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D ô v o d o v á  s p r á v a 

 

 

Mestská polícia hlavného mesta SR Bratislavy predkladá od roku 1991 s ročnou 

pravidelnosťou správu o plnení svojich úloh.  

Uznesením Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy č. 115/2020 zo dňa 

14. 05. 2020 Mestská rada hlavného mesta SR Bratislavy odporúča Mestskému 

zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy prerokovať Správu o plnení úloh Mestskej 

polície hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy za rok 2019. 
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     Úvod 

 

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 Slovenskej republiky Bratislavy (ďalej len 

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

hlavného mesta. 

Mestská polícia 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.  

Do kompetencie mestskej polície patrí aj plnenie úloh vyplývajúcich z uznesení 

mestského zastupiteľstva, z rozhodnutí primátora hlavného mesta alebo z oprávnených 

požiadaviek starostov mestských častí, po ich schválení oprávnenou osobou. 

V roku 2019 vedenie mestskej polície pokračovalo v prijatých opatreniach 

z predchádzajúceho obdobia, ktoré boli zamerané na zlepšovanie a skvalitňovanie celkovej 

činnosti, zefektívňovanie priameho výkonu služby, vytváranie priaznivejších podmienok pre 

služobnú činnosť, zvyšovanie odbornosti zamestnancov a realizáciu vzdelávacích a 

preventívnych aktivít.  

Počas  roka 2019 sa na všetkých činnostiach, plnení úloh, na dosiahnutých výsledkoch 

a na preventívnych aktivitách podieľalo päť expozitúr mestskej polície (ďalej len „expozitúra“), 

Zásahová jednotka, Stanica jazdeckej polície a kynológie (ďalej len „Stanica JPaK“),  

Zabezpečovacia stanica a Centrálny dispečing. Špecifické a podporné činnosti zabezpečovali 

funkčné útvary – vnútorno-organizačný odbor, ekonomický odbor, oddelenie komunikácie 

a prevencie, oddelenie pultu centrálnej ochrany a informatiky a sekretariát veliteľstva. 

Z hľadiska bezpečnostnej situácie, koncentrácie a rozmiestnenia obyvateľstva sú 

služobné obvody jednotlivých expozitúr rozdelené na 37 okrskov, v ktorých pôsobí 41 

okrskárov.  

V septembri 2019 bolo na Obchodnej ulici otvorené nové pracovisko mestskej polície, 

ktoré slúži ako klientske centrum, sídlo Zásahovej jednotky, víkendové operačné stredisko, 

učebňa mestskej polície, zasadačka pre pracovné porady a zároveň aj ako priestor, v ktorom sa 

stretávajú tí, ktorí sa na riešení problému Obchodnej ulice a jej okolia podieľajú. Od zriadenia 

Zásahovej jednotky príslušní policajti v sledovanom období prejednali 1 050 priestupkov 

(najmä na úseku nedodržiavania zákazu pitia alkoholických nápojov na verejnosti) a zistili 10 

trestných činov, z toho 6 trestných činov bolo zistených mestským kamerovým systémom. Aj 

na základe zistení z mestského kamerového systému v lokalite Obchodnej ulice a jej blízkeho 

okolia bolo vykonaných viacero okamžitých zásahov s obmedzením osobnej slobody 

páchateľov násilnej a majetkovej trestnej činnosti. Policajti zo Zásahovej jednotky tiež zadržali 

3 osoby v pátraní.   

 

1. Zabezpečenie verejného poriadku 

 

Mestská polícia zabezpečovala dohľad nad verejným poriadkom ako jednu zo svojich 

prioritných zákonných úloh v každodennom bežnom režime a následne pri rôznych 

zhromaždeniach občanov, športových podujatiach a kultúrno-spoločenských akciách. V tomto 

rámci bola zvýšená pozornosť zameraná na akcie konané v jednotlivých mestských častiach – 

hody, majálesy, trhy, vinobrania a pod.; na letnú turistickú sezónu – najmä na centrum mesta, 

rekreačné zóny, turistické lokality a pod.; na problematiku ochrany majetku hlavného mesta 

pred sprejerstvom; na významné dni - Veľkonočné sviatky, Sviatok všetkých svätých 

a Pamiatku zosnulých, vianočné sviatky, pietne akty a pod. Celkový počet uvedených podujatí, 
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pri ktorých mestská polícia dohliadala na dodržiavanie verejného poriadku, je 877, s celkovým 

počtom odpracovaných hodín 21 189.  

V rámci plnenia úloh mestská polícia spolupracovala najmä s príslušnými okresnými 

riaditeľstvami Policajného zboru (ďalej len „PZ“), Krajským dopravným inšpektorátom 

a Odborom poriadkovej polície Krajského riaditeľstva PZ v Bratislave, záchrannými 

a zdravotnými zložkami, so štátnymi orgánmi, orgánmi štátnej správy a samosprávy.  

Priestor v rámci výkonu služby bol každodenne venovaný aj ochrane majetku hlavného 

mesta pred vandalmi pri riešení problematiky sprejerstva. Pozornosť bola venovaná tiež 

rekreačným oblastiam Koliba, Partizánska lúka, hrádza v Petržalke a ďalším lokalitám, ktoré 

slúžia na rekreáciu a oddych obyvateľov hlavného mesta.  

V rámci výkonu služby pri zabezpečovaní verejného poriadku boli využité rôzne formy 

služobnej činnosti – pešie hliadkovanie, motohliadky, cyklohliadky, hliadkovanie so 

služobnými psami, hliadkovanie na služobných koňoch a tiež boli využité elektrické kolobežky. 

Okrskári využívali podľa poveternostných podmienok motocykle alebo elektrobicykel.  

 

2. Oblasť riešenia priestupkov, trestných činov a dodržiavania všeobecne 

záväzných nariadení 

 V roku 2019 príslušníci mestskej polície (ďalej len „príslušníci“) riešili 75 155 udalostí, 

z ktorých 32 668 bolo zistených vlastnou činnosťou, vrátane udalostí zistených z mestského 

kamerového systému. Ďalších  41 620 udalostí bolo oznámených občanmi na telefonickú linku 

159, priamo na jednotlivé expozitúry alebo mailom. Ďalších 867 oznamov bolo prijatých 

z miestnych úradov a od iných príslušných orgánov.  

Z uvedeného počtu udalostí bolo ako priestupkov právne kvalifikovaných 54 961. 

Z tohto počtu bolo 13 622 priestupkov prejednaných napomenutím a v 36 695 prípadoch bola 

uložená bloková pokuta na mieste v celkovej sume 682 850 eur. K pokutám nezaplateným na 

mieste bolo vydaných 232 šekov na sumu 9 955 eur. V roku 2019 bolo exekútorom 

vymožených 25 pohľadávok, vrátane pohľadávok z minulých období. Celkovo bolo do 

exekučného konania odovzdaných 124 rôznych pohľadávok hlavného mesta prameniacich 

z činnosti mestskej polície.    

Ďalej bolo z dôvodu vecnej príslušnosti oznámených príslušným orgánom 2 816 

priestupkov, z ktorých bolo 147 oznámených na dopravné inšpektoráty PZ, 56 iným útvarom 

PZ a 2 613 iným orgánom. Ďalších 126 priestupkov nebolo možné prejednať (napr. maloletá 

osoba, nezistený priestupca, osoby požívajúce výsady a  imunity a pod.).   

Do objasňovania bolo prevzatých 1 447 priestupkov. Z toho bola v 457 prípadoch 

predložená správa o výsledku objasňovania priestupku príslušnému správnemu orgánu, v 190 

prípadoch boli veci odovzdané príslušným orgánom z dôvodu ich prejednávania podľa 

osobitných predpisov. Ďalších 214 vecí bolo uložených, 130 odložených a 479 priestupkov je 

ešte v objasňovaní. (pozri v Tabuľkách 5 a 6 v prílohe).   

 Prejednané priestupky spáchané porušením ustanovení VZN sú uvedené v Tabuľke 7 

v prílohe. 

 Prípadov, ktoré nevykazovali znaky priestupku ani trestného činu, sme zaevidovali 

celkom 19 889 [udalosť po preverení na mieste nebola potvrdená  - 18 428, udalosť bola 

oznámená rýchlej zdravotnej pomoci (ďalej len „RZP“) – 234, Hasičskému a záchrannému 

zboru (ďalej len „HaZZ“) – 42 alebo Slobode zvierat – 172, 87  oznamov bolo postúpených PZ 

a v 48 prípadoch boli občanmi nájdené a odovzdané osobné doklady mestskej polícii]. 

Ostatných 878 udalostí bolo len zadokumentovaných a uložených alebo oznámených 

príslušnému orgánu (pozri Tabuľku 10 v prílohe).  
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 V roku 2019 boli vykonávané špeciálne kontroly zamerané na vozidlá taxislužby 

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

v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cestnej doprave“; pozri Tabuľku 11 v prílohe). 

