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Mestská polícia  hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
 

 
 

I N F O R M Á C I A 
 
 

Mestská polícia ako poriadkový útvar hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

(ďalej len „mestská polícia“) pôsobí pri zabezpečovaní vecí verejného poriadku a ochrany 
životného prostredia na území hlavného mesta a podieľa sa na ochrane dôstojného života 

obyvateľov a návštevníkov hlavného mesta. Mestská polícia hlavného mesta plní úlohy v 

súlade so zákonom č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„zákon o obecnej polícii“) podľa všeobecne záväzných právnych predpisov a úlohy 

vyplývajúce zo všeobecne záväzných nariadení (ďalej len „VZN“) vydaných v pôsobnosti 

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy (ďalej len „hlavné mesto“), alebo  
v pôsobnosti jednotlivých mestských častí (ďalej len „MČ“) v rámci hlavného mesta. Do 

kompetencie mestskej polície patrí aj plnenie úloh vyplývajúcich z uznesení mestského 

zastupiteľstva, z uznesení miestnych zastupiteľstiev, z rozhodnutí primátora hlavného mesta 
a z oprávnených požiadaviek starostov MČ. 

Mestská polícia má od marca nový organizačný poriadok, v ktorého rámci sú vytvorené 
dve samostatné oddelenia - Oddelenie komunikácie a prevencie a Oddelenie Pultu centrálnej 

ochrany a informatiky. Organizačný poriadok umožňuje obnovu činnosti Zásahovej jednotky 
a Zabezpečovacej stanice a zriadenie Útvaru dopravy a parkovania, ktorý bude dohliadať na 

parkovaciu politiku.  
Výkonné útvary - Okrskové stanice Staré Mesto až Petržalka sa zmenili na Expozitúry 

Bratislava I až V. Oddelenia vnútorno - organizačné a ekonomické sú odbormi. 
Informácia o plnení úloh mestskou políciou za mesiac marec 2018 je vypracovaná na 

základe predložených podkladov z  výkonných útvarov mestskej polície, vnútorno -
 organizačného odboru, ekonomického odboru a údajov z informačného systému mestskej 
polície Centrála (ďalej len „informačný systém“). V informačnom systéme sú zaznamenané 

udalosti, ktoré zistili príslušníci mestskej polície (ďalej len „príslušníci“) v priamom výkone 

služby, alebo prostredníctvom mestského kamerového systému. Ďalej sú v ňom zaevidované 
aj ďalšie udalosti na základe podnetov od občanov nahlásené na telefonickú linku 159, 

prípadne na telefonické linky expozitúr, podnety prevzaté od Policajného zboru (ďalej len 

„PZ“), podnety podané občanmi osobne, alebo prostredníctvom miestnych úradov  
a elektronickou poštou.  
 

V mesiaci marec bolo zistených alebo oznámených udalostí a podnetov 5 936 (7 879)1. 
Z toho bolo riešených 4 738 (6 440) priestupkov. Boli zistené 3 (3) trestné činy. Osoby 
v pátraní alebo nezvestné neboli zistené (1).  V 1 082 (1 357) prípadoch  sa  pri kontrole  
oznámenia  nepotvrdili skutočnosti, ktoré by nasvedčovali, že bol spáchaný priestupok, 18 
(16) udalostí bolo oznámených rýchlej zdravotníckej pomoci, 2 (2) udalosti Hasičskému 

a záchrannému zboru,  55 (38) zistení a oznamov bolo postúpených príslušným orgánom na 
doriešenie, alebo boli vyriešené priamo na mieste. Osobné doklady boli nájdené alebo 
odovzdané v 3 (3) prípadoch. V 8 (0) prípadoch bola vykonaná lustrácia v registri vozidiel vo 
verejnom záujme. Na Centrálny dispečing mestskej polície bolo nahlásených občanmi celkom 

165 (238) podnetov vo vzťahu k veterinárnej sanácii. Z toho 10 (8) podnetov bolo riešených 
priamo príslušníkmi v spolupráci so Slobodou zvierat.  

