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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 
ţivotného prostredia na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy (ďalej len 

„hlavné mesto“) a podieľa sa na ochrane dôstojného ţivota 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 poţiadaviek starostov 
MČ. 

Informácia o plnení úloh mestskou políciou za mesiac január 2019 je vypracovaná na 
základe predloţených 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 

sluţby, 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 zloţiek Policajného zboru (ďalej len 

„PZ“), z miestnych úradov alebo elektronickou poštou.  
V mesiaci január 2019 bolo zistených a oznámených celkom 5 277 (6 157)1 udalostí  

a podnetov. Z toho bolo riešených 4 071 (4 872) priestupkov. Bol zistený 1 (5) trestný čin, 
odovzdaný PZ. 

V 1 073 (1 144) prípadoch sa pri kontrole oznámenia nepotvrdili skutočnosti, ktoré by 

nasvedčovali, ţe bol spáchaný priestupok, 17 (24) udalostí bolo oznámených rýchlej 

zdravotníckej pomoci a 4 (2) udalosti Hasičskému a záchrannému zboru.  76 (58) zistení a 

oznamov bolo postúpených príslušným orgánom na doriešenie, alebo boli vyriešené priamo 
na mieste. Osobné doklady boli nájdené v 2 (0) prípadoch. V 328 (171) prípadoch bola 

vykonaná lustrácia v evidencii vozidiel PZ v súvislosti so spáchaním priestupku a v 10 (4) 
prípadoch vo verejnom záujme. Na Centrálny dispečing mestskej polície bolo nahlásených 

občanmi 166 (207) podnetov vo vzťahu k veterinárnej sanácii. Z toho 10 (16) podnetov riešili 
príslušníci na výkonných útvaroch ihneď v spolupráci so Slobodou zvierat.  

Zabránenie odjazdu motorového vozidla zaloţením technického prostriedku bolo 
vykonané v 2 316 (2 750) prípadoch a odtiahnutých bolo 421 (489) motorových vozidiel. 
Príslušným správnym orgánom bolo nahlásených 17 (28) vrakov. Na expozitúrach bolo 
vybavených 163 (176) udalostí, ktoré boli zistené pomocou mestského kamerového systému.  

 

                                                 
1 v zátvorkách sú uvedené hodnoty za rovnaké obdobie predchádzajúceho kalendárneho roka 
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Celkom bolo uloţením blokovej pokuty na mieste v sume 47 355 € (53 080 €) riešených 

2 518 (2 926) priestupkov. Z celkového počtu riešených priestupkov bolo v blokovom konaní 
v prospech jednotlivých MČ štatisticky vykázaných 935 (1 050) priestupkov v sume 13 075 € 
(15 020 €). V prospech hlavného mesta bolo štatisticky vykázaných 1 583 (1 876) priestupkov 
v sume 34 280 € (38 060 €). Bloky na pokutu nezaplatenú na mieste boli vydané 14 krát (13) 
na celkovú sumu 1 090  € (570 €). V 44 (110) prípadoch boli priestupky prevzaté do 

objasňovania. Napomenutím bolo riešených 1 113 (1 438) priestupkov, oznámením na 

dopravné inšpektoráty a iné útvary PZ 25 (40) priestupkov, iným orgánom bolo odovzdaných 

299 (307) priestupkov, 15 (12) priestupkov bolo riešené inak a 43 (26) priestupkov je v štádiu 

riešenia. 
 
Počas hodnoteného obdobia bolo vybavených 150 (260) priestupkov spáchaných 

porušením ustanovení VZN. Najviac priestupkov v rámci VZN bolo riešených v oblasti 
čistoty a poriadku 51 (91), dodrţiavania prevádzkových hodín 20 (16), nepovoleného 

poţívania alkoholických nápojov na verejnom priestranstve 25 (18), obťaţovania osôb 6 (27), 
nepovolených pouličných aktivít 5 (8), čistoty kontajnerových stojísk 11 (42), dodrţiavania 

niektorých podmienok drţania psov 1 (12), státia na zeleni motorovým vozidlom 1 (4), 
uţívania verejného priestranstva bez povolenia 0 (3), ambulantného predaja 10 (7), 
znečisťovania odpadom 2 (13), vrakov 2 (13),  stavebných prác mimo vyhradeného času 0 (1)  
a ostatné 16 (5).  