 

 V 47 prípadoch bolo zistené a následne oznámené PZ podozrenie zo spáchania trestnej 

činnosti, pričom osobná sloboda bola obmedzená viacerým páchateľom pristihnutým pri 

páchaní trestného činu alebo bezprostredne po ňom. Na zistenie totožnosti bolo predvedených 

10 osôb, z toho na útvar mestskej polície 9 osôb a na útvar PZ 1 osoba. Ďalej bolo nájdených 5 

osôb, z toho 3 osoby v súvislosti zo spáchaním trestného činu  (pozri Tabuľky 8 a 9 v prílohe). 

 

2.1 Čistota a poriadok 

Za porušenie § 47 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „zákon o priestupkoch“) – priestupky proti verejnému poriadku, príslušníci riešili 

464 vecí. 

 Za porušenie § 48 zákona o priestupkoch – priestupky proti verejnému poriadku 

spáchané porušením iných povinností než uvedených v § 47, ak sú ustanovené všeobecne 

záväznými právnymi predpismi, vrátane VZN obcí, príslušníci riešili 1 295 priestupkov, ktoré 

boli spáchané porušením ustanovení VZN o čistote a poriadku hlavného mesta a mestských 

častí.  

 Čistotu a poriadok upravujú aj niektoré ďalšie VZN, ako aj niektoré všeobecne záväzné 

právne predpisy, napr. zákon č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „zákon o ochrane nefajčiarov“; pozri podkapitolu 2.3), alebo zákon č. 

282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v znení neskorších 

predpisov.  

 

2.2 Ochrana pred alkoholizmom 

 

V hodnotenom období príslušníci riešili 1 051 priestupkov spáchaných porušením VZN 

o požívaní alkoholických nápojov na verejnosti a porušením VZN o zákaze, resp. obmedzení 

predaja alkoholických nápojov. Uložením blokovej pokuty bolo riešených 293 priestupkov a v 

750 prípadoch bol priestupca napomenutý. Príslušnému orgánu bolo odovzdaných 8 prípadov. 

Správny delikt podľa zákona č. 219/1996 Z. z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických 

nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb v znení neskorších 

predpisov bol zistený v 31 prípadoch. Napomenutím boli riešení predovšetkým neprispôsobiví 

občania, ktorým uložiť blokovú pokutu je mnohokrát nemožné a jej prípadné vymáhanie 

neefektívne. Pri riešení týchto priestupkov bolo potrebné spolupracovať aj s RZP, nakoľko 

osoby pod vplyvom alkoholu často vykazovali známky zranenia. 

 

2.3 Ochrana nefajčiarov 

Na úseku ochrany nefajčiarov príslušníci riešili 268 priestupkov. Podľa zákona o 

ochrane nefajčiarov boli tieto priestupky prevažne spáchané porušením zákazu fajčenia na 

zastávkach mestskej hromadnej dopravy. Blokovou pokutou bolo riešených 133 priestupkov v 

celkovej sume  2 460 eur a 135 priestupkov bolo riešených napomenutím. Ďalších 15 

priestupkov bolo spáchaných porušením ustanovení VZN na ochranu nefajčiarov. 

 

2.4 Ochrana majetku 

 Významnou úlohou mestskej polície je ochrana majetku hlavného mesta a jej 

obyvateľov. V rámci nej boli pravidelne vykonávané akcie na zamedzenie vreckových a iných 
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drobných krádeží počas letnej turistickej sezóny, vianočných trhov alebo v okolí cintorínov, ako 

aj na cintorínoch počas Sviatku všetkých svätých a Pamiatky zosnulých. Rovnako pravidelne 

boli vysielané aj zo Stanice JPaK hliadky na koňoch do záhradkárskych a chatových oblastí, 

kde sa často sústreďovali neprispôsobivé osoby. Príslušníci zistili a oznámili príslušným 

okresným riaditeľstvám PZ podozrenia zo spáchania trestného činu proti majetku v 19 

prípadoch, z ktorých bolo 7 krádeží, 6 prípadov poškodzovania cudzej veci, 5 prípadov 

sprejerstva a 1 prípad neoprávneného používania cudzieho motorového vozidla (pozri Tabuľku 

9 v prílohe).  

 Ďalej príslušníci riešili 52 priestupkov proti majetku podľa § 50 zákona o priestupkoch. 

Z tohto počtu bolo 12 krádeží a v 40 prípadoch išlo o poškodenie alebo zničenie majetku. 

V oblasti ochrany majetku a zároveň bezpečnosti cestnej premávky bolo v 183 prípadoch 

zistené a oznámené príslušným orgánom poškodenie alebo odstránenie dopravného značenia, 

ako priestupok podľa zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „cestný  zákon“). 

 Naďalej pokračovali opatrenia spojené so zvýšeným výkonom služby na úseku ochrany 

majetku hlavného mesta na elimináciu sprejerstva. Výkon služby bol a stále je zameraný na 

Námestie slobody a na vybrané podchody a mosty.  

 

2.5 Ochrana životného prostredia 

 Pri ochrane životného prostredia sa príslušníci zamerali na ochranu zelene, na 

porušovanie zákazov vjazdov do chránených oblastí, tiež na nepovolené zakladanie skládok a 

na odstavené vraky motorových vozidiel na verejných priestranstvách. V spolupráci s HaZZ 

boli riešené prípady nahlásenia neznámej tekutiny na chodníku alebo rozliateho motorového 

oleja na ceste a pod.  

V hodnotenom období bolo riešených podľa VZN 23 priestupkov v súvislosti 

s poškodzovaním verejnej zelene, vrátane státia na zeleni motorovým vozidlom. Podľa zákona 

č. 8/2009 o cestnej premávke v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cestnej 

premávke“) bolo riešených ďalších 3 164 prípadov státia na zeleni. Okrem toho v oblasti 

ochrany životného prostredia bolo zistených 168 priestupkov spáchaných na úseku čistoty 

kontajnerových stojísk, 155 priestupkov znečisťovania verejného priestranstva odpadom, resp. 

zakladania nepovolených skládok a 19 priestupkov nepovoleného pálenia odpadu. Príslušným 

orgánom bolo oznámených 380 zistených vrakov motorových vozidiel vo viacerých mestských 

častiach. Z tohto počtu bolo 58 vrakov riešených v zmysle VZN a 322 podľa zákona č. 79/2015 

Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 V rámci ochrany prírody, s akcentom na ochranu Bratislavského lesoparku hliadky 

mestskej polície kontrolovali dodržiavanie zákazu vjazdu na Železnú studničku, najmä v dňoch 

pracovného voľna a pracovného pokoja, kedy bola zvýšená návštevnosť rekreačného areálu 

Partizánska lúka návštevníkmi prichádzajúcimi motorovými vozidlami. Obdobne 

zabezpečovali dohľad aj v lokalite Koliba. Tieto opatrenia zo strany mestskej polície sa ukázali 

ako vysoko účinné, pričom sa podarilo podstatným spôsobom obmedziť vjazd a parkovanie 

motorových vozidiel v rozpore s príslušnými  právnymi predpismi.  

 
2.6 Iné priestupky vyplývajúce z porušení VZN 

 Medzi iné priestupky možno zaradiť tie, ktoré boli riešené v zmysle ďalších VZN, ako 

napr. na úseku ambulantného predaja, trhového poriadku, nepovoleného užívania verejného 

priestranstva, pouličných aktivít, obťažovania neprispôsobivými osobami, nedodržania 

záverečných hodín v pohostinských prevádzkach, skladovania stavebného materiálu na 
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verejnom priestranstve, porušenia podmienok rozkopávok a stavebných prác mimo 

vyhradeného času. V Tabuľke 7 v prílohe sú uvedené riešenia jednotlivých porušení VZN. 

 

 

2.7  Doprava 
 

V oblasti dopravy príslušníci podľa § 22 zákona o priestupkoch, za porušenie ustanovení 

zákona o cestnej premávke riešili 49 288 priestupkov. Blokovou pokutou zaplatenou na mieste 

bolo prejednaných 35 488 priestupkov, napomenutím bolo vybavených 10 875 priestupkov a v 

2 925  prípadoch bola uložená pokuta nezaplatená na mieste alebo bola vec prevzatá do 

objasňovania. Podľa VZN obsahujúcich úpravu dopravy boli riešené ďalšie 4 priestupky a to 

za zákaz státia na zeleni.  

V hodnotenom období príslušníci použili 27 332 krát imobilizér a v 5 179 prípadoch 

rozhodli o odstránení motorového vozidla. 

