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Mestská polícia  hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
 

 
 

 

I N F O R M Á C I A 
 

 

Informácia o plnení úloh Mestskou políciou hlavného mesta Slovenskej republiky 

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

predložených podkladov z  funkčných a výkonných útvarov mestskej polície a údajov 

zaznamenaných v informačnom systéme mestskej polície APIS.  

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

výkone služby, prostredníctvom mestského kamerového systému a ktoré boli zaevidované na 

základe podnetov od občanov, nahlásených na telefonickú linku 159, prípadne na telefonické 

linky okrskových staníc alebo na základe podnetov, ktoré boli podané občanmi osobne, 

prostredníctvom miestnych úradov alebo elektronickou poštou (bližšie v prílohe č. 1).  

 

V hodnotenom období príslušníci počas pravidelných pochôdzok a počas kultúrnych, 

športových a spoločenských podujatí plnili úlohy na zabezpečenie verejného poriadku (napr. 

zabezpečovali verejný poriadok počas vianočných trhov a osláv Nového roka najmä 

v uliciach Starého Mesta, počas hokejových zápasov v Ružinove a v Novom Meste a počas 

demonštrácií odporcov režimu v Starom Meste). Ďalej riešili obťažovanie „bezdomovcami“ 

a neprispôsobivými osobami (napr. okolie „Pentagonu“ a v centre mesta), kontrolovali mládež 

pod vplyvom alkoholu, dodržiavanie záverečných hodín v pohostinských zariadeniach, 

dodržiavanie verejného poriadku v záhradkárskych lokalitách, vinohradoch resp. v chatových 

oblastiach aj s dôrazom na ochranu majetku, alebo vykonávali kontrolu zákazu vytvárania 

nelegálnych skládok. Príslušníci Stanice jazdeckej polície a kynológie (ďalej len „S JPaK“) 

pôsobili na území celého hlavného mesta a plnili úlohy na zabezpečenie verejného poriadku 

v súčinnosti s príslušnými okrskovými stanicami. Dôraz kládli na kontrolu zákazu vjazdu 

motorových vozidiel v lokalite Bratislavského lesoparku a na kontrolu nepovoleného výrubu 

stromčekov v predvianočnom období. 

 

Z celkového počtu 6 065 zistených alebo oznámených udalostí bolo riešených 4 815 

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

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

nasvedčovali, že bol spáchaný priestupok. Z toho tridsaťjeden udalostí, ktoré neboli 

priestupkami bolo oznámených - rýchlej zdravotníckej pomoci (10), Hasičskému 

a záchrannému zboru (6), Slobode zvierat (8) alebo boli odovzdané na ďalšie riešenie 

Policajnému zboru (ďalej len „PZ“) (7). V udalostiach sú zaznamenané aj 3 prípady nájdenia 

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

požiadanie bolo riešených 39 udalostí.  

 

Zabránenie odjazdu motorového vozidla založením technického prostriedku bolo 

vykonané v 2 196 prípadoch. V 490 prípadoch bolo vozidlo priestupcu odtiahnuté, z toho na 

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

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

službou Dopravného podniku Bratislava, a.s. odtiahnutých 144 motorových vozidiel. 
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Celkom bolo uložením blokovej pokuty na mieste v sume 46 696,- € riešených 3 086 

priestupkov. Napomenutím bolo riešených 1 043 priestupkov, oznámením na dopravné 

inšpektoráty a iné útvary PZ 218 priestupkov a iným orgánom bolo odovzdaných 312 

priestupkov. V 67 prípadoch boli priestupky prevzaté do objasňovania. Z celkového počtu 

riešených priestupkov bolo v blokovom konaní v prospech jednotlivých mestských častí 

štatisticky vykázaných 1 733 priestupkov v sume 24 106,- €. V prospech hlavného mesta bolo 

štatisticky vykázaných 1 353 priestupkov v sume 22 590,- €. V hodnotenom období boli 

vydané 2 bloky na pokutu nezaplatenú na mieste v sume spolu 70,- €.  87 priestupkov je 

v štádiu riešenia. 