                                                 
1 v zátvorkách sú uvedené hodnoty za rovnaké obdobie predchádzajúceho kalendárneho roka 
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Zabránenie odjazdu motorového vozidla založením technického prostriedku bolo 
vykonané v 2 749 (3 185) prípadoch a odtiahnutých bolo 495 (668) motorových vozidiel. 
Príslušným správnym orgánom bolo nahlásených 35 (43) starých vozidiel (vrakov). Na 
expozitúrách bolo vybavených 141 (226) udalostí, ktoré boli zistené pomocou mestského 

kamerového systému.  
Celkom bolo uložením blokovej pokuty na mieste v sume 53 665 € (70 845 €) riešených 

2 883 (3 949) priestupkov. Z celkového počtu riešených priestupkov bolo v blokovom konaní, 
v prospech jednotlivých MČ štatisticky vykázaných 451 (1 228) priestupkov v sume 6 175 € 
(17 835 €). V prospech hlavného mesta bolo štatisticky vykázaných 2 432 (2 721) priestupkov 
v sume 47 490 € (53 010 €). Bloky na pokutu nezaplatenú na mieste boli vydané 19 krát (19) 
v celkovej sume 620 € (720 €). V 91 (150) prípadoch boli priestupky prevzaté do 

objasňovania. Napomenutím bolo riešených 1 376 (1 834) priestupkov, oznámením na 

dopravné inšpektoráty a iné útvary PZ 54 (38) priestupkov, iným orgánom bolo odovzdaných 

235 (380) priestupkov, 12 (14) priestupkov bolo riešených inak a 68 (56) priestupkov je 
v štádiu riešenia. 

Počas hodnoteného obdobia bolo vybavených 197 (546) priestupkov spáchaných 

porušením ustanovení VZN. Najviac priestupkov v rámci VZN bolo riešených v oblasti 
čistoty a poriadku - 50 (182), dodržiavania prevádzkových hodín - 21 (103), nepovoleného 

požívania alkoholických nápojov na verejnom priestranstve  - 23 (64), obťažovania osôb - 8 
(34), nepovolených pouličných aktivít - 16 (21, čistoty kontajnerových stojísk - 27 (19), 
dodržiavania niektorých podmienok držania psov - 14 (22), státia na zeleni motorovým 

vozidlom – 6 (9), poškodzovanie zelene 1 (3), nepovolených rozkopávok – 0 (7),  užívania 

verejného priestranstva bez povolenia – 2 (6),  ambulantného predaja - 10 (16), znečisťovania 

odpadom - 10 (17), vrakov - 4 (7),  ochrany nefajčiarov – 0 (1) a ostatné - 5 (35).  
 
Okrem hliadkovej služby a riešení priestupkov policajti odslúžili počas kultúrnych, 

spoločenských, športových podujatí a rôznych zhromaždení v rámci bezpečnostných opatrení 
a zvýšeného výkonu služby 1 212 hodín. V rámci dopravno - bezpečnostných akcií, 

špeciálnych kontrol a s tým súvisiaceho aj zvýšeného výkonu služby bolo odslúžených 821 
hodín. Vybavovaniu sťažností a podnetov sa venovali celkom 1 441 hodín. V rámci ostatných 

činností vrátane prevencie odslúžili 1 798 hodín.   
 
Na základe požiadaviek starostov MČ príslušníci riešili pravidelne sa opakujúce situácie 

na celom území Bratislavy. Išlo najmä o obťažovanie „bezdomovcami“, žobrajúcimi alebo 
neprispôsobivými osobami v pešej zóne Starého Mesta, o kontrolu verejného poriadku v okolí 
obchodných domov OC Hron a Tesco, v podchodoch na Patrónke a Trnavskom mýte. Ďalej 
príslušníci kontrolovali mládež, či nie je pod vplyvom alkoholu, kontrolovali aj dodržiavanie 
záverečných hodín v pohostinských zariadeniach, verejný poriadok v záhradkárskych 

lokalitách, resp. v chatových oblastiach s dôrazom na ochranu majetku, alebo vykonávali 
kontroly dodržiavania zákazu vytvárania nelegálnych skládok. Bol zabezpečený zvýšený 

výkon služby v súvislosti s kontrolou verejného poriadku pred vybranými kostolmi počas 

veľkonočných sviatkov a kontrolou dodržiavania dopravných predpisov na ZŤP boxoch.   
Na dočasne zriadenej policajnej stanici (karavan) v MČ Bratislava - Vrakuňa pri objekte 

„PENTAGON“ bol výkon služby zabezpečený hliadkami Expozitúry Bratislavy II 
v spolupráci so Stanicou jazdeckej polície a kynológie (ďalej len „S JPaK“).  
    Boli vykonané bezpečnostné opatrenia zamerané na dodržiavanie verejného poriadku 

počas pochodu a mítingov „Nechceme žiť v mafiánskom štáte”, počas protestov  
a zhromaždení pred úradom vlády, pred parlamentom a pred centrálou občianskej strany 
Most-Híd. Verejný poriadok bol zabezpečovaný aj počas športových akcíí (napr. hokejový 

zápas KHL na zimnom štadióne, Zimný beh, Lesopark - beh, karate - NTC, basketbal - 
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HANT aréna, futbalové zápasy ŠK Slovana s futbalovými klubmi Ružomberka, Dunajskej 
Stredy a Liptovského Mikuláša) a počas kultúrno - spoločenských akcií (napr. koncert 
Horkýže slíže - HANT aréna, spomienková akcia pri príležitosti výročia úmrtia J. Tisa  
v Ružinove a pod.).      