 

 

3. Ďalšie odborné činnosti 

3.1 Výkon odborného dozoru nad taxislužbou 

 Na základe zákona o cestnej doprave vykonali poverení príslušníci na území hlavného 

mesta 336 plánovaných kontrol výkonu taxislužby. Z uvedeného počtu kontrol bolo 

realizovaných v rámci expozitúr v Starom Meste - 159, Ružinove - 4, Novom Meste - 123, 

Dúbravke - 43 a Petržalke - 7. Zistených bolo 174 nedostatkov, ktoré boli oznámené 

príslušnému orgánu. Nedostatky sa týkali označenia vozidla obchodným menom v 107 

prípadoch, taxametrov v 7 prípadoch, dokladov k prevádzkovaniu taxislužby v 24 prípadoch, 

chýbajúce povinné vybavenie vozidla v 3 prípadoch, sadzby cestovného vyznačeného na 

karosérii v 6 prípadoch a v 27 prípadoch boli zistené viaceré závady počas jednej kontroly. 

 
3.2 Mestský kamerový systém 

 

Kamerový systém bol využívaný pri dohľade nad bezpečnosťou a verejným poriadkom 

na území hlavného mesta a zároveň nainštalované kamery pôsobili preventívne. Umiestnenie 

kamier a ich prevádzka bola v súlade s platnými právnymi predpismi, vrátane umiestnenia 

upozornení o monitorovanom priestore na všetkých vstupoch do týchto priestorov.  

K  31.12.2019 mala mestská polícia k dispozícii 263 kamier, z toho 68 dopravných   

a 195 bezpečnostných. Prostredníctvom kamerového systému bolo zistených na expozitúrach 

1 566 udalostí. Zistené udalosti súviseli najmä so statickou dopravou.   

 Udalosti zistené kamerovým systémom boli riešené blokovou pokutou v 233 prípadoch 

v sume 3 870 eur, napomenutím v 95 prípadoch a oznámením príslušnému orgánu alebo 

prevzaté do objasňovania v 1 238 prípadoch. 

 Výstupy z kamerového systému boli využívané mestskou políciou pri objasňovaní 

priestupkov a tiež orgánmi činnými v trestnom konaní pri odhaľovaní, objasňovaní a 

dokumentovaní trestnej činnosti. Na základe dožiadaní bolo vyhotovených celkom 520 

záznamov pre účely trestného  konania alebo objasňovania priestupkov.  

V problematickej lokalite Obchodnej ulice bolo inštalovaných 6 nových 

kamier(Obchodná – Poštová, Poštová – hotel, Obchodná – Zásahová jednotka, Poštová – SNP, 

Jedlíkova ulica), ktoré sa osvedčili v efektívnejšom monitoringu bezpečnostnej situácie. 
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3.3 Správne konanie - priestupky na úseku porušovania podmienok držania psov 

 

Samostatnou oblasťou činnosti mestskej polície na základe poverenia primátora hl. m. 

SR Bratislavy ako príslušného správneho orgánu, je prejednávanie priestupkov v správnom 

konaní vo veciach podľa ustanovení § 7 ods. 1 písm. c), ods. 2 písm. b) zákona č. 282/2002 

Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v znení neskorších predpisov (ďalej 

len „zákon č. 282/2002 Z. z.“).  

V roku 2019 bolo správnym orgánom mestskej polície zaevidovaných do správneho 

konania 28 spisov, čo je o 8 spisov menej oproti roku 2018. Zároveň bolo ukončených 5 spisov 

z predchádzajúcich rokov. 

  

Tabuľka 1 

Zaevidované prípady v správnom konaní podľa kvalifikácie 2018 2019 

útok psa na iné zviera 24 15 

útok psa na človeka  12 13 

prípady, ktoré boli odstúpené príslušnému správnemu orgánu - - 

Spolu  36 28 

 

 

Tabuľka 2 

Riešenie prípadov v správnom konaní 2018 2019 

ukončené rozkazom v rozkaznom konaní                     14 8 

ukončené rozhodnutím                                                  10 10 

ukončené odložením 2 1 

ukončené uložením veci                                                  1 - 

postúpené z dôvodu vecnej príslušnosti       2 - 

odstúpené na trestné konanie                2 4 

zastavené konania                       2 1 

v konaní 11 9 

Spolu  44 33 

  

 

4. Spolupráca s občanmi 

 Mestská polícia sa zaoberala 3 601 podnetmi oznámenými občanmi osobne a 30 941 

podnetmi oznámenými na telefónne čísla výkonných útvarov mestskej polície. Na telefónnej 

linke 159 bolo prijatých 57 305 hovorov, z toho 47 385 oznámení bolo vybavených operatívne 

na Centrálnom dispečingu. Z ostatných 9 920 oznámení bolo 6 240 postúpených na vybavenie 

výkonným útvarom mestskej polície a 3 680 príslušným útvarom PZ alebo iným orgánom. Vo 

vzťahu k veterinárnej sanácii bolo na Centrálny dispečing nahlásených 2 511 podnetov. Tieto 

podnety boli riešené v súčinnosti so Slobodou zvierat, nakoľko sa týkali túlavých alebo 

zatúlaných psov. Osobitne v správnom konaní boli riešené útoky psa na iného psa alebo psa na 

človeka. 
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 Vo svojich podnetoch občania prevažne upozorňovali na nesprávne parkovanie, na 

rušenie nočného pokoja, na priestupky spáchané proti ustanoveniam jednotlivých VZN 

v oblasti čistoty a poriadku, na státie na zeleni, ďalej na požívanie alkoholických nápojov na 

verejnom priestranstve, na nedodržiavanie záverečných hodín v reštauračných zariadeniach a v 

pohostinstvách. Občania tiež žiadali informácie o odstránených motorových vozidlách 

a založených imobilizéroch.  

 

5. Spolupráca s hlavným mestom a s mestskými časťami 

 Na základe zistení príslušníkov bolo na Magistrát hlavného mesta a na miestne úrady 

mestských častí nahlásených 380 vrakov motorových vozidiel a 183 poškodených dopravných 

značiek. V spolupráci s hlavným mestom a s mestskými časťami príslušníci zabezpečovali 

dohľad nad verejným poriadkom počas rôznych mítingov, kultúrno-spoločenských a 

športových akcií. Počas letnej turistickej sezóny bola zabezpečovaná zvýšená kontrola 

verejného poriadku v centre hlavného mesta, v oddychových zónach a areáloch prírodných 

kúpalísk (napr. Kuchajda, Draždiak) a na dunajskej hrádzi. Pre odborné útvary hlavného mesta 

a mestských častí boli na požiadanie doručované písomnosti, boli vykonávané asistencie pri 

kontrolách bytových a nebytových priestorov s pracovníkmi hlavného mesta a mestských častí, 

najmä v súvislosti s riešením sociálnych prípadov. Ďalej príslušníci poskytovali asistenciu 

pracovníkom miestnych úradov pri kontrole majiteľov psov, kontrole záverečných hodín 

reštauračných zariadení a pouličných aktivít.  

  

6. Spolupráca s HaZZ a RZP pri ochrane života, zdravia a majetku 

Mestskou políciou boli v 42 prípadoch privolaní príslušníci HaZZ. Išlo napr. o horiace 

kontajnery, horiaci odpad, horiacu trávu, horiace motorové vozidlo, horiacu rozvodnú 

elektrickú skriňu, horiacu záhradnú chatku, spadnuté stromy a konáre na vozovke alebo na 

chodníku, neznáma tekutina na komunikácii, rozliaty motorový olej na komunikácii, 

nezabezpečenú rozkopávku ohrozujúcu bezpečnosť a zdravie okoloidúcich a pod. V 234 

prípadoch bola privolaná RZP k chorým alebo zraneným osobám a osobám pod vplyvom 

alkoholu.  

 

7. Spolupráca s Policajným zborom 

 Spolupráca s príslušníkmi PZ bola realizovaná predovšetkým v oblasti kontroly 

dodržiavania verejného poriadku pri kultúrno-spoločenských, športových podujatiach 

a zhromaždeniach občanov. Intenzívna spolupráca bola realizovaná v centre Starého Mesta, 

najmä na Obchodnej ulici a v jej okolí. V rámci spolupráce bolo PZ oznámených 56 priestupkov 

na ďalšie riešenie a na dopravné inšpektoráty bolo postúpených 151 priestupkov. V 47 

prípadoch bolo zistené a oznámené podozrenie zo spáchania trestného činu. Desať osôb bolo 

v súvislosti so spáchaným priestupkom predvedených na zistenie totožnosti, z toho 1 osoba 

bola predvedená na útvar PZ. Dvanástim osobám bola obmedzená osobná sloboda z dôvodu 

zadržania pri spáchaní trestného činu, alebo bezprostredne po ňom. Ďalej boli zistené 3 osoby, 

po ktorých bolo vyhlásené pátranie z dôvodu spáchania trestného činu a 2 nezvestné osoby 

v pátraní. V 48 prípadoch boli občanmi odovzdané na výkonných útvaroch mestskej polície 

nájdené osobné doklady, ktorých majitelia boli vyzvaní na ich prevzatie, resp. boli doklady 

odovzdané PZ. V tejto súvislosti treba poznamenať, že sa osvedčili schránky dôvery 

umiestnené na objektoch výkonných útvarov, kde občania vkladajú nájdené doklady a veci. Na 

priame požiadanie PZ zasahovali príslušníci mestskej polície v 564 prípadoch. V roku 2019 

bolo elektronicky cez informačný systém mestskej polície Centrála vykonaných 3 419 lustrácií 
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majiteľov vozidiel v súvislosti so spáchaním priestupku alebo vo verejnom záujme (dlhodobo 

stojacie vozidlo, vrak a pod.). 