 
Okrem hliadkovej sluţby a riešení priestupkov, príslušníci odslúţili počas konania 

rôznych zhromaţdení v rámci bezpečnostných opatrení a zvýšeného výkonu sluţby 70 hodín. 
V rámci dopravno - bezpečnostných akcií, špeciálnych kontrol a zvýšeného výkonu sluţby 
počas kultúrnych, športových a spoločenských akcií bolo odslúţených 2 055:22 hodín. 

Vybavovaniu sťaţností a podnetov sa príslušníci venovali celkom 774 hodín. V rámci 

ostatných činností vrátane prevencie odslúţili 418:15 hodín.   
Bezpečnostné opatrenia na kontrolu dodrţiavania verejného poriadku boli vykonané 

počas zhromaţdení, pochodov a protestov najmä v Starom Meste pred NR SR, na uliciach 
Poštová, Klemensova, Štefánikova, Laurinská, Zámocká, na Hviezdoslavovom námestí,  

námestí A. Dubčeka, na Rybnom a Ţupnom námestí.  
Verejný poriadok bol zabezpečovaný aj počas kultúrno - spoločenských a športových 

akcií (plesy, koncerty v Hant aréne a v Istrolopise, diskotéka v Novej Cvernovke,  ČSOB 

Maratón, Beh sebaprekonávania sa konaného na Kuchajde, zimné plávanie v Dunaji, 
futbalový zápas, KHL a pod.)  

Na základe poţiadaviek starostov jednotlivých MČ príslušníci riešili opakujúce sa 
situácie na celom území Bratislavy. Išlo najmä o obťaţovanie bezdomovcami, ţobrajúcimi 

alebo neprispôsobivými osobami v pešej zóne Starého Mesta, o kontrolu verejného poriadku 
v okolí obchodných domov OC Hron a Tesco, na Račianskom mýte, Trnavskom mýte a 
v podchode na Patrónke. Ďalej príslušníci vykonávali kontrolu mládeţe, či nie je pod 

vplyvom alkoholu, kontrolovali dodrţiavanie záverečných hodín v reštauračných 
zariadeniach, verejného poriadku v záhradkárskych lokalitách, resp. v chatových oblastiach, 
s dôrazom na ochranu majetku, vykonávali kontroly dodrţiavania zákazu vytvárania 
nelegálnych skládok a kontrolovali most SNP a Starý most v súvislosti so zakázaným 

sprejerstvom. Pozornosť bola naďalej venovaná riešeniu situácií na Obchodnej ulici. 
Na dočasne zriadenej policajnej stanici (karavan) v MČ Bratislava - Vrakuňa pri objekte 

„PENTAGON“, bol výkon sluţby 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 spolupráci s príslušnými expozitúrami. Hliadková sluţba 
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na koňoch bola zameraná najmä na kontrolu ochrany ţivotného prostredia. Dodrţiavanie 
zákazu vjazdu motorových vozidiel bol kontrolovaný aj v lokalite Lesoparku, so zameraním 

sa na Cestu mládeţe a Kamzík. Ďalej bola kontrola zameraná na nepovolené poţívanie 
alkoholu na verejných priestranstvách.   

 
Vybavovanie priestupkov, písomností a sťažností  

 
Do správneho konania boli prijaté 4 (5) nové veci. Z  prijatých vecí v minulom období 

boli 2 (0) veci zastavené a 2 (2) veci boli ukončené rozhodnutím o priestupku. Vec ukončená 

rozkazom (2) alebo odloţená vec (0) nebola ţiadna. 
Na základe ţiadostí Ministerstva obrany SR bolo vykonaných 8 (10) administratívnych 

lustrácií v evidencii priestupkov mestskej polície. 
    Prijatých bolo 8 (5) sťaţností, ktoré smerovali: na neriešenie dopravných priestupkov, 
na neoprávnené rozhodnutie príslušníka o odstránení motorového vozidla a na nekonanie 
príslušníkov pri obsadení vyhradeného parkovacieho miesta.  