 

V hodnotenom období bolo na okrskových staniciach vybavených 58 udalostí zistených 

pomocou mestského kamerového systému, z toho v Starom Meste 16, v Ružinove 8 

a v Petržalke 34. Prehľad o udalostiach zistených mestským kamerovým systémom je 

v prílohe č. 5 a 6. 
 

Počas hodnoteného obdobia bolo vybavených 788 priestupkov spáchaných porušením 

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

a poriadku (281), čistoty kontajnerových stojísk (80), nepovoleného požívania alkoholických 

nápojov na verejnom priestranstve (17), dodržiavania prevádzkových hodín (50),  

ambulantného predaja (17), trhového poriadku (3), nepovolených pouličných aktivít (8), 

obťažovania osôb (17), rušenia nočného pokoja (12), dodržiavania niektorých podmienok 

držania psov (13), státia na zeleni motorovým vozidlom (213), pešej zóny (40) a ostatné (37). 

Prehľad o riešení priestupkov v jednotlivých oblastiach VZN je v prílohe č. 3. 
 

Vybavovanie priestupkov, písomností a sťažností  
 

V hodnotenom období boli do správneho konania prijaté 2 veci. Z minulých období boli 

2 veci ukončené rozhodnutím o priestupku a 1 vec ukončená rozkazom o uložení sankcie. 

Ďalej bola v rámci správneho konania uložená 1 poriadková pokuta a 2 veci boli odovzdané 

na exekúciu. Vybavených bolo 6 písomností (3x súdy, 2x exekútorský úrad a 1x PZ). Na 

základe žiadostí z MO SR a PZ bolo vykonaných 14 administratívnych lustrácií v evidencii 

priestupkov mestskej polície.  

V hodnotenom mesiaci boli prijaté 3 sťažnosti, ktoré sú vo vybavovaní. Vybavených 

bolo 8 sťažností prijatých v októbri  a v novembri 2013, z ktorých bolo 5 vybavených ako 

neopodstatnené a 3 sťažnosti boli odložené podľa ustanovenia § 5, ods.7 zákona č. 9/2010 

Z.z. o sťažnostiach. Ku dňu 31. 12. 2013 z celkového počtu 102 prijatých sťažností bolo 95 

sťažností vybavených a 7 sťažností bolo vo vybavovaní. Najviac sťažností smerovalo na 

neadekvátne vystupovanie príslušníka alebo na jeho nekonanie, prípadne na neoprávnené 

rozhodnutie o odstránení motorového vozidla.   
 

Kontrola vozidiel taxislužby a vnútorné kontroly 
 

V mesiaci december 2013 bolo príslušníkmi kontrolovaných 30 vozidiel taxislužby 

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

Meste 11, Ružinove 13 a Dúbravke 6. Pri 10 kontrolách boli zistené nedostatky (taxametre, 

obchodné označenie vozidla, alebo chýbali doklady potrebné na prevádzkovanie taxislužby).  
 

Boli vykonané 4 vnútorné kontroly na výkonných útvaroch zamerané na kontrolu 

priestupkových spisov, plánov a vykazovania služieb, na kontrolu zásahu na objekt PCO 

a kontrolu na požitie alkoholu v službe. Kontroly skončili záznamom. 
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Publikačné a preventívne aktivity 
 

V mesiaci december sa preventívne aktivity sústreďovali predovšetkým na plnenie 

aktivít projektu Bezpečná cesta do školy – zabezpečovanie priechodov pre chodcov pred 

vybranými základnými školami v ranných hodinách a na projekt Správaj sa normálne určený 

pre piatakov navštevujúcich niektoré základné školy. Príslušníci mestskej polície so žiakmi na 

vyučovacích hodinách rozoberali predovšetkým v tomto období aktuálnu problematiku 

používania zábavnej pyrotechniky. Pre seniorov centra Primula pripravila mestská polícia 

besedu na tému ako sa nestať obeťou podvodných aktivít a ako sa správať v krízových 

situáciách spojených s páchaním trestnej činnosti na senioroch. Na prednáške sa zúčastnilo 35 

seniorov. 