 

8.  Pult centrálnej ochrany a informatika 
 

Pracovníci Oddelenia pultu centrálnej ochrany a informatiky zabezpečovali v roku 2019 

technickú realizáciu a prevádzku zabezpečovacej techniky objektov napojených na pult 

centrálnej ochrany (ďalej len „PCO“). Technickú realizáciu a prevádzku PCO, vrátane zásahov 

pri narušení objektov zabezpečuje mestská polícia vlastnými pracovníkmi.  

K 31.12.2019 bolo na PCO napojených celkom 277 objektov, z toho v okrese Bratislava 

1 - 86, Bratislava 2 - 56, Bratislava 3 - 49, Bratislava 4 - 49 a Bratislava 5 - 37. Z toho 

organizácie hlavného mesta mali k vyššie uvedenému dátumu na PCO pripojených celkom 31 

objektov a mestské časti celkom 17 objektov. Z celkového počtu 1 474 signálov o narušení 

objektov, na ktoré zasahovali hliadky mestskej polície, bol jeden, pri ktorom došlo k narušeniu 

chráneného objektu. V ostatných prípadoch boli signály o narušení objektov spôsobené inak 

(napr. chybou zariadenia, pohybom zvierat, nesprávnou manipuláciou a iné).  

 

9.  Informovanie verejnosti 

Informovanie verejnosti o činnosti mestskej polície bolo pravidelne zabezpečované 

prostredníctvom masovokomunikačných prostriedkov formou tlačových správ. Odpovede na 

otázky zo strany novinárskej obce boli poskytované v rámci možností ihneď. Výstupy určené 

zástupcom médií boli podávané v písomnej forme, telefonicky, alebo priamymi video vstupmi.  

Na pravidelnej týždennej báze bola verejnosť informovaná o činnosti mestskej polície 

prostredníctvom spravodajskej relácie Metro dnes v TV Bratislava. Obsah týchto informácií 

vychádza z týždenných štatistík s poukázaním na najčastejšie páchané priestupky a miesta, kde 

k nim v najväčšom počte dochádza. V ďalšej časti je to priblíženie niektorých zaujímavých 

prípadov, ako je spolupráca s RZP, HaZZ a podobne. Do vysielania prispievame aj vlastnými 

videoreportážami týkajúcimi sa priamo činnosti  jednotlivých expozitúr, prípadne konkrétnej 

problematiky ako napr. kontrola fajčiarov, alkohol na verejnosti, čistota a poriadok a podobne.  

 Stanoviská mestskej polície k rôznym problematikám boli širokej verejnosti 

poskytované taktiež cestou ďalších regionálnych a celoštátnych médií, či už išlo 

o verejnoprávnu RTVS, TV Markíza, TV JOJ, alebo TV TA3. V rámci publikovaných 

a odvysielaných príspevkov prevládala problematika riešenia dopravy, porušovania VZN 

týkajúceho sa čistoty a poriadku, nepovolenej konzumácie alkoholických nápojov na verejných 

priestranstvách, bezpečnostnej situácie v mestskej časti Staré Mesto najmä od času pôsobenia 

Zásahovej jednotky. V krátkom reakčnom čase boli médiám poskytované informácie 

o viacerých záchranách ľudského života. 

Mediálna pozornosť bola vo zvýšenej miere venovaná aj novému technickému 

vybaveniu mestskej polície, ktorým bolo testovanie 2 monitorovacích vozidiel určených na 

kontrolu parkovania v hlavnom meste. V úzkej spolupráci s Magistrátom hlavného mesta bolo 

zrealizovaných viacero tlačových brífingov, pričom v médiách najviac rezonovala téma 

otvorenia novej stanice mestskej polície so sídlom na Obchodnej ulici v druhej polovici augusta 

2019, náborovej kampane na príslušníkov spustenej koncom októbra 2019, bezpečnosti počas 

Sviatku všetkých svätých a Pamiatky zosnulých, či  zabezpečenia verejného poriadku počas 

vianočných trhov, rozlúčky so starým rokom 2019 a v máji 2019 téma zaisťovania bezpečnosti 

v hlavnom meste počas konania sa Majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji. 
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10.  Preventívne aktivity 

V roku 2019 Oddelenie komunikácie a prevencie (ďalej len „OKP“) realizovalo 56 

preventívno-vzdelávacích akcií, ktoré boli zamerané na oblasť dopravnej výchovy 

v predškolských a školských zariadeniach pomocou vlastného mobilného dopravného ihriska, 

ale aj na prednáškovú činnosť v seniorských centrách na tému bezpečnosť seniorov. Zúčastnili 

sme sa aj na veľtrhu pracovných príležitostí Profesia Days – hľadáme nových kolegov, OKP 

zorganizovalo aj dve humanitné aktivity súvisiace s bezplatným darcovstvom krvi. 

Z celomestských podujatí je potrebné spomenúť spoluprácu so spoločnosťou OLO v rámci 

projektu OLOmánia 2019, s Dopravným podnikom Bratislava v rámci Európskeho týždňa 

mobility sme spolupracovali na celodennom podujatí Deň otvorených dverí Dopravného 

podniku Bratislava a v spolupráci s Ústredným automotoklubom SR sme zorganizovali 

podujatie Bratislava Tours 2019. V letných mesiacoch to boli v troch prípadoch detské letné 

tábory. Na týchto podujatiach sa zúčastnilo celkom 4 092 účastníkov a všetky trvali viac ako 

160 hodín. V prevažnej väčšine preventívne aktivity realizovali traja pracovníci OKP, pričom 

v niektorých prípadoch sa na nich podieľali aj príslušníci zo Stanice JPaK ukážkami výcviku 

služobných psov a koní. Pokiaľ ide o dopravné výchovy, jedna takáto bola zrealizovaná 

v spolupráci s materskou škôlkou na Legerského ulici aj pre deti z rakúskej obce Lassee. 

S Úniou nevidiacich a slabozrakých Slovenska sme sa podieľali na celoslovenskej akcii Deň 

bielej palice. Z preventívnych aktivít je potrebné spomenúť tiež spracovanie projektu 

na poskytnutie dotácie z Výzvy Rady vlády SR pre prevenciu kriminality na financovanie 

v oblasti prevencie kriminality na rok 2019, a to Rozšírenie kamerového systému na Obchodnej 

a Poštovej ulici, ako aj na Námestí 1. mája. Tento projekt bol Radou vlády schválený a bola 

naň poskytnutá dotácia vo výške 15 000 eur.  

 
11.  Profil ľudských zdrojov 

 K 31.12.2019 bol personálny stav na mestskej polícii celkom 309 zamestnancov.  Z toho 

boli 4 zamestnanci na materskej, resp. rodičovskej dovolenke.  
        Z uvedeného počtu bolo ku koncu roka 265 príslušníkov a 39 ostatných zamestnancov, 

ktorí sú zaradení na dvoch funkčných útvaroch mestskej polície, 5 zamestnancov so 

zdravotným postihnutím vykonáva na jednotlivých expozitúrach dohľad nad verejným 

poriadkom prostredníctvom mestského kamerového systému. 

        V priebehu roka 2019 bolo prijatých 27 zamestnancov, z toho 17 príslušníkov, 

6 administratívnych pracovníkov a 4 pracovníci na servisné práce.   

Mestská polícia spustila v roku 2019 náborovú kampaň, aby do svojich radov získala 

nových príslušníkov. Do kampane sa do 31.12.2019 zapojilo 270 uchádzačov. Prijímacie 

konanie sa konalo 3 krát. Na každé prijímacie konanie boli prizvaní 13 uchádzači, ktorí 

predložili kompletné doklady potrebné na prijatie do pracovného pomeru. Desať uchádzačov 

sa na prijímacie konania nedostavilo. 