Zo sťaţností prijatých v predchádzajúcom období bolo vybavených 5 (8). Z toho boli 3 
(5) sťaţností vybavené ako neopodstatnené, opodstatnená sťaţnosť nebola ţiadna (1) a   
odloţené sťaţnosti boli 2 (2).  

 
Kontrola vozidiel taxislužby 

 
V rámci vykonávania odborného dozoru v zmysle zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej 

doprave, v platnom znení, bolo kontrolovaných 17 (66) vozidiel taxisluţby, z toho 
v pôsobnosti expozitúr na území MČ Bratislava - Staré Mesto 9 (9), na území MČ Bratislava 

– Ruţinov 1 (36), na území MČ Bratislava - Dúbravka 7 (7) a na území MČ Bratislava – 
Petrţalka 0 (14). Pri kontrolách boli zistené nedostatky v 4 (35) prípadoch.   

Kontroly v zmysle VZN hlavného mesta SR Bratislavy č. 8/2016 o dani za ubytovanie 

neboli v mesiaci január vykonávané.  
     

Publikačné a preventívne aktivity 

   
V sledovanom mesiaci bola činnosť mestskej polície prostredníctvom OKP 

prezentovaná beţnými informačnými materiálmi formou publikovania na webovej alebo FB 
stránke mestskej polície. O dianí v organizácií boli zástupcovia médií pravidelne informovaní 

či uţ prostredníctvom priamych odpovedí na telefonické otázky alebo formou odpovedí na 

otázky zaslané mestskej polícii elektronickou poštou. 
Začiatkom mesiaca sa okruh problémov zúţil na problematiku pouţívania zábavnej 

pyrotechniky v hlavnom meste a kontroly dodrţiavania VZN o zákaze pouţívania zábavnej 

pyrotechniky zo strany mestskej polície. Pozornosť bola venovaná aj vyuţívaniu prenosných 

odevných kamier, ako aj odkladania vianočných stromčekov ku kontajnerovým stojiskám. 
Záujem verejnosti bol aj o parkovanie motorových vozidiel na vyznačených 

parkovacích miestach v prípadoch, kedy je vodorovné dopravné značenie pod súvislou 

vrstvou snehu. V spolupráci s TV JOJ, Markíza a RTVS pripravila mestská polícia viacero 
výjazdov na miesta, v ktorých sa zdrţiavajú ľudia bez strechy nad hlavou aby im poskytli 
informácie kam sa majú uchýliť v mrazivých januárových dňoch. Tlačové správy sa týkali aj 
pomoci hliadok mestskej polície ľuďom, ktorí potrebovali v dôsledku náhlych zdravotných 

problémov pomoc pracovníkov rýchlej zdravotnej pomoci. S mimoriadnym záujmom  médií 

sa stretla aj informácia o náleze skládky vo Vrakuni hliadkou kynológie, na ktorej boli tri 
sudy s neznámou chemickou látkou.  
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V ţivom vysielaní Telerána TV Markíza bola spropagovaná činnosť Stanice jazdeckej 

polície a kynológie so zameraním sa na jej kynologickú časť. Počas januárových víkendov 

boli pravidelne informované predovšetkým dopravné servisy o uzatváraní  Cesty na Kamzík, 

ktorá sa stávala v dôsledku parkovania neprejazdnou v oboch smeroch. 
Naďalej pokračovala spolupráca pri propagácii činnosti mestskej polície vo 

vysielaniach regionálnych TV Bratislava a Ruţinov, pričom informácie z mestskej polície 

boli pravidelne doplňované vlastnými videoreportáţami k prezentovaným témam. 
 
Vnútorná kontrola  

 
V mesiaci január 2019 bolo vykonaných 8 kontrol na jednotlivých expozitúrach, bez 

zistenia závaţných porušení na úseku výkonu sluţby vrátane disciplíny a ustrojenosti.  
 