Publikačné aktivity sa sústredili na mapovanie situácie počas Vianočných trhov 

v Starom Meste, problematike parkovania motorových vozidiel v okolí Zimného štadióna 

Ondreja Nepelu počas zápasov KHL a konania sa rôznych kultúrno-spoločenských podujatí 

na tomto štadióne. Reportáž o oceňovaní dvoch príslušníkov mestskej polície za záchranu 

života pripravilo a odvysielalo rádio Regina Bratislava. V spolupráci so spomínaným rádiom 

bola pripravená reportáž aj o nebezpečenstve používania zábavnej pyrotechniky maloletými 

osobami. 

Problematike bezpečnostných opatrení týkajúcich sa osláv príchodu Nového roka 

v centre mesta sa venovali viaceré denníky a elektronické médiá – Pravda, Nový čas, RTVS, 

TV JOJ. Pre regionálnu televíziu Bratislava okrem pravidelných vstupov, pripravila mestská 

polícia reportáž zo služby svojich príslušníkov, ktorí vianočné sviatky trávili v službe. 

                 

   Informačný systém mestskej polície APIS a správa počítačovej siete mestskej polície  
 

V hodnotenom období bola vykonávaná pravidelná činnosť v súvislosti so spracovaním 

štatistických výstupov z informačného systému APIS, vrátane vykonávania priebežnej 

kontroly správneho zapisovania do APIS-u príslušníkmi výkonných útvarov. Bola spracovaná 

informácia do MsZ za mesiac november 2013. Do databázy Ústrednej evidencie priestupkov 

Ministerstva vnútra SR (USEP) boli na konverziu poslané dátové súbory v dňa 16. 12. 2013. 

 

Oblasť dopravy 
 

V hodnotenom období mala mestská polícia 51 služobných motorových vozidiel. 
 

Spotreba PHM 
 

 Benzínové vozidlá: Naftové vozidlá: 

Celkový počet najazdených km : 57 220 3 101 

Predpísaná spotreba PHM v litroch : 5 880,10 416,15 

Skutočná  spotreba  PHM v litroch : 5 429,42 324,11 

Celková úspora PHM v litroch : 450,68 92,04 

 

 Nadspotreba PHM za mesiac december 2013  
 

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

VOO BA 043 XK  5,71 lit./8,39 € 332 7,92 lit./100 km 

OS Dúbravka BA 054 XK 15,07 lit./21,85 € 2 051 7,92 lit./100 km 

Spolu:  20,78 lit./30,24 €   

 

V mesiaci december 2013 neboli zaevidované dopravné nehody ani škodové udalosti. 
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Ekonomické podmienky 
 

Bežné výdavky spolu:           148 750,25 

v tom:  

Cestovné náhrady 39,12 

Energie, voda, komunikácie 13 487,65 

Materiál 19 579,88 

Dopravné 37 586,70 

Rutinná a štandardná údržba 31 130,38 

Nájomné za prenájom 6 448,20 

Služby 40 478,32 

Mzdy 

Výplaty za december boli 

vyplatené v januári 2014 a 

budú zahrnuté do rozpočtu 

v roku 2014. 
 

Poistné a príspevok do poisťovní 

Odchodné 

Náborový príspevok 

Na nemocenské 

Príspevok na kúpeľnú liečbu 

Príspevok na bývanie 

Príspevok na dopravu 

Kapitálové výdavky spolu: 220 259,51 

v tom:  

Nákup strojov a zariadení 196 999,80 

Rekonštrukcie a modernizácie 23 259,71 

Výdavky celkom: 369 009,76 

 

Nedaňové príjmy spolu:          48 790,41 

v tom:  

Príjmy z vlastníctva 3 771,30 

Pokutové bloky 43 440,00 

Ostatné príjmy 1 643,51 

Transféry v rámci verejnej správy -   64,40 

 

 

Prílohy : 
 