Príslušníci S JPaK pôsobili na celom území hlavného mesta a plnili úlohy na 

zabezpečenie verejného poriadku v súčinnosti s príslušnými expozitúrami. Vykonali 26 (38) 
akcií na kontrolu dodržiavania zákazu vjazdu motorových vozidiel v lokalite Lesoparku so 
zameraním sa na Cestu mládeže a Kamzík, na kontrolu nepovoleného požívania alkoholu na 

verejných priestranstvách a na porušovanie VZN o dodržiavaní niektorých podmienok držania 

psov, najmä na nepovolený voľný pohyb psa.  
 

Vybavovanie priestupkov, písomností a sťažností  
 
Do správneho konania bola prijatá 1 (0) nová vec. Z  prijatých vecí v minulom období 

bola 1 (1) vec ukončená rozkazom a 1 (2) vec bola ukončená rozhodnutím o priestupku.  
Na základe žiadostí z Ministerstva obrany SR bolo vykonaných 9 (15) 

administratívnych lustrácií v evidencii priestupkov mestskej polície. 
    Prijatých bolo 5 (6) sťažnosti, ktoré smerovali na neriešenie parkovania cudzieho 

motorového vozidla na vyhradenom parkovacom mieste, na nesprávne kvalifikovanie 
zaparkovaného motorového vozidla ako vraku, na riešenie nesprávneho parkovania 

motorového vozidla a na odstránenie motorového vozidla. Zo sťažností prijatých 

v predchádzajúcom období bolo v hodnotenom období vybavených 6 (5) sťažností. Z toho 
boli 3 (2) sťažnosti vybavené ako neopodstatnené, 2 (0) opodstatnené  a 1 (3) sťažnosť bola 
odložená.   

 
Kontrola vozidiel taxislužby, ubytovacích zariadení a vnútorná kontrola 
 
V rámci vykonávania odborného dozoru v zmysle zákona č. 56/2012 Z.  z.  bolo 

kontrolovaných 15 (21) vozidiel taxislužby, z toho v pôsobnosti expozitúr: na území MČ 
Bratislava - Staré Mesto 4, MČ Bratislava - Ružinov 4, MČ Bratislava - Nové Mesto 3  
a MČ Bratislava - Dúbravka 4. Nedostatky boli zistené pri 3 (10) kontrolovaných vozidlách.   
    V zmysle VZN hlavného mesta SR Bratislavy č. 8/2016 o dani za ubytovanie bolo 
v mesiaci marec vykonávaných  6 kontrol, pričom v jednom prípade boli zistené závady.  

K vnútornej kontrole výkonu služby, ktorá začala dňa 15. 1. 2018 na Expozitúre 

Bratislava V, sa spracováva dodatok ku kontrolným zisteniam.  
 
Publikačné a preventívne aktivity 

   
V sledovanom mesiaci publikačné aktivity smerovali do oblasti poskytovania informácií 

o zabezpečovaní verejného poriadku počas protestných akcií „Za slušné Slovensko“. Priestor 

bol venovaný aj okruhu otázok týkajúcich sa aplikácie nového organizačného poriadku 

mestskej polície do praxe, parkovania motorových vozidiel na chodníkoch a nepovoleného 

požívania alkoholických nápojov na verejných priestranstvách. V rámci špeciálnych kontrol 

sa príslušníci zúčastnili akcie v MČ Bratislava Ružinov so zameraním sa na neoprávnené 

parkovanie na miestach vyhradených pre zdravotne postihnutých občanov, problematiku 

dlhodobého státia starých vozidiel a čistoty a poriadku na verejných priestranstvách. Z akcie  
bol vyhotovený videomateriál a fotografie, ktoré boli zverejnené na webovej a facebookovej 

stránke mestskej polície a boli zároveň prezentované vo vysielaní regionálych televízií 

Bratislava a Ružinov. Pre RTVS pripravila mestská polícia podklady k prejazdu motorových 
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vozidiel po trávnatých plochách. Príslušníci sa zúčastnili na spoločnom cvičení kynológov  
a hipológov S JPaK a Policajného zboru v Devínskej Novej Vsi. 