Ekonomické podmienky  

  

Bežné výdavky spolu:           542 658,68 

z toho:  
Mzdy 333 918,33 

Poistné a príspevok do poisťovní 130 602,92 

Cestovné náhrady 828,42 

Energie, voda, komunikácie 11 691,87 

Materiál 957,18 

Dopravné 2 549,03 

Rutinná a štandardná údrţba 631,83 

Nájomné za prenájom 6 710,22  

Sluţby 23 622,40  

Odchodné, odstupné 6 663,14 

Na nemocenské 3 013,34 

Príspevok na kúpeľnú liečbu 0,00 

Príspevok na bývanie a na dopravu 21 470,00 

Kapitálové výdavky spolu: 0,00 

Výdavky celkom: 542 658,68 

 

Nedaňové príjmy spolu:            36 169,29 

z toho:  
Príjmy z vlastníctva 3 028,30 

Pokutové bloky 26 350,52 

Poplatok za sluţby 114,00 

Ostatné príjmy 6 556,47 

Transféry v rámci verejnej správy – MČ 120,00 
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Oblasť dopravy 

 
   V hodnotenom období mala mestská polícia v prevádzke 47 sluţobných motorových 

vozidiel a 3 prípojné vozidlá. Mimo prevádzky bolo jedno motorové vozidlo z dôvodu 

vysokých nákladov na opravu. 
Vo výkone sluţby vyuţívala mestská polícia vozidlo Fiat Doblo, ktoré je zapoţičané  

od spoločnosti CNG SPS, s.r.o.  
 

Spotreba pohonných hmôt (PHM) 
 

 
Benzínové vozidlá Naftové vozidlá CNG vozidlá 

v litroch v litroch v kilogramoch 
Celkový počet najazdených km : 51 366 2 201 17 007 

Predpísaná spotreba PHM : 4 214,67 309,42 817,99 

Skutočná  spotreba  PHM  : 4 883,78 211,52 1 149,10 

Celková úspora/nadspotreba  (+/-) PHM  - 669,11  + 97,90 - 331,11 
   
   Nadspotreba bola zistená na 16 sluţobných motorových vozidlách - 899,5708 litrov 
benzínu a na 5 sluţobných motorových vozidlách - 331,11 kg plynu. Ostatné sluţobné 

motorové vozidlá (benzín a nafta) vykazovali úsporu. 
 

V mesiaci január 2019 sa nestali ţiadne škodové udalosti ani dopravné nehody.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Prílohy : 

1. Prehľad o zistených udalostiach za mesiac január 2019  

2. Riešené priestupky za mesiac január 2019  

3.  Prehľad o priestupkoch za mesiac január 2019  



Príloha č. 1

TAXI
UBYTOV, 

ZARIAD.

Expozitúra BA I 1 883 887 138 94 404 356 4 1 831 6 44 2

Expozitúra BA II 1 091 326 2 85 651 4 3 10 10 655 1 419 5 3 1 7

Expozitúra BA III 738 347 15 92 263 10 2 5 4 548 173 2 4 1 10

Expozitúra BA IV 711 268 58 370 3 1 11 407 1 7 251 5 1 3 1 35

Expozitúra BA V 786 340 8 60 368 3 5 2 565 9 185 3 2 22

  Jazdecká polícia a 

kynológia
68 66 1 1 65 1 2

Zásahová jednotka 0 0 0

Útvar dopravy a 

parkovania
0 0

Zabezpečovacia 

stanica
0 0

Správne konanie 

(psi)
0 0

   SPOLU 5 277 2 234 163 390 2 056 377 6 35 16 4 071 10 0 1 0 13 0 1 073 17 4 10 2 76

Zdroj : Informačný systém Centrala - 11.02.2019

Kontroly bez závad

Obmedz. 

osobnej 

slobody / 

predvede

nie

požiadavka 

z PZ

udalosť 

postúpená  

RZP

Spôsob (zdroj) zistenia udalosti

Prehľad o zistených udalostiach za január 2019

Okrsková 

stanica

Celkový 

počet 

zistených 

udalostí

Počet 

vyriešených 

priestupkovzistené 

policajtom

udalosť 

postúpená 

Sbodode 

zvierat

oznámená 

udalosť 

nebola 

potvrdená

Pátrania 

po 

osobách, 

veciach, 

vozidlách 

osobný 

podnet od 

občana

miestny 

úrad

nájdené a 

odovzd. 

osobné 

doklady

Ostatné udalosti

iné 

oznámenia 

a riešenia

Počet 

trest.  