1.  Prehľad o zistených udalostiach za mesiac december 2013 

2.  Priestupky za mesiac december 2013  

3.  Priestupky spáchané porušením ustanovení VZN za mesiac december 2013 

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

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

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



Príloha č. 1

Maloletá 

osoba 

bez 

postihu

nemožno 

riešiť 

postúpené na 

objasňovanie 

na OS zo 

SJPaK

oznámenie 

prebrala a 

doriešila iná 

hliadka

OS Staré Mesto vrátane 

odťahov firmou CarTowing
1 625 728 179 15 391 305 7 1 521 2 86 3 7 1 5

OS Staré Mesto                       

len odťahy Mestskou 

odťahovacou službou DP BA

144 130 5 1 1 7 144

OS Ružinov 1 075 518 217 8 4 317 11 705 350 9 7 2 2

OS Nové Mesto 913 561 93 53 134 69 3 663 243 5 2

OS Dúbravka 1 114 718 116 21 247 12 833 265 5 6 4 1

OS Petržalka 1 173 805 101 34 4 223 6 939 224 9 1

Jazdecká polícia                      

a kynológia
21 14 7 10 11

Stanica zásahu  PCO    0 0

   SPOLU 6 065 3 460 711 58 474 1 233 69 14 7 39 4 815 2 0 1 168 31 3 20 0 7 11 8

Zdroj : Informačný systém APIS - 8.1.2014 MsP hl. m. SR Bratislavy

Prehľad o zistených udalostiach za mesiac december 2013

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

kamerov

ý systém

podnet 

od 

občana

telefonický 

podnet od 

občana

miestny 

úrad

policajt 

s 

koňom

zahrnuté do počtu zistených                                                                    

priestupkov v prílohe č. 3 a 4

policajt 

so psom

požiadavk

a z PZ

oznámená 

udalosť 

nebola 

potvrdená

udalosť 

postúpená 

HaZZ, PZ, 

RZP, 

Sbodode 

zvierat

nájdené a 

odovzdané 

osobné 

doklady

odborný 

dozor - 

taxislužba - 

kontrola bez 

závad



Príloha č. 2

počet 

bl.pokút

bl.pokuta             

v €

počet 

bl.pokút

bl.pokuta                       

v €
v objasňovaní

objasnené 

priestupky

OS Staré Mesto vrátane 

odťahov        firmou 

CarTowing

1 521 46 670 905 13 130 2 440 3 114 11 812 346

OS Staré Mesto      len 
odťahy Mestskou 

odťah.služ. DP BA

144 114 1 780 8 100 1 17 1 3 144

OS Ružinov 705 383 8 110 148 2 360 1 81 29 2 57 4 482

OS Nové Mesto 663 307 5 950 19 250 2 115 173 30 17 228

OS Dúbravka 833 483 5 810 100 1 356 113 4 4 108 15 6 279

OS Petržalka 939 17 250 553 6 910 83 270 2 3 11 395

Jazdecká polícia                        

a kynológia
10 3 30 7

Stanica zásahu PCO  0

   SPOLU 4 815 1 353 22 600 1 733 24 106 2 87 1 043 207 11 312 0 47 20 2 196 490

Zdroj : Informačný systém APIS - 8.1.2014 MsP hl. m. SR Bratislavy

objasňovanie priestupkov

Priestupky za mesiac december 2013

Okrsková stanica "Papuče"

hlavné mesto mestské časti
priestupok 

oznámený 

inému 

orgánu

napomenutie

Počty riešených priestupkov 

Odťahypriestupok 

vojaka, 

policajta ... 