Naďalej pokračovala spolupráca pri propagácii mestskej polície vo vysielaní TV 

Bratislava a TV Ružinov pravidelnými vstupmi dopĺňanými vlastnými videoukážkami zo 

zásahov hliadok mestskej polície. Činnosť mestskej polície bola pravidelne prezentovaná aj 

na webovej a facebookovej stránke organizácie, pričom tlačové správy o mimoriadnych 

situáciách boli poskytované printovým a elektronickým médiám. 
Pracovníci Oddelenia komunikácie a prevencie sa zúčastnili na veľtrhu pracovných 

príležitostí „Profesia days“ v bratislavskej Inchebe.  
Z preventívnych aktivít je potrebné spomenúť prednášku pre seniorov „Domu tretieho 

veku“ v Petržalke zameranú na problematiku bezpečnosti seniorov v cestnej premávke a 

bezpečnosti na verejných priestranstvách. Táto prednáška bola zrealizovaná v spolupráci s 

námestníčkou primátora hlavného mesta MUDr. Ivetou Plšekovou.  
Pracovníci oddelenia aktívne spolupracovali aj na výrobe filmu „Čo sme si, to sme si, 

vypime si? Dievčatá...“ venovaného problematike konzumácie alkoholických nápojov 

maloletými a mladistvými. 
    

Služobná príprava 

V mesiaci marec sa v rámci služobnej prípravy zúčastnilo 214 príslušníkov školenia  o 
bezpečnosti pri práci a o jednotlivých ustanoveniach VZN  hl. m. SR Bratislavy č. 8/2016 

o dani za ubytovanie. Školenie pre vodičov služobných motorových vozidiel bolo vykonané 

pre 4 policajtov. Psychologických vyšetrení na vedenie motorového vozidla s „VRZ“ sa 

zúčastnilo 5 policajtov.  
 

Ekonomické podmienky  

  
Bežné výdavky spolu:           517 294,97 

v tom:  
Mzdy 291 829,60 
Poistné a príspevok do poisťovní 112 733,17 
Cestovné náhrady 0,00 
Energie, voda, komunikácie 8 186,47 
Materiál 21 601,53 
Dopravné 22 925,56 
Rutinná a štandardná údržba 1 612,16 
Nájomné za prenájom 6 454,20  
Služby 19 534,60 
Členské príspevky 
 

0,00 
Odchodné 0,00 
Na nemocenské 12 077,68 
Príspevok na kúpeľnú liečbu 0,00 
Príspevok na bývanie a na dopravu 20 340,00  

Kapitálové výdavky spolu: 00,00 

Výdavky celkom: 517 294,97 
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Nedaňové príjmy spolu:            56 671,56 

v tom:  
Príjmy z vlastníctva 2 998,30 

Administratívne poplatky 0,00 

Pokutové bloky 48 130,00 

Poplatky za služby 1 571,20 

Ostatné príjmy 3 852,06 

Transféry v rámci verejnej správy – MČ 120,00 

Granty 0,00 
 

Oblasť dopravy 
 
V hodnotenom období mala mestská polícia v prevádzke 48 služobných motorových 

vozidiel a 3 prípojné vozidlá. Jedno motorové vozidlo bolo mimo prevádzky (vysoké náklady 

na opravu). 
Vo výkone služby využívala mestská polícia vozidlo Fiat Doblo, ktoré je zapožičané  

od spoločnosti CNG SPS, s.r.o do októbra 2018. 
 
Spotreba PHM 
 

September 
Benzínové vozidlá Naftové vozidlá CNG vozidlá 

v litroch v litroch v kilogramoch 
Celkový počet najazdených km : 56 785 1 439 10 637 
Predpísaná spotreba PHM : 5 026,99 192,95 512,40 
Skutočná  spotreba  PHM  : 5 369,37 127,15 706,36 
Celková úspora/nadspotreba  (+/-) PHM   - 342,38 65,80  - 193,96 

    
Nadspotreba bola zistená na 13 vozidlách - 530,22 litrov benzínu a na 3 vozidlách  - 

193,96 kg - plynu. Ostatné vozidlá (benzín a nafta) vykazovali úsporu. 
V mesiaci marec sa stali 3 škodové udalosti, z toho v jednom prípade bola škodová 

udalosť zavinená vodičom mestskej polície a 1 poškodenie motorového vozidla zavinené 

vodičom mestskej polície.  Predpokladaná výška škôd je 1 800 eur.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prílohy : 

1. Prehľad o zistených udalostiach za mesiac marec 2018  

2. Riešené priestupky za mesiac marec 2018  

3.  Prehľad o priestupkoch za mesiac marec 2018  



Príloha č. 1

TAXI
UBYTOV, 

ZARIAD.

Expozitúra BA I 2 053 1 027 133 76 471 343 3 1 996 3 49 4 1

Expozitúra BA II 1 121 385 3 82 624 6 3 17 1 722 2 1 2 2 375 5 1 2 9

Expozitúra BA III 960 489 55 368 6 35 7 709 3 231 3 4 10

Expozitúra BA IV 1 010 480 62 432 9 5 21 1 697 1 4 3 271 1 3 1 29

Expozitúra BA V 701 331 5 46 308 7 3 1 524 6 1 155 5 2 2 6

  Jazdecká polícia a 

kynológia
91 90 1 90 1

Zásahová jednotka 0 0

Útvar dopravy a 

parkovania
0 0

Zabezpečovacia 

stanica
0 0

Správne konanie 

(psi)
0 0

   SPOLU 5 936 2 802 141 321 2 203 372 43 51 3 4 738 8 0 3 0 12 5 1 082 18 2 10 3 55

Zdroj : Informačný systém Centrala - 06.04.2018
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Prehľad o zistených udalostiach za marec 2018
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Príloha č. 2

Riešené priestupky za marec 2018
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počet 

bl.pokút

bl.pokuta             

v €

počet 

bl.pokút

bl.pokuta                       

v €

zistené 

priestupky

zistené 

priestupky

zistené 

priestupky
začaté 

objasňovanie

objasnené 

priestupky

Expozitúra BA I 1 996 788 11 420 225 3 190 0 0 817 6 5 17 119 1 3 5 10 1 197 467

Expozitúra BA II 722 481 10 930 25 410 0 0 153 14 32 2 3 12 519 12

Expozitúra BA III 709 405 8 830 67 1 090 2 40 145 9 1 14 40 15 11 335 2

Expozitúra BA IV 697 456 10 230 16 140 12 280 125 11 3 44 1 1 23 2 3 446

Expozitúra BA V 524 255 5 050 118 1 345 5 300 105 3 4 1 1 1 2 29 252 14

  Jazdecká polícia 

a kynológia
90 47 1 030 0 0 0 0 31 2 7 3

Zásahová 

jednotka
0

Útvar dopravy a 

parkovania
0

Zabezpečovacia 

stanica
0

Správne konanie 

(psi)
0

   SPOLU 4 738 2 432 47 490 451 6 175 19 620 1 376 45 9 111 120 3 0 1 12 67 24 68 2 749 495

Zdroj : Informačný systém Centrala - 06.04.2018 MsP hl. m. SR Bratislavy
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Príloha č. 3

bl.pok počet bl. pok. v € bl.pok počet bl. pok. v € bl.pok počet bl. pok. v €

bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky 4 406 2 405 46 960 437 5 990 19 620

priestupok na úseku ochrany život.prostredia 1

priestupok proti verejnému poriadku 36 5 90 1 30

psi (vodítko,voľný pohyb) 4

psi (zákaz vstupu) 4

psi (známka,evidencia,poplatky) 6 2 15

čistota a ver.poriadok 50 3 50 1 10

kontajnery a ich stojiská 27

nepovolené skladovanie stav.materiálu na ver.priestr. 1

užívanie verejného priestranstva bez povolenia 2

znečisťovanie odpadom, nepovolené skládky 10 1 20

VRAK motorového vozidla - porušenie VZN 4

stavebné práce mimo vyhrad. času 1

plagáty + reklama 1

poškodzovanie verejnej zelene 1

státie na zeleni 6 2 30

ambulantný predaj 10 1 10 5 40

záverečné hodiny-prevádzkové časy a VP 21 6 160 2 60

požívanie alk.nápojov na ver.priestr. 23

obťažovanie osôb 8

nepovolené pouličné aktivity 16 1 10

zákaz používania pyrotechniky 1

ubytovanie-kontrola povinností prevádzkovateľa 1

priestupok proti občianskému spolunažívaniu 1

priestupok proti majetku 1

kontrola TAXI - zistený priestupok 3

nepovolené skládky - porušenie zákona 4

VRAK motor.vozidla - porušenie zákona 31

dopravná značka - zmena,zničenie,poškodenie ... 16

porušenie zákona o ochrane nefajčiarov 36 8 160 1 10

porušenie podmienok držania psov 6 2 20

Spolu 4 738 2 432 47 490 451 6 175 19 620

Zdroj : Informačný systém Centrala - 06.04.2018 MsP hl. m. SR Bratislavy

Prehľad o priestupkoch za marec 2018

hlavné mesto

Z toho riešené  blokovou pokutou

mestské časti nezaplatená pokuta Priestupky
Priestupky 

celkom