Okamžite boli prijatí do pracovného pomeru 2 uchádzači s požadovaným odborným 

(policajným) vzdelaním. Prijímacia komisia sa zhodla, že 3 uchádzači nie sú vhodní na pozíciu 

príslušníka mestskej polície a ďalší 3 uchádzači nevyhoveli psychodiagnostickému vyšetreniu 

na pozíciu príslušníka mestskej polície. 

V roku 2019 skončilo pracovný pomer v mestskej polícii celkom 29 zamestnancov:  

- dohodou - 12 zamestnancov,  
- v skúšobnej dobe  - 6 zamestnancov,  
- výpoveďou zo strany zamestnanca - 10 zamestnancov, 
- skončením pracovného pomeru na dobu určitú - 1 zamestnanec. 
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12.  Služobná príprava a školenia 

 
V roku 2019 absolvovalo kurz odbornej prípravy na vykonanie skúšky odbornej 

spôsobilosti príslušníka obecnej polície v Školiacom stredisku mestskej polície v Nitre celkom 

11 frekventantov v 2 kurzoch. Jeden frekventant predčasne kurz ukončil a 2 frekventanti boli 

na záverečnej skúške neúspešní - s možnosťou vykonania opravnej skúšky.   

Služobná príprava príslušníkov pozostávala z: 

- celoročného výcviku taktiky a sebaobrany realizovaného v telocvični TJ SOKOL a v 

cvičebných priestoroch Expozitúry Bratislava IV, 

- v dňoch od 11. do 29. marca 2019 vykonaných 

➢ školení o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o protipožiarnej ochrane,   

➢ školení z vybraných ustanovení zákona o obecnej polícii, cestného zákona vo vzťahu 

k výkonu odborného dozoru nad prevádzkovaním taxislužby, zákona o priestupkoch 

a interných predpisov mestskej polície vzťahujúcich sa k manipulácii so zbraňami, 

- v dňoch od 11. do 29. marca 2019 realizovaných cvičných ostrých strelieb zo služobných 

krátkych guľových zbraní, vrátane teoretickej prípravy a praktického výcviku k manipulácii 

so zbraňou,  

- v dňoch od 23. do 27. septembra 2019 realizovaného kurzu „AKT“ (antikonfliktný tím) na 

Strednej odbornej škole PZ v Košiciach (9 príslušníkov), 

- v dňoch od 7. do 27. októbra 2019 realizovaného školenia z vybratých ustanovení  zákona o 

cestnej premávke a realizovaných cvičných ostrých strelieb zo služobných krátkych 

guľových zbraní, vrátane teoretickej prípravy a praktického výcviku k manipulácii so 

zbraňou. 

V roku 2019 bola nadviazaná spolupráca s dobrovoľníkmi pôsobiacimi v spoločnosti 

IBM, ktorí príslušníkov mestskej polície vyučujú anglický jazyk.  

 

13.  Kontrolná činnosť 

V roku 2019 bolo na výkonných útvaroch priebežne vykonaných 12 kontrol, ktoré 

boli  zamerané na výkon služby príslušníkov, dodržiavanie ustrojovacej disciplíny, na správne 

vypisovanie pokutových blokov, na uskladňovanie a manipuláciu so služobnými zbraňami. 

Súčasťou kontrol bol aj monitoring pohybu hliadok počas služby. Zistené drobné nedostatky 

boli odstránené na mieste. 

 

14. Prešetrovanie sťažností a podnetov   
  

Od 01.01.2019 do 31.12.2019 bolo prijatých celkom 70 sťažností. Z tohto počtu bolo 

do 31.12.2019 vybavených všetkých 70. V roku 2019 boli niektoré podania občanmi označené 

ako sťažnosti, ale nakoľko nespĺňali zákonné náležitosti, boli prešetrené a vybavené ako bežné 

podnety. 

      Z celkového počtu sťažností prijatých v roku 2019 bolo 45 sťažností vybavených ako 

neopodstatnené,  7 sťažností bolo opodstatnených, 17 sťažností bolo odložených, 1 sťažnosť 

bola odstúpená v zmysle ustanovenia § 6 zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sťažnostiach). Dôvodmi odloženia bolo to, že 

elektronickou poštou podané sťažnosti neboli do 5 pracovných dní potvrdené podpisom 

sťažovateľa, chýbali povinné náležitosti (identifikácia sťažovateľa), resp. nebola poskytnutá 

spolupráca zo strany sťažovateľa.              
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      Podľa oblastí, do ktorých 70 prijatých sťažností smerovalo, bolo 14 sťažností 

zameraných na nevhodné vystupovanie príslušníkov v službe, 16 sťažností na rozhodnutia 

príslušníkov o odstránení motorových vozidiel, v 4 prípadoch išlo o sťažnosti voči založeniu 

technických prostriedkov na zabránenie odjazdu motorového vozidla, 15 sťažností bolo 

zameraných na nečinnosť službukonajúcich príslušníkov (najmä nevyslanie hliadky, resp. jej 

dostavenie sa na miesto v čase presahujúcom očakávanie sťažovateľov, odmietnutie vykonania 

požadovaného zákroku) a v 13 prípadoch sa sťažnosti dotýkali uloženia blokových pokút 

príslušníkmi. V sledovanom období bolo podaných 6 sťažností proti vybaveným sťažnostiam. 

V 6 prípadoch sťažnosti smerovali do iných oblastí činností (dodržiavanie VZN, rušenie 

nočného pokoja, nesprávne osadenie dopravných značiek, riešenie parkovacích miest pre 

motorové vozidlá, nedodržiavanie VZN majiteľmi psov, neutajenie osobných údajov osôb 

a pod.).  

Pri vybavovaní sťažností nedošlo k porušeniu všeobecne záväzných právnych 

predpisov. Lehoty na prešetrenie a vybavenie sťažností boli dodržané podľa § 13 ods. 1 zákona 

o sťažnostiach. V nevyhnutných prípadoch boli sťažovatelia požiadaní o spoluprácu k 

objektívnemu prešetreniu sťažností v zmysle § 16 ods. 1 citovaného zákona. O výsledkoch 

prešetrenia boli vždy informovaní príslušní zamestnanci mestskej polície zaslaním kópií 

zápisníc. 

Centrálna evidencia sťažností je vedená na príslušnom pracovisku Magistrátu hlavného 

mesta. Opakované sťažnosti a sťažnosti proti vybaveniu sťažností boli v 6 prípadoch 

realizované pracovníčkami tejto súčasti. Navýšenie agendy spojené so zmenami v sťažnostnom 

konaní nemalo negatívny vplyv na úroveň vybavovania sťažností.  

V roku 2019 bolo prijatých a prešetrených 365 podnetov a žiadostí občanov. 

Z celkového počtu 365 podnetov bolo 348 vybavených priamo, 14 podnetov bolo odstúpených 

na ďalšie konanie iným orgánom podľa vecnej a miestnej príslušnosti a 3 podnety boli 

záznamom založené bez odpovede z dôvodu nedoplnenia požadovaných údajov 

oznamovateľmi.  

Aj v roku 2019 išlo o podania rôzneho zamerania, 65 podnetov sa týkalo nečinnosti 

príslušníkov po prijatí oznámenia, 95 riešenia statickej dopravy v kompetencii mestskej polície 

vrátane odstraňovania motorových vozidiel, 40 využívania technických zariadení pre 

zabránenie odjazdu motorového vozidla, 52 ukladania pokút v blokovom konaní, 42 

nevhodného vystupovania príslušníkov.  Ďalších 71 podnetov sa týkalo riešenia rôznych 

ďalších oblastí, napr. verejného poriadku a čistoty, rušenia nočného pokoja, porušovania 

podmienok držania psov, nelegálneho používania zábavnej pyrotechniky, prevádzkovania 

herní, kontrol vozidiel taxislužieb, a pod. Prijaté podnety a oznámenia boli vybavené vo 

vlastnej kompetencii a podľa obsahu a zamerania boli postúpené na vedomie príslušným 

veliteľom expozitúr mestskej polície alebo iným orgánom verejnej správy.  

V roku 2019 bolo vybavených 373 odkazov pre starostu prostredníctvom webovej 

stránky (www.odkazprestarostu.sk). 

 
15.  Žiadosti o informácie  

 Za rok 2019 bolo prijatých 48 žiadostí o informácie podľa zákona č. 211/2000 Z. z. 

o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov, všetky boli vybavené do 

konca roka 2019. V 40 prípadoch boli informácie sprístupnené a  v 6 prípadoch bolo 

sprístupnenie zamietnuté. 2  žiadosti boli odstúpené na miestne príslušnú mestskú časť 

Bratislavy. Odvolanie voči nesprístupneniu informácií sa v roku 2019 nevyskytlo. 