oznámenia

blokové pokuty
BP 

nezaplatená 

na mieste

priestupok 

oznámený 

PZ

celkom
oznámené 

na DI

v štádiu 

riešenia



Príloha č. 3

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

4800-psi(čistota-výkaly)-/VZN-psi 1

4801-psi(vodítko,voľný pohyb)-/VZN-psi 11 3 30 1 10

4803-psi(známka,evid.psov,poplatky)-/VZN-psi 1

4804-čistota a poriadok-/VZN 281 4 50 5 65

4805-kontajnery a ich stojiská-/VZN 80

4806-ambulantný predaj-/VZN 17 10 100 2 30

4807-trhový poriadok-/VZN 3 3 30

4808-záverečné hodiny-prevádzkové časy-/VZN 50 23 520

4809-skladovanie staveb.materiálu bez povolenia-/VZN 1 1 30

4810-užívanie verejného priestranstva bez povolenia-/VZN 8

4811-poškodzovanie verejnej zelene-/VZN 2

4812-státie na zeleni-/VZN 213 6 60 65 680

4814-pešia zóna-/VZN 40 18 190

4817-požívanie alk.nápojov na ver.priestr.-/VZN 17

4822-obťažovanie osôb-/VZN 17 1 20

4825-nepovolené pálenie odpadu-/VZN 2

4826-zákaz vjazdu s bicyklom-/VZN 2 1 10

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

4829-VRAKY - porušenie VZN-/VZN 2

4831-rušenie nočného pokoja-/VZN 12 7 110

4833-nepovolené pouličné aktivity-/VZN 8

4834-hluk(nežiaduci,škodlivý,obťažujúci ... )-/VZN 1 1 10

4836-stavebné práce mimo vyhrad. času-/VZN 6 5 100

4837-plagáty + reklama-/VZN 3

4838-zákaz táborenia, zakladanie ohniska-/VZN 3

4841-zákaz používania pyrotechniky-/VZN 5

4844-ochrana nefajčiarov-/VZN 1

SPOLU 788 28 290 128 1 755

Zdroj : Informačný systém APIS - 8.1.2014 MsP hl. m. SR Bratislavy

Priestupky spáchané porušením ustanovení VZN za mesiac december 2013

Oblasti podľa VZN
hlavné mesto mestské časti

Priestupky 

celkom

Z toho riešené                                      

blokovou pokutou



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

2200-bezpečnosť a plynul.cest.premávky-/zákon 3 861 1 311 22 110 1 576 21 740

4700-priestupok proti verejnému poriadku-/zákon 62 5 90 18 275

4900-priestupok proti občianskému spolunažívaniu-/zákon 13

5000-priestupok proti majetku-/zákon 20

9101-kontrola TAXI-zistený priest.(vyk.vyhl.124/2012)-/zák.vyhl. 10 3 250

9800-nepovolené skládky [§-80b,zák.č.223/2001]-/zákon 3

9801-VRAKY-porušenie zák.č.223/2001,§80,ods.1,písm.k-/zákon 12

9802-zmena,odstránenie,zakrytie dopr.značky-/zákon 14

9803-zničenie,poškodenie,znečistenie dopr.značky-/zákon 6

9804-porušenie zákona o ochrane nefajčiarov-/zákon 40 8 110 4 26

9901-porušenie podmienok držania psov-/zákon 12 4 60

SPOLU 4 053 1 324 22 310 1 605 22 351

Príloha č. 5 

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

2200-bezpečnosť a plynul.cest.premávky-/zákon 43 3 50 29 370

4700-priestupok proti verejnému poriadku-/zákon 3

4804-čistota a poriadok-/VZN 1

4812-státie na zeleni-/VZN 5 3 40

4814-pešia zóna-/VZN 6 5 60

SPOLU 58 3 50 37 470

Zdroj : Informačný systém APIS - 8.1.2014 MsP hl. m. SR Bratislavy

 Udalosti zistené pomocou mestského kamerového systému 

Udalosti / priestupky hlavné mesto mestské časti

 za mesiac december 2013

Udalosti 

celkom

Z toho priestupky riešené                                      

blokovou pokutou

Priestupky 

celkom

 za mesiac december 2013

Z toho riešené                                      

blokovou pokutou
hlavné mesto mestské časti

Priestupky

(okrem VZN)

Príloha č. 4

Priestupky riešené podľa všeobecne záväzných právnych predpisov 



Príloha č. 6 

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

STARÉ MESTO 16 1 10 6 70

     --   2200-bezpečnosť a plynul.cest.premávky-/zákon 6 1 10 1 10

     --   4700-priestupok proti verejnému poriadku-/zákon 3

     --   4804-čistota a poriadok-/VZN 1

     --   4814-pešia zóna-/VZN 6 5 60

RUŽINOV 8 1 20 7 110

     --   2200-bezpečnosť a plynul.cest.premávky-/zákon 8 1 20 7 110

PETRŽALKA 34 1 20 24 290

     --   2200-bezpečnosť a plynul.cest.premávky-/zákon 29 1 20 21 250

     --   4812-státie na zeleni-/VZN 5 3 40

SPOLU 58 3 50 37 470

Zdroj : Informačný systém APIS - 8.1.2014

 Udalosti / priestupky  zistené pomocou mestského kamerového systému 

Z toho priestupky riešené                                      

blokovou pokutou

MsP hl. m. SR Bratislavy

za mesiac december 2013

Udalosti / priestupky hlavné mesto mestské časti
Udalosti 

celkom