činoviný 

spôsob

kamerový 

systém

hlásenie 

na 159

telefonický 

podnet od 

občana

Lustrovanie 

voz. vo 

verejnom 

záujme

udalosť 

postúpená 

HaZZ



Príloha č. 2

Riešené priestupky za január 2019

Okrsková 

stanica 
PapučeUBER

Počty vyriešených priestupkov 

Odťahy

n
a
p
o
m

e
n
u
ti
e UBYT. 

SLUŽBY
BP 

nezapl. na 

mieste 

počet

celkom

blokové pokuty
BP 

nezaplatená 

na mieste        

v €

priestupok 

oznámený 

PZ

objasňovanie 

priestupkov v štádiu 

riešenia

priestupok 

oznámený 

inému 

orgánu

TAXI - 

SLUŽBA

o
z
n
á
m

. 
n
a
 D

I

D
IP

L
O

M
A

T
I

iné 

riešenia
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 1 831 206 3 160 717 9 740 0 0 671 14 201 3 4 1 6 8 1 047 405

Expozitúra BA II 655 448 10 830 12 280 12 920 136 14 1 29 1 2 466 5

Expozitúra BA III 548 381 8 960 25 420 1 20 110 3 11 5 10 2 307 3

Expozitúra BA IV 407 240 5 260 16 195 0 0 92 6 34 18 1 211 1

Expozitúra BA V 565 280 5 620 165 2 440 1 150 80 1 6 1 2 29 285 7

  Jazdecká polícia 

a kynológia
65 28 450 0 0 0 0 24 10 3

Zásahová 

jednotka
0

Útvar dopravy a 

parkovania
0

Zabezpečovacia 

stanica
0

Správne konanie 

(psi)
0

   SPOLU 4 071 1 583 34 280 935 13 075 14 1 090 1 113 24 1 94 201 4 0 0 15 24 20 43 2 316 421

Zdroj : Informačný systém Centrala - 11.02.2019 MsP hl. m. SR Bratislavy

Okrsková 

stanica 
Papuče

hlavné mesto mestské časti
UBER Odťahy

n
a
p
o
m

e
n
u
ti
e UBYT. 

SLUŽBY
BP 

nezapl. na 

mieste 

počet

celkom

blokové pokuty
BP 

nezaplatená 

na mieste        

v €

priestupok 

oznámený 

PZ

objasňovanie 

priestupkov v štádiu 

riešenia

priestupok 

oznámený 

inému 

orgánu

TAXI - 
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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 3 813 1 554 33 770 909 12 635 12 12

priestupok na úseku ochrany život.prostredia 1

priestupok proti verejnému poriadku 26 1 20 11 200

priestupok proti občianskému spolunažívaniu 2

psi (známka,evidencia,poplatky) 1

čistota a ver.poriadok 51 2 30 2 20

kontajnery a ich stojiská 11

znečisťovanie odpadom, nepovolené skládky 2

VRAK motorového vozidla - porušenie VZN 2

státie na zeleni 1 1 20

chodníky-zimná údržba-sneh 13

ambulantný predaj 10 2 30 4 40

trhový poriadok 1 1 20

záverečné hodiny-prevádzkové časy a VP 20 9 180

požívanie alk.nápojov na ver.priestr. 25

zákaz(obmedzenie)predaja alkohol.nápojov 1

obťažovanie osôb 6

nepovolené pouličné aktivity 5

hluk(nežiaduci,škodlivý,obťažujúci ... ) 1

kontrola TAXI 4

nepovolené skládky - porušenie zákona 2

VRAK motor.vozidla - porušenie zákona 15

dopravná značka - zmena,zničenie,poškodenie,znečištenie 20

znečisťovanie komunikácie 1

porušenie zákona o ochrane nefajčiarov 33 20 360 2 2

porušenie podmienok držania psov 4 2 30

4 071 1 583 34 280 935 13 075 14 14

Zdroj : Informačný systém Centrala - 11.02.2019 MsP hl. m. SR Bratislavy
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Spolu

Priestupky

Prehľad o priestupkoch za január 2018

hlavné mesto

Z toho riešené  blokovou pokutou

mestské časti nezaplatená pokuta 


