratislava pre všetkých. Zabezpečovanie 
verejného poriadku počas  podujatí  poriadaných  v Starom Meste,  Karlovej  Vsi,  Devíne,  v 
Petržalke  a v Lesoparku.  Výkon  služby  v rámci  OS  Staré  Mesto,  Nové  Mesto,  Petržalka 
a Dúbravka počas dvoch dní zabezpečovalo 52 policajtov.

04.  05.-06.  05  –  Bratislavský  majáles  na  Tyršovom  nábreží,  výkon  služby  posilnený 
hliadkami kynológie a hliadkami OS Staré Mesto, Ružinov, Nové Mesto a Dúbravka. Služba 
realizovaná  denne  v čase  od  12.00  hod.  do  22.00  hod.,  výkon  služby  zabezpečovalo  40 
príslušníkov MsP

05. 05. – 06. 05. Račianske hody, výkon posilnený hliadkami Stanice JPaK

12. 05. – Global Evolution Day, účasť prisľúbilo cca. 500 až 1000 ľudí, na Námestí SNP sa 
ich zišlo okolo 150. Bezpečnostné opatrenia zabezpečovalo v čase od 15.00 hod. do 20.00 
hod. 38 príslušníkov MsP
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17. 05. – hokejový zápas Slovensko - Kanada, dohľad nad verejných poriadkom v Starom 
Meste – 26 príslušníkov MsP

19.  05.  –  hokejový zápas  Slovensko -  Česko,  dohľad nad verejným poriadkom v Starom 
Meste,  monitorovanie  priestranstiev,  kde  bol  prenos  na  veľkoplošné  obrazovky- 
Hviezdoslavovo námestie, Eurovea, 30 príslušníkov MsP

20. 05. finále MS v ľadovom hokeji Slovensko - Rusko, dohľad nad verejným poriadkom 
v Starom Meste, prenos na veľkoplošných obrazovkách sledovalo do 10 000 ľudí, Verejný 
poriadok  zabezpečovalo  40  príslušníkov  MsP,  drobné  výtržnosti  na  Obchodnej  ulici, 
porozbíjané fľaše, porozhadzované stoly a lavičky, fanúšikovia po 23.00 hod. zablokovali na 
Obchodnej ulici a na Šafárikovom námestí MHD

21. 05. – príchod slovenskej hokejovej reprezentácie do Bratislavy, prejazd mestom, program 
na Námestí SNP, 40 príslušníkov MsP, bez narušenia verejného poriadku, účasť cca. 20 000 
ľudí.

09. 06. – Dúhový pochod 2012, očakávaná účasť cca. 4000 ľudí, miesto konania Námestie 
Slobody, pochodu sa zúčastnilo do 1000 ľudí, do bezpečnostných opatrení bolo zapojených 
70 príslušníkov MsP, hliadkou Stanice ZPCO zadržaný 18-ročný mládenec  z martinského 
okresu, ktorý do davu vhodil dymovnicu, z Slovak-pubu na Obchodnej ulici predvedení dvaja 
muži u ktorých bola nájdená pyrotechnika

19. 07. – predkolo Ligy majstrov Slovan Bratislava-Videoton Féhervár, zápas považovaný za 
rizikový,  pred  jeho  úvodom  slovné  a fyzické  vzájomné  napádania  priaznivcov  oboch 
mužstiev, do opatrení v čase od 16.30 hod. do 23.00 hod. bolo nasadených 55 príslušníkov 
MsP vrátane kynológie  

24. 08. – 25. 08. – hudobný festival Rege na Zlatých pieskoch, účasť do 10 000 ľudí, výkon 
služby v nočných hodinách posilnený hliadkami Stanice JPaK a Stanice ZPCO. Po oba dni 
výkon služby na festivale zabezpečovalo 30 policajtov

06. 09. – začiatok KHL, verejný poriadok okolo Zimného štadióna, v mesiacoch september až 
december 2012 sa na štadióne odohralo v priemere 5 zápasov, problémy v statickej doprave 
v okolí  štadióna,  posilnenie  výkonu  služby  hliadok  OS Nové Mesto,  Ružinov,  Petržalka, 
Stanice ZPCO a Stanice JPaK

09. 09. – protest Gorila na Námestí SNP s presunom k NR SR, očakávaná účasť cca 1000 
ľudí, protestu sa zúčastnilo do 50 protestujúcich, bez narušenia verejného poriadku

13.  10.  –  spomienkové  stretnutie  pri  príležitosti  125.  výročia  narodenia  J.  Tisa,  presun 
účastníkov do centra mesta, kde sa pridali k ohlásenému pochodu Za slušný život. Aktivisti 
mimovládnych organizácií živou reťazou prehradili účastníkom cestu na Palisády, po výzvach 
zástupcu obce tieto neboli uposlúchnuté, polícia cca. 50 ľudí vytlačila mimo priestor. Celkom 
sa na proteste zúčastnilo 500 až 600 ľudí, opatrenia trvali v čase od 14.00 hod. do 18.00 hod. 
a realizovalo sa na nich 42 príslušníkov MsP vrátane kynológie

16. 10. – kvalifikačný futbalový zápas na MS 2014 Slovensko - Grécko, zápas považovaný za 
rizikový, bez narušenia verejného poriadku, na bezpečnostných opatreniach v čase od 17.00 
hod. do 23.00 hod. sa podieľalo 50 príslušníkov MsP, bez narušenia VP

02. 11. – futbalový zápas Corgoň ligy Slovan Bratislava - Spartak Trnava, zápas považovaný 
za  rizikový,  návštevnosť  do  3000 divákov,  bezpečnostné  opatrenia  realizované  v čase  od 
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15.30 hod. do 23.00 hod. bez narušenia verejného poriadku, na opatreniach sa zúčastnilo 45 
príslušníkov MsP

26.  10.  –  04.  11.  –  zabezpečovanie  verejného poriadku v okolí  cintorínov  v súvislosti  so 
Sviatkom Všetkých svätých a Pamiatky zosnulých

10.  11.  –  protestné  zhromaždenie  Za  spravodlivú  spoločnosť-  výtržnosti  pred  NR  SR, 
predvedení dvaja protestujúci. Do opatrení bolo nasadených 40 príslušníkov MsP v čase od 
14.00 hod. do 18.00 hod.

17.  11.  –  zabezpečovanie  verejného  poriadku  v súvislosti  s konaniami  zhromaždení  pri 
príležitosti  23.  výročia  nežnej  revolúcie,  predvedené  dve  osoby –  nerešpektovanie  výzvy 
verejného  činiteľa.  Do opatrení  bolo  nasadených  52 príslušníkov  MsP  vrátane  kynológie 
v čase od 14.00 hod do 21.00 hod.

23.  11.  –  23.  12.  –  Vianočné  trhy  Hlavné  a Hviezdoslavovo  námestie  –  24-hodinový 
monitoring trhov

30. 11. – protest učiteľov a žiakov z Námestia Slobody pred NR SR, cca. 2000 účastníkov, 
bez  narušenia  verejného  poriadku  v čase  od  10.00  hod.  do  12.00 hod.,  do  opatrení  bolo 
zapojených 35 príslušníkov MsP

31. 12-01. 01. – zabezpečovanie verejného poriadku počas Silvestrovských osláv v Starom 
Meste  v čase  od 17.00 hod.  do  04.00 hod.  Do opatrení  bolo zapojených 40 príslušníkov 
mestskej polície, bez narušenia verejného poriadku.
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