      Najčastejšie boli sprístupňované informácie vo vzťahu k výkonu služobnej činnosti, 

priestupkového konania a ukladania pokút (18), štatistickým údajom k služobnej činnosti, resp. 

k rôznym oblastiam priestupkov (14), zaslaniu audiozáznamu z oznámenia žiadateľa, resp. 

http://www.odkaz/
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fotodokumentácie z priestupku (8), údajom o počtoch zamestnancov mestskej polície (2),  

osobným údajom príslušníkov alebo iných osôb (6).  

     

16.  Ekonomické zabezpečenie 

 
Mestské zastupiteľstvo schválilo uznesením č. 110/2019 zo dňa 28.03.2019 rozpočet          

hlavného mesta na rok 2019, s nasledovným určením finančných vzťahov pre mestskú políciu    

(9 714 537 eur – bežné výdavky; 345 000 eur – kapitálové výdavky a 650 000 eur - príjmy). 

 Schválený plán rozpočtových prostriedkov bol rozpracovaný podľa platnej rozpočtovej       

klasifikácie, v príjmovej a výdavkovej časti do jednotlivých položiek a podpoložiek.   
 

V priebehu roka bola šesťkrát mestským zastupiteľstvom schválená úprava rozpočtu, a 

to:  

1. Zvýšenie bežných výdavkov o 820 eur, a to o finančný príspevok od mestských častí 

Bratislava-Jarovce, Bratislava-Rusovce, Bratislava-Čunovo a Bratislava-Záhorská Bystrica 

a zároveň zvýšenie bežných príjmov v časti granty a transfery o rovnakú sumu. 

2. Úprava kapitálových výdavkov medzi jednotlivými položkami bez vplyvu na celkovú výšku 

výdavkov. 

3. 2 krát úprava bežných príjmov medzi jednotlivými položkami bez vplyvu na celkovú výšku 

príjmov. 

4. Zníženie kapitálových výdavkov o čiastku 225 502 eur z dôvodu nevyčerpateľnosti v roku 

2019. 

5. Zvýšenie bežných príjmov v časti granty a transfery o čiastku 15 000 eur                    

a kapitálových výdavkov o čiastku 15 000 eur z dôvodu prijatých finančných prostriedkov 

z Ministerstva vnútra SR na realizáciu projektu prevencie kriminality, schválené v Rade 

vlády na rozšírenie kamerového systému. 

Po schválených úpravách rozpočtu bol rozpočet mestskej polície pre rok 2019 

nasledovný: 

Bežné výdavky  9 492 537 eur 

Kapitálové výdavky     185 000 eur 

Bežné príjmy      573 820 eur 

 Priemerná mzda dosiahnutá za rok 2019 bola vo výške 1 473,43 eur. Celkové čerpanie         

mzdových prostriedkov bolo vo výške 5 221 611 eur. 

 Poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní v roku 2019 tvoril 34,95 % z objemu    

mzdových prostriedkov a ostatných príspevkov vyplatených v rámci Sociálneho systému                 

prostredníctvom miezd. Na príspevok do DDP bolo rozpočtovaných ďalších 2,5 %. Čerpanie 

v položke poistné bolo v roku 2019 v celkovej výške 2 000 807 eur. Mzdové prostriedky, 

odvody do poisťovní a transfery boli čerpané za obdobie december 2018 až november 2019 

vzhľadom k tomu, že mesiac december 2018 bol hradený z rozpočtu na rok 2019 a mesiac 

december 2019 bude hradený až z roku 2020. 

 Pravidelne boli realizované mesačné platby za všetky druhy energií, zabezpečenie                   

materiálneho a technického vybavenia výkonných a funkčných útvarov, interiérové vybavenie         

pre novootvorenú stanicu mestskej polície, nákup pracovných odevov a výstroja, opravy 

a servis motorových vozidiel, strojov a zariadení, výpočtovej techniky, kamerového systému, 

príspevok na rekreáciu zamestnancov mestskej polície, úprava priestorov v súlade s plánom 

rozpočtových prostriedkov. Celkom v tejto položke bolo čerpaných 1 047 337 eur. 
 V položke transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám boli rozpočtové 

prostriedky použité na odchodné pri skončení pracovného pomeru a odchode do dôchodku, na 

nemocenské a úrazové dávky, náborový príspevok, na úhradu príspevku na bývanie, príspevku 

na dopravu a príspevku na kúpeľnú liečbu. Položka bola čerpaná v celkovej výške 367 439 eur. 
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 Kapitálové výdavky boli čerpané v celkovej výške 118 542 eur na úhradu rozšírenia               

mestského kamerového systému a modernizáciu dopravných kamier, na 5-ročný upgrade      

supportu (software SENSE). 

 Mestská polícia v priebehu roka čerpala finančné príspevky na pohonné hmoty                            

do služobných motorových vozidiel z mestských častí Bratislava-Záhorská Bystrica - 480 eur, 

Bratislava-Rusovce - 120 eur, Bratislava-Jarovce - 120 eur a Bratislava-Čunovo - 100 eur. 
 V priebehu roka 2019 boli v stanovených lehotách vykonané jednotlivé inventarizácie,          

bol spracovaný a predložený návrh rozpočtových prostriedkov pre roky 2020 - 2022, 

uskutočnilo sa 18 zasadnutí vyraďovacej komisie, 4 zasadnutia škodovej komisie a 7 zasadnutí 

likvidačnej komisie. 

 

Tabuľka 3 

Rozpis čerpania finančných prostriedkov mestskou políciou v roku 2019 

Príjmy celkom  622 529 

Bežné výdavky 8 637 194 

v tom:  

  - mzdy, platy a ostatné osobné  vyrovnania  5 221 611 

  - poistné a príspevok do poisťovní 2 000 807 

  - tovary a služby 1 047 337 

  - bežné transfery  367 439 

Kapitálové výdavky  118 542 

 

 

17.  Logistika a technické zabezpečenie 

 

17.1 Dopravné prostriedky 

 

 K 31.12.2019 mala mestská polícia v evidencii 49 vozidiel (36 osobných, 3 úžitkové, 7 

motocyklov a 3 prípojné vozidlá), ktorými zabezpečovala výkon služby, administratívno-

technické činnosti, ostatné pracovné činnosti a logistiku.  

 Tri úžitkové motorové vozidlá slúžili na prepravu služobných psov a na ťahanie vozíka 

pre kone. V roku 2019 mala mestská polícia 10 psov a 5 koní. Na výkon služby boli využívané 

aj bicykle, elektrobicykel a 2 elektrické kolobežky. 

Mimo prevádzky boli 2 služobné motorové vozidlá, ktoré na základe protokolu zo 

stanice technickej kontroly boli nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách. 

V roku 2019 boli z  evidencie KDI PZ odhlásené 2 služobné motorové vozidlá, pri 

ktorých by podľa znaleckého posudku náklady na opravu prevyšovali zostatkovú hodnotu 

vozidla.  

V roku 2019 používala mestská polícia na testovaciu prevádzku dve motorové vozidlá: 

- FIAT DOBLO, EČV: BL 870 OE, zapožičané od SPP CNG,  

- ŠKODA OCTAVIA, EČV: 3AN0189, zapožičané od FT Technologies, a. s., tzv. CamCar.  

- ŠKODA OCTAVIA, EČV: BL270 KL, zapožičané od PosAm, spol. s r. o.  

 Počas roka 2019 služobné motorové vozidlá najazdili celkom 855 185 km.  
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 V hodnotenom období nebola spôsobená žiadna dopravná nehoda. Škodových udalostí 

bolo 16, z toho v 5 prípadoch boli zavinené zamestnancami mestskej polície. 

 

17.2 Technické prostriedky 

 

Mestská polícia mala v inventári 118 imobilizérov, 41 obuškov, 19 pút a 68 slzotvorných 

sprejov. V rámci kontrolnej činnosti boli využívané 4 prístroje na meranie množstva alkoholu 

v dychu (AlcoQuant 6020 - 3 ks, Plus COM 7410 - 1 ks). 

Mestská polícia používala  vo výkone služby zbrane - pištole zn. CZ 75, kal. 9 mm 

Lugger v celkovom počte 251 kusov. 

Za účelom riadenia, prenosu informácií a operatívnych zásahov pri narušení verejného 

poriadku a pre zdokumentovanie priestupkov, trestných činov a zadržanie ich páchateľov a tiež 

pre napĺňanie ďalších úloh mestská polícia používala mestský kamerový systém, ním 

zaznamenané údaje a základňové a prenosné rádiostanice s operačným systémom GPS 

zaznamenávajúcim pohyb hliadok mestskej polície. Pre zaznamenávanie priestupkov zistených 

počas výkonu služby a pre úložisko a archivovanie zaznamenaných údajov bol využívaný 

informačný systém mestskej polície Centrála, ktorý zabezpečoval aj automatizované posielanie 

údajov do centrálneho registra priestupkov vedeného Ministerstvom vnútra Slovenskej 

republiky (USEP). Informačný systém APIS zostal v používaní ako archív zaznamenaných 

údajov pred rokom 2017. 

Príslušníci používali pre svoju činnosť v teréne 8 platobných terminálov na 

bezhotovostné platby blokových pokút, ktoré dala expozitúram k dispozícii ČSOB (Staré Mesto 

– 1 ks,  Ružinov – 3 ks,  Nové Mesto – 1 ks, Dúbravka – 1 ks,  Petržalka - 1 ks a Zásahová 

jednotka – 1 ks), 8 testerov bankoviek a 12 presvetlovacích lámp určených na overenie pravosti 

bankoviek. 

 

18.  Ocenenia práce a poďakovania 

 
Na sneme Združenia náčelníkov obecných a mestských polícií Slovenska, ktorý sa konal 

27. - 28.11.2019 na Štrbskom Plese, boli ocenení za záchranu života príslušníci obecných a 

mestských polícií, ktorí sa v roku 2019 v rámci služobnej činnosti ale i mimo služby pričinili o 

záchranu zdravia a ľudských životov. Z rúk prezidenta združenia si toto ocenenie prevzalo 27 

príslušníkov. Medzi ocenenými boli aj príslušníci z bratislavskej mestskej polície.  

V septembri počas hliadky na Bulharskej ulici príslušníci Jaroslav Gandžala a Igor 

Hamar pomohli mužovi, ktorý bol v bezvedomí a mal zapadnutý jazyk. Dvojici sa podarilo 

udržať ho v stabilizovanom stave až do príchodu záchranky. Muža z Lučenca sa aj vďaka ich 

zásahu podarilo zachrániť.  

Ďalšou z ocenených bola Renáta Juhászová, ktorá v marci pomohla staršiemu 

zakrvavenému mužovi, ktorý sedel na zastávke MHD v Dúbravke. Masívne krvácanie hlavy 

90-ročnému mužovi zastavila a odovzdala ho do rúk záchranárov. 

V roku 2019 bolo mestskej polícii doručených celkom 21 poďakovaní, pričom 10 z nich 

sa týkalo výkonu služby (poďakovania príslušníkom z výkonných útvarov za príkladné plnenie 

služobných úloh), v 10 prípadoch išlo o poďakovania za zabezpečenie rôznych podujatí zo 

strany mestskej polície a 1 poďakovanie sa týkalo realizácie preventívnej aktivity (dopravnej 

výchovy). Jednotlivé poďakovania sú uverejnené na oficiálnej webovej stránke mestskej 

polície.    
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Záver 
 

Vo vzťahu k štatistickým ukazovateľom možno povedať, že v roku 2019 mestská polícia 

zistila celkovo 54 961 priestupkov, čo je oproti roku 2018 o 1 767 menej. Z tohto celkového 

počtu bolo 36 695 priestupkov prejednaných v blokovom konaní na mieste, čo je o 3 065 viac 

ako v roku 2018. V blokovom konaní bolo v roku 2019 vybratých celkovo 668 815 eur, čo je 

o 66 105 eur viac ako v roku 2018. Napomenutím bolo v roku 2019 prejednaných 13 622 

priestupkov, čo je o 4 196 menej ako v roku 2018 – ide o pokles o 23,5 %. Možno teda povedať, 

že pokles celkového počtu zistených priestupkov bol spôsobený predovšetkým tým, že 

príslušníci mestskej polície výraznejšie upustili od vybavovania priestupkových vecí 

napomenutím, čo sa súčasne odzrkadlilo aj v zjavnom náraste počtu vecí vybavených blokovou 

pokutou na mieste a v náraste celkovej sumy zinkasovanej v blokovom konaní. Pokles počtu 

vecí vybavených napomenutím je pozitívny jav, o čo sa vedenie mestskej polície od začiatku 

roka 2019 usilovalo, a to aj preškolením príslušníkov z ustanovenia § 12 zákona 

o priestupkoch. O pozitívny jav ide preto, že percento napomenutí sa dlhoročne pohybovalo 

okolo 30, čo je údaj neprimeraný k povahe spáchaných priestupkov v tom zmysle, že 

napomenutia boli a aj v súčasnosti sú často ukladané napriek tomu, že na to nie sú zákonom 

splnené podmienky. Takýto postup má za následok míňanie sa účinkov správneho 

(administratívneho) trestania v podobe nedosahovania účelu generálnej prevencie 

a individuálneho výchovného pôsobenia. V trende znižovania počtu napomenutí bude potrebné 

pokračovať aj v budúcnosti. Zároveň sa podarilo zvýšiť priemernú výšku blokových pokút 

o 2,2 %, čo však stále nie je uspokojivý stav, nakoľko blokové pokuty sú vzhľadom k povahe 

spáchaných priestupkov často ukladané v nedôvodne nízkych sadzbách a v rozpore 

s ustanovením § 12 zákona o priestupkoch. Tu ide o dlhoročné nesprávne návyky 

a nedostatočnú odbornú úroveň príslušníkov, ktorých odstránenie si vyžaduje dlhodobejší 

proces. Tento trend už bol vžitý do praxe, čo výsledky za rok 2019 aj preukazujú a čo vedenie 

mestskej polície hodnotí v celkovom vyjadrení pozitívne.  

V rámci ochrany prírody, s akcentom na ochranu Bratislavského lesoparku hliadky 

mestskej polície kontrolovali dodržiavanie zákazu vjazdu na Železnú studničku, najmä v dňoch 

pracovného voľna a pracovného pokoja, kedy bola zvýšená návštevnosť rekreačného areálu 

Partizánska lúka návštevníkmi prichádzajúcimi motorovými vozidlami. Obdobne 

zabezpečovali dohľad aj v lokalite Koliba. Tieto opatrenia zo strany mestskej polície sa ukázali 

ako vysoko účinné, pričom sa podarilo podstatným spôsobom obmedziť vjazd a parkovanie 

motorových vozidiel v rozpore s príslušnými  právnymi predpismi.  

V septembri 2019 bolo na Obchodnej ulici otvorené nové pracovisko mestskej polície, 

ktoré slúži ako klientske centrum, sídlo Zásahovej jednotky, víkendové operačné stredisko, 

učebňa mestskej polície, zasadačka pre pracovné porady a zároveň aj ako priestor, v ktorom sa 

stretávajú tí, ktorí sa na riešení problému Obchodnej ulice a jej okolia podieľajú. Od zriadenia 

Zásahovej jednotky príslušní policajti v sledovanom období prejednali 1 050 priestupkov 

(najmä na úseku nedodržiavania zákazu pitia alkoholických nápojov na verejnosti) a zistili 10 

trestných činov, z toho 6 trestných činov bolo zistených mestským kamerovým systémom. Aj 

na základe zistení z mestského kamerového systému v lokalite Obchodnej ulice a jej blízkeho 

okolia bolo vykonaných viacero okamžitých zásahov s obmedzením osobnej slobody 

páchateľov násilnej a majetkovej trestnej činnosti. Policajti zo Zásahovej jednotky tiež zadržali 

3 osoby v pátraní.  

Ku koncu roka 2019 mala mestská polícia 268 príslušníkov, čo je najviac od roku 2014. 

Tento počet sa zakrátko zvýši o približne 20 príslušníkov, ako výsledok náborovej kampane 

spustenej v októbri 2019. 

Najmarkantnejším problémom mestskej polície majúcim zásadný vplyv na kvalitu jej 

činnosti je chronická personálna nedostatočnosť, ktorá sa prejavuje predovšetkým nemožnosti 
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zistenia a vybavenia takej kvantity priestupkov, akú si vyžaduje aktuálna bezpečnostná situácia 

v hlavnom meste a často tiež v pomerne dlhom reakčnom čase hliadok na zistené udalosti. 

Oznamovatelia a ostatní obyvatelia sa často sťažujú, že hliadky mestskej polície po príchode 

na miesto vybavia len malé množstvo priestupkov, ktoré tam identifikujú, resp. že často pri 

hliadkovej činnosti ignorujú priestupky, ktoré sú zjavné. Tento jav je zapríčinený predovšetkým 

tým, že hliadky majú v krátkom čase (niekedy naraz) nahlásených viacero oznámení, ktoré 

musia vybavovať kontinuálne, pričom v takejto situácii nie je časový priestor pre iniciatívne 

vyhľadávanie a riešenie ďalších priestupkov. Preto musia často k riešeniu vecí pristupovať 

selektívne, čo môže u osôb neznalých situácie vzbudzovať dojem z ignorácie a z neplnenia si 

zákonných úloh. 

Za účelom zvyšovania odbornosti a profesionality príslušníkov vedenie mestskej polície 

zaviedlo systém ich pravidelného vzdelávania na najaktuálnejšie témy vyplývajúce 

z relevantných potrieb a nedostatkov identifikovaných pri výkone služby. Toto vzdelávanie je 

na mesačnej báze a je nevyhnutným prostriedkom na zvýšenie úrovne kvality vykonávanej 

práce.  

Ďalším dôležitým faktorom riadenia policajnej práce je moderný a kvalitný informačný 

systém, ktorý slúži predovšetkým na zaznamenávanie dát o priebehu a výsledkoch práce, na 

monitoring pohybu hliadok a ich taktickú distribúciu v rámci služobného obvodu v závislosti 

od aktuálnej bezpečnostnej situácie. Vzhľadom k tomu, že dňa 22.08.2019 došlo na zmluvnom 

základe k prevodu práv a povinností zo zmluvy o technickej podpore informačného systému 

„Centrála“ pôvodným dodávateľom služby na spoločnosť FT Technologies, a. s., ktorá nie je 

ochotná tento systém ďalej programovo rozvíjať, ktorý je okrem iného pre potreby MsP 

Bratislava absolútne nevyhovujúci najmä čo do funkcionalít, bude v rovine nevyhnutnosti 

potrebné v priebehu roka 2020 obstarať moderný a funkčne vyhovujúci informačný systém. 

Ako už bolo uvedené, moderný informačný systém umožní zefektívnenie mnohých procesov 

súvisiacich s hliadkovou činnosťou, adekvátne a včasné ukladanie pracovných úloh, 

monitoring pohybu hliadok a ich náležitú distribúciu v služobných obvodoch a zbieranie 

aktuálnych dát pre potreby ich ďalšieho využitia v priamom výkone služby, ako aj pre ostatné 

podporné činnosti.   

Pre dosiahnutie zvýšenia celkovej úrovne práce je taktiež nevyhnutne potrebný aj 

kvalitný hodnotiaci systém zahŕňajúci efektívny kontroling s prijímaním včasných opatrení, 

s ktorého zavádzaním bolo začaté začiatkom roka 2020. 
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Príloha  

Porovnanie výsledkov s rokom 2018 
 

Tabuľka 4 
 

Základné rozdelenie priestupkov 

Druh priestupku 2018 
BP 

počet 
Suma 
v eur 2019 

BP 
počet 

Suma 
V eur 

bezpečnosť a plynul. cestnej premávky 50 974 32 717 602 710 49 288 35 671 668 815 

priestupok na úseku hospodárenia s bytmi 1      

priestupok na úseku ochrany život. prostredia 13   10 2 40 

priestupok proti verejnému poriadku 533 163 3 160 464 160 3 135 

VZN 4 005 650 11 675 3 971 842 14 015 

priestupok proti občianskemu  spolunažívaniu 14   14   

priestupok proti majetku 35   52   

kontrola TAXI - zistený priestupok 104   173 103 4 140 

nepovolené skládky - porušenie zák. č. 223/2001 68 1 20 54   

VRAKY -  porušenie zák. č. 223/2001 236   322   

poškodenie, znečistenie doprav.  značky 155   183   

znečisťovanie komunikácie -  podľa zákona 8   8   

porušenie zákona o ochrane nefajčiarov 475 192 3 220 268 133 2 460 

porušenie ochrany pred zneužitím alk. nápoj.     31   

 porušenie zákona o lesoch    43   

stavba bez stavebného povolenia 5   14   

porušenie podmienok držania psov 102 21 290 66 16 200 

Spolu 56 728 33 744 621 075 54 961 36 927 692 805 
 

 

Tabuľka 5 

Riešenie priestupkov 2018 2019 

bloková pokuta 33 630 36 695 

bloková pokuta nezaplatená na mieste 114 232 

napomenutie 17 818 13 622 

priestupok oznámený DI 255 147 

priestupok oznámený PZ 63 56 

priestupok oznámený iným orgánom 3 497 2 613 

objasňovanie 1 212 1 470 

ostatné 139 126 

Spolu 56 728 54 961 
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Tabuľka 6 

Pokuty uložené v blokovom konaní 

 
Celkom v hotovosti 

z toho pre  
hlavné mesto 

z toho pre  
mestské časti 

BP nezaplatená 
 na mieste 

počet  eur počet  eur počet  eur počet eur 

2018 33 630 617 335 24 215 484 900 9 415 132 435 114 3 740 

2019 36 695 682 850 27 213 546 740 9 482 136 110 232 9 955 

 

Tabuľka 7 

Porušenie všeobecne záväzných nariadení 

Oblasti  2018 Počet 
BP 

Suma  
v eur 2019 Počet 

BP 
Suma  
v eur 

psi (čistota - výkaly)  21   8 2 40 

psi (vôdzka, voľný pohyb)  33 5 70 36 9 120 

psi (zákaz vstupu so psom) 20 4 50 7 3 50 

psi (známka, evidencia psov, poplatky) 45 7 75 30 2 50 

čistota a poriadok 1 334 63 1 020 1 295 100 1 420 

kontajnery a ich stojiská 376 1 20 168 2 30 

ambulantný predaj 96 80 810 46 33 480 

trhový poriadok 2 1 10 3 2 30 

záverečné hodiny - prevádzkové časy 437 228 4 920 378 218 4 750 

nepov. skladovanie stavebného materiálu 9 4 50 1   

užívanie ver. priestranstva bez povolenia 27 7 110 17 6 110 

poškodzovanie verejnej zelene 18 5 100 19 5 90 

státie na zeleni 32 19 340 4 2 40 

znečisťovanie komunikácie 5 3 60 5 1 20 

chodníky - zimná údržba - sneh 4   13   

požívanie alkohol. nápojov na verejnosti 538 32 430 1 049 293 3 900 

zákaz (obmedz.) predaja alkohol. nápojov 6   2     

obťažovanie osôb 191 3 50 196 6 100 

nepovolené pálenie odpadu 11 1 10 19 3 60 

zákaz vjazdu s bicyklom 62 22 240 19 4 50 

znečisťovanie odpadom, skládky VZN  112 1 20 101 1 20 

VRAKY - porušenie VZN  80   58   

rušenie nočného pokoja 7   -   

nepovolené pouličné aktivity 250 13 140 277 32 390 

hluk (nežiaduci, škodlivý, obťažujúci ... ) 28 5 70 33 18 335 

nepovolené rozkopávky  13 1 20 6   

stavebné práce mimo vyhradeného času 34 13 260 19 7 140 

plagáty + reklama  11 2 30 4   

zákaz táborenia, zakladanie ohniska  32 2 60 1   

exteriérové sedenie 138 115 2 460 106 62 1 230 

zákaz používania pyrotechniky 1   3   

ochrana nefajčiarov 15 2 20 15 6 80 

porušenie povinnosti podnikateľa 15 11 230 33 25 480 

ubytovanie - porušenie povinností prevádzkovateľa 2      

Spolu 4 005  650 11 675 3 971 842 14 015 
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Tabuľka 8 

Pátranie po osobách a veciach 2018 2019 

zistené osoby v pátraní PZ pre trestný čin 1 3 

zistené nezvestné osoby 2 2 

zistené vozidlá v pátraní PZ 1 - 

 

Tabuľka 9 

Zistené podozrenia z trestného činu 2018 2019 

krádež 1 3 

krádež vlámaním 2 4 

lúpež - 1 

neoprávnené používanie cudzieho motorového vozidla 2 1 

poškodzovanie cudzej veci 9 6 

poškodzovanie cudzej veci – „sprejeri“ 3 5 

falšovanie a pozmeňovanie verejnej listiny - 4 

výtržníctvo 7 6 

opilstvo - 1 

nedovolená výroba a držanie omamných a psychotr. látok 2 8 

obmedzovanie osobnej slobody 1 - 

útok na VČ 1 1 

ublíženie na zdraví 5 4 

podnecovanie k národnostnej , rasovej a etnickej nenávisti 1 - 

trestný čin proti životnému prostrediu - 3 

Spolu 34 47 

 

Tabuľka 10 

Ďalšie úkony 2018 2019 

nezistený priestupok - planý výjazd 14 658 18 428 

privolaná RZP (rýchla záchranná pomoc) 204 234 

privolaný HaZZ (hasiči) 42 42 

privolaná Sloboda zvierat 147 172 

odstúpený oznam PZ 39 87 

iné oznámenia príslušným orgánom 660 878 

nájdené osobné doklady 41 48 

 

Tabuľka 11 

Špeciálne kontroly 2018 2019 

 kontroly priestupky kontroly priestupky 

kontrola TAXI – zistené nedostatky a porušenia 267 104 336 174 

kontrola ubytovania – zistené nedostatky a porušenia 8 2 - - 

 


