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Máj 2010 

Mestská polícia  hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
 
 
 

I N F O R M Á C I A 
   

Informácia o činnosti Mestskej polície hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
(ďalej len „MsP“) za mesiac apríl 2010 je vypracovaná na základe predložených podkladov 
z funkčných útvarov MsP a údajov zaznamenaných v informačnom systéme APIS.  

V hodnotenom období bolo zaznamenaných 9.635 udalostí, ktoré boli zistené 
príslušníkmi MsP pri výkone služby v teréne, mestským kamerovým  systémom, na základe 
podnetov od občanov nahlásených na linku 159, prípadne na telefonické linky okrskových 
staníc alebo na základe podnetov, ktoré boli podané občanmi osobne alebo prostredníctvom 
miestnych úradov. V rámci spolupráce s PZ, respektíve na ich priame požiadanie bolo 
riešených 52 udalostí. 

 
Zo zistených alebo oznámