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Mestská polícia  hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
 

 
 

 

I N F O R M Á C I A 
 
 

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

polícia“) ako poriadkový útvar pôsobí pri zabezpečovaní vecí verejného poriadku a ochrany 
životného prostredia na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy (ďalej len 

„hlavné mesto“) a podieľa sa na ochrane dôstojného života obyvateľov a návštevníkov 

hlavného mesta. Mestská polícia plní úlohy podľa zákona č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii 

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

záväzných právnych predpisov a úloh vyplývajúcich zo všeobecne záväzných nariadení (ďalej 

len „VZN“) vydaných v pôsobnosti hlavného mesta, alebo v pôsobnosti jednotlivých 

mestských častí (ďalej len „MČ“) 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. 
Informácia o plnení úloh mestskou políciou za mesiac máj 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 
udalosti na základe prijatých podnetov od občanov nahlásené osobne, telefonicky na linku 
159, ako aj na linky expozitúr. Podnety boli prijaté aj od zložiek Policajného zboru (ďalej len 

„PZ“), z miestnych úradov alebo elektronickou poštou.  
V mesiaci máj 2018 bolo zistených a oznámených celkom 7 018 (6 787)1 udalostí  

a podnetov. Z toho bolo riešených 5 486 (5 313) priestupkov. Boli zistené 3 (2) trestné činy, 
1 (1) osobe bola obmedzená osobná sloboda a bola zistená 1 (1) osoba v pátraní.  V 1 380 
(1 386) prípadoch sa pri kontrole oznámenia nepotvrdili skutočnosti, ktoré by nasvedčovali, 

že bol spáchaný priestupok, 13 (13) udalostí bolo oznámených rýchlej zdravotníckej pomoci, 
2 (4) udalosti Hasičskému a záchrannému zboru,  88 (44) zistení a oznamov bolo postúpených 
príslušným orgánom na doriešenie, alebo boli vyriešené priamo na mieste. Osobné doklady 

boli nájdené v 1 (2) prípade. V 8 (0) prípadoch bola vykonaná lustrácia v registri vozidiel vo 
verejnom záujme. Na Centrálny dispečing mestskej polície bolo nahlásených občanmi celkom 

225 (229) podnetov vo vzťahu k veterinárnej sanácii. Z toho 13 (12) podnetov riešili 
príslušníci ihneď v spolupráci so Slobodou zvierat.  

Zabránenie odjazdu motorového vozidla založením technického prostriedku bolo 
vykonané v 2 946 (2 575) prípadoch a odtiahnutých bolo 522 (569) motorových vozidiel. 
Príslušným správnym orgánom bolo nahlásených 32 (47) vrakov. Na expozitúrách bolo 
vybavených 201 (255) udalostí, ktoré boli zistené pomocou mestského kamerového systému.  

Celkom bolo uložením blokovej pokuty na mieste v sume 57 750 € (56 910 €) riešených 

3 193 (3 117) priestupkov. Z celkového počtu riešených priestupkov bolo v blokovom konaní 
v prospech jednotlivých MČ štatisticky vykázaných 1 177 (1 111) priestupkov v sume 
16 570 € (16 090 €). V prospech hlavného mesta bolo štatisticky vykázaných 2 016 (2 006) 
                                                 
1 v zátvorkách sú uvedené hodnoty za rovnaké obdobie predchádzajúceho kalendárneho roka 
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priestupkov v sume 41 180 € (40 820 €). Bloky na pokutu nezaplatenú na mieste boli vydané 

11 krát (5) v celkovej sume 390  € (100 €). V 130 (124) prípadoch boli priestupky prevzaté do 

objasňovania. Napomenutím bolo riešených 1 714 (1 544) priestupkov, oznámením na 

dopravné inšpektoráty a iné útvary PZ 32 (38) priestupkov, iným orgánom bolo odovzdaných 

345 (399) priestupkov, 18 (5) priestupkov bolo riešených inak a 43 (81) priestupkov je 
v štádiu riešenia. 

Počas hodnoteného obdobia bolo vybavených 395 (443) priestupkov spáchaných 

porušením ustanovení VZN. Najviac priestupkov v rámci VZN bolo riešených v oblasti 
čistoty a poriadku 131 (173), dodržiavania prevádzkových hodín 38 (92), nepovoleného 

požívania alkoholických nápojov na verejnom priestranstve  38 (25), obťažovania osôb 16 
(20), nepovolených pouličných aktivít 36 (16), čistoty kontajnerových stojísk 33 (31), 
dodržiavania niektorých podmienok držania psov 2 (16), státia na zeleni motorovým 

vozidlom 8 (6), poškodzovanie zelene 1 (7), nepovolených rozkopávok 3 (1),  užívania 

verejného priestranstva bez povolenia 3 (3),  ambulantného predaja 6 (9), exterierového 

sedenia 27 (0), znečisťovania odpadom 16 (10), vrakov 6 (7),  ochrany nefajčiarov 3 (5), 
stavebných prác mimo vyhradeného času 12 (5)  a ostatné 16 (17).  

Okrem hliadkovej služby a riešení priestupkov, príslušníci odslúžili počas kultúrnych, 

spoločenských, športových akcií a iných zhromaždení v rámci bezpečnostných opatrení 
a zvýšeného výkonu služby 1 788 hodín. V rámci dopravno - bezpečnostných akcií, 

špeciálnych kontrol a s tým súvisiaceho aj zvýšeného výkonu služby bolo odslúžených 694,5 
hodín. Vybavovaniu sťažností a podnetov sa príslušníci venovali celkom 1 171 hodín. 

V rámci ostatných činností vrátane prevencie odslúžili 785 hodín.   
Bezpečnostné opatrenia zamerané na dodržiavanie verejného poriadku boli vykonané 

počas pochodu a zhromaždenia „Za slušné Slovensko“, počas protestu občanov za nezávislú 

RTVS a počas ďalších protestov konaných na území Starého Mesta. Verejný poriadok bol 

zabezpečovaný aj počas športových akcíí (napr. bežecké preteky Milá míla, Retro run, Beh 
študentov, Lamačský zdravbeh, orientačný beh na Kamzíku, orientačný beh v Sade Janka 
Kráľa a futbalové zápasy) a počas kultúrno - spoločenských akcií (napr. pietny akt kladenie 
vencov na Slavíne, Deň Európy, hody a verejné procesie veriacich, majálesy a pod.).      

Na základe požiadaviek starostov MČ príslušníci riešili opakujúce sa 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, Tesco a v podchode na Patrónke. Ďalej príslušníci vykonávali 

kontrolu mládeže, či nie je pod vplyvom alkoholu, kontrolovali dodržiavanie záverečných 

hodín v reštauračných zariadeniach, verejného poriadku v záhradkárskych lokalitách, resp. v 

chatových oblastiach, s dôrazom na ochranu majetku, alebo vykonávali kontroly dodržiavania 

zákazu vytvárania nelegálnych skládok.  
Na dočasne zriadenej policajnej stanici (karavan) v MČ Bratislava - Vrakuňa pri objekte 

„PENTAGON“, bol výkon služby zabezpečený hliadkami Expozitúry Bratislava II, 
v spolupráci so Stanicou jazdeckej polície a kynológie (ďalej len „S JPaK“).  

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

zabezpečenie verejného poriadku v súčinnosti s príslušnými expozitúrami. Hliadková služba 

na koňoch bola zameraná najmä na kontrolu ochrany životného prostredia v CHKO Sandberg.  
Kontrolovali dodržiavanie zákazu vjazdu motorových vozidiel v lokalite Lesoparku, so 

zameraním sa na Cestu mládeže a Kamzík, na kontrolu nepovoleného požívania alkoholu na 

verejných priestranstvách a kontrolu dodržiavania VZN o podmienkach držania psov, najmä 

na nepovolený voľný pohyb psa.  
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Vybavovanie priestupkov, písomností a sťažností  
 
Do správneho konania boli prijaté 3 (4) nové veci. Z  prijatých vecí v minulom období 

bola 1 (0) vec ukončená rozhodnutím o priestupku a 1 (0) vec ukončená rozkazom.  
Odložená (1) alebo zastavená vec (2) nebola žiadna.  

Na základe žiadostí z Ministerstva obrany SR a prokuratúry bolo vykonaných 29 (18) 
administratívnych lustrácií v evidencii priestupkov mestskej polície. 
    Prijatých bolo 10 (8) sťažností, ktoré smerovali na: neriešenie vozidla parkujúceho na 

chodníku; na nedôvodné zastavenie a kontrolu vozidla ako taxislužby; na rozhodnutie 
príslušníka o odstránení motorového vozidla;  na neprofesionálny postup hliadky mestskej 

polície pri preverovaní oznámenia; na neprijatie oznámenia o obťažovaní osôb psom a na 

postup príslušníka objasňujúceho priestupky. 
Zo sťažností prijatých v predchádzajúcom období boli vybavené 2 (4). Z toho bola 1 (3) 

sťažnosť vybavená ako neopodstatnená a 1 (1) sťažnosť bola odložená.   
 
Kontrola vozidiel taxislužby 
 
V rámci vykonávania odborného dozoru v zmysle zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej 

doprave, v platnom znení, bolo kontrolovaných 29 (10) vozidiel taxislužby, z toho 
v pôsobnosti expozitúr na území MČ Bratislava - Staré Mesto 25 (7) a na území 

MČ Bratislava - Dúbravka 4 (3). Nedostatky boli zistené pri 7 (1) kontrolovaných vozidlách.   
     

Publikačné a preventívne aktivity 

   
V sledovanom mesiaci bola činnosť mestskej polície prezentovaná predovšetkým 

formou tlačových správ, publikovaných na webovej a facebookovej stránke organizácie, ako 

aj vo vysielaní regionálnych televízií Bratislava a Ružinov. Z podujatí, na ktorých sa 

zúčastnila mestská polícia boli zhotovené videoreportáže a fotografie, ktoré tvorili prílohy k 
tlačovým informáciám poskytovaným médiám prostredníctvom mediálneho okruhu. 

Samostatné informácie boli spracované k trestnému činu krádeže hliníka v Ružinove, 

kontrole cyklopruhov v hlavnom meste, problematike psov, rušeniu nočného pokoja  
a ku kontrole dodržiavania predpisov pri rekonštrukčných prácach. Mestská polícia 

spracovala stanovisko prezidentovi ZNOMPS k informácii, ktorú TV Markíza odvysielala v 

súvislosti s problematikou monitorovania verejných priestranstiev kamerovými systémami 

obecných a mestských polícií.  
V mesiaci máj 2018 bola mestskou políciou realizovaná dopravná výchova v 

materských a základných školách, ako aj ukážky práce z činnosti Stanice jazdeckej polície a 

kynológie.  
 
 

Ukážky výcviku služobných zvierat pre deti:  
 

dátum školské zariadenie počet detí 

29.05. MŠ Tematínska 200 
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Dopravná výchova: 
 

dátum školské zariadenie počet detí 

02.05. ZŠ Mudroňova 120 

03.05. MŠ Exnárová 60 

05.05. Ružinovský Retromajáles – 3.ročník 300 

09.05. ZŠ Jarovce 80 

10.05. MŠ Jarovce 80 

16.05. ZŠ Za kasárňou 100 

17.05. ZŠ Mierová 70 

18.05. ZŠ Bieloruská 100 

23.05. MŠ Vazovova 16 62 

24.05. ZŠ Ostredkova 14 120 

25.05. MŠ Podzáhradná 1 120 

29.05. MŠ Bohrova 300 

30.05. MŠ Grossingova 48 80 

31.05. CMŠ M.Mazzarellovej Lachová 33 100 
 

Služobná príprava  
 
V mesiaci máj 2018 sa v rámci služobnej prípravy zúčastnilo 38 príslušníkov školenia 

asertivity a správania sa policajtov pri výkone služby a 100 príslušníkov sa zúčastnilo výcviku 

sebaobrany a taktiky vykonávania zákrokov.  
 

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

vozidiel a 3 prípojné vozidlá.  
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 : 57 151 1 921 12 102 
Predpísaná spotreba PHM : 4 685,42 235,72 582,70 
Skutočná  spotreba  PHM  : 4 755,99 196,68 754,90 
Celková úspora/nadspotreba  (+/-) PHM   - 70,57 39,04  - 172,20 

    
Nadspotreba bola zistená na 7 vozidlách – 340,49 litrov benzínu a na 4 vozidlách  - 

172,25 kg - plynu. Ostatné vozidlá (benzín a nafta) vykazovali úsporu. 
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V mesiaci máj 2018 sa stala 1 dopravná nehoda (totálna škoda), 1 škodová udalosť a 1 
poškodenie služobného motorového vozidla. Škodová udalosť bola zavinená vodičom 

mestskej polície. Predpokladaná výška škôd je 11 350 €.  
 

Ekonomické podmienky  
  

Bežné výdavky spolu:           574 530,72 

z toho:  
Mzdy 326 190,29 
Poistné a príspevok do poisťovní 125 992,73 
Cestovné náhrady 1 728,63 
Energie, voda, komunikácie 13 054,13 
Materiál 49 024,61 
Dopravné 13 066,71 
Rutinná a štandardná údržba 1 705,51 
Nájomné za prenájom 7 455,45  
Služby 10 230,91 
Členské príspevky 0,00 
Odchodné 3 258,00 
Na nemocenské 2 023,75 
Príspevok na kúpeľnú liečbu 100,00 
Príspevok na bývanie a na dopravu 20 700,00  

Kapitálové výdavky spolu: 00,00 

Výdavky celkom: 574 530,72 

 
Nedaňové príjmy spolu:            50 268,22 

z toho:  
Príjmy z vlastníctva 2 738,30 

Pokutové bloky 46 870,00 

Ostatné príjmy 280,00 

Transféry v rámci verejnej správy – MČ 0,00 
 

 
 
 
 
 
 
Prílohy : 

1. Prehľad o zistených udalostiach za mesiac máj 2018  

2. Riešené priestupky za mesiac máj 2018  

3.  Prehľad o priestupkoch za mesiac máj 2018  



Príloha č. 1

TAXI
UBYTOV, 

ZARIAD.

Expozitúra BA I 2 639 1 183 197 124 645 486 3 1 2 546 18 69 4 2

Expozitúra BA II 1 283 468 125 662 2 3 23 777 1 1 488 1 1 3 11

Expozitúra BA III 1 055 430 115 477 10 18 4 1 736 2 1 294 2 4 1 15

Expozitúra BA IV 1 061 504 62 461 2 3 29 719 1 4 295 3 1 1 37

Expozitúra BA V 858 384 4 53 381 22 14 588 6 234 3 5 22

  Jazdecká polícia a 

kynológia
122 120 1 1 120 1 1

Zásahová jednotka 0 0

Útvar dopravy a 

parkovania
0 0

Zabezpečovacia 

stanica
0 0

Správne konanie 

(psi)
0 0

   SPOLU 7 018 3 089 201 480 2 626 523 24 73 2 5 486 8 1 3 1 22 0 1 380 13 2 13 1 88

Zdroj : Informačný systém Centrala - 06.06.2018

telefonický 

podnet od 

občana

osobný 

podnet od 

občana

miestny 

úrad

Kontroly bez závad

Spôsob (zdroj) zistenia udalosti

udalosť 

postúpená 

HaZZ

udalosť 

postúpená 

Sbodode 

zvierat

oznámená 

udalosť 

nebola 

potvrdená

Pátrania 

po 

osobách, 

veciach, 

vozidlách 

kamerový 

systém

iný 

spôsob

požiadavka 

z PZ

udalosť 

postúpená  

RZP

Počet 

trest.  

činovhlásenie 

na 159

Prehľad o zistených udalostiach za máj 2018

Okrsková 

stanica

Celkový 

počet 

zistených 

udalostí

Počet 

vyriešených 

priestupkovzistené 

policajtom

nájdené a 

odovzd. 

osobné 

doklady

Ostatné udalosti
Lustrovanie 

voz. vo 

verejnom 

záujme

iné 

oznámenia 

a riešenia

Obmedz. 

osobnej 

slobody / 

predvede

nie



Príloha č. 2

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 2 546 275 4 010 934 13 500 1 097 1 34 173 7 4 14 7 1 464 473

Expozitúra BA II 777 471 10 330 77 1 210 2 200 163 16 1 36 2 7 1 1 530 14

Expozitúra BA III 736 382 9 330 59 670 188 9 15 1 61 19 2 302 4

Expozitúra BA IV 719 440 10 130 18 230 9 190 147 3 1 75 1 23 2 363 1

Expozitúra BA V 588 361 6 110 89 960 94 1 5 2 3 33 287 30

  Jazdecká polícia 

a kynológia
120 87 1 270 25 8

Zásahová 

jednotka
0

Útvar dopravy a 

parkovania
0

Zabezpečovacia 

stanica
0

Správne konanie 

(psi)
0

   SPOLU 5 486 2 016 41 180 1 177 16 570 11 390 1 714 30 2 165 173 7 0 0 18 94 36 43 2 946 522

Zdroj : Informačný systém Centrala - 06.06.2018 MsP hl. m. SR Bratislavy

objasňovanie 

priestupkov v štádiu 

riešenia

priestupok 

oznámený 

inému 
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SLUŽBY
BP 

nezapl. na 

mieste 

počet

celkom

blokové pokuty
BP 

nezaplatená 

na mieste        

v €

iné 

riešenia

priestupok 

oznámený 

PZ

Riešené priestupky za máj 2018

Okrsková 

stanica 
Papuče

hlavné mesto mestské časti
UBER

Počty vyriešených priestupkov 

Odťahy



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 4 927 1 967 40 290 1 111 15 430 11 390

priestupok na úseku ochrany život.prostredia 5

priestupok proti verejnému poriadku 41 3 50 14 250

psi (zákaz vstupu) 1 1 10

psi (známka,evidencia,poplatky) 1

čistota a ver.poriadok 131 2 40 5 90

kontajnery a ich stojiská 33

skladovanie staveb.materiálu bez povolenia na ver.priestr. 2

užívanie verejného priestranstva bez povolenia 3

znečisťovanie odpadom, nepovolené skládky 16

VRAK motorového vozidla - porušenie VZN 6

stavebné práce mimo vyhrad. času 12 6 120 2 40

nepovolené rozkopávky 3 1 20

plagáty + reklama 2 1 20

poškodzovanie verejnej zelene 1

státie na zeleni 8 6 120 1 20

nepovolené pálenie odpadu 3

zákaz vjazdu s bicyklom 4 2 20

zákaz táborenia, zakladanie ohniska 1

ambulantný predaj 6 2 40 2 10

záverečné hodiny-prevádzkové časy a VP 38 2 40 12 240

exteriérové sedenie 27 1 20 18 340

požívanie alk.nápojov na ver.priestr. 38 4 40

obťažovanie osôb 16

nepovolené pouličné aktivity 36 1 10

hluk(nežiaduci,škodlivý,obťažujúci ... ) 3

ochrana nefajčiarov 3

porušenie povinnosti podnikateľa 1 1 30

priestupok proti občianskému spolunažívaniu 1

priestupok proti majetku 5

kontrola TAXI 7

nepovolené skládky - porušenie zákona 6

VRAK motor.vozidla - porušenie zákona 26

dopravná značka - zmena,zničenie,poškodenie,znečištenie 11

porušenie zákona o ochrane nefajčiarov 50 26 420

porušenie podmienok držania psov 12 3 40

Spolu 5 486 2 017 41 180 1 177 16 570 11 390

Zdroj : Informačný systém Centrala - 06.06.2018 MsP hl. m. SR Bratislavy

Prehľad o priestupkoch za máj 2018

hlavné mesto

Z toho riešené  blokovou pokutou

mestské časti nezaplatená pokuta Priestupky
Priestupky 

celkom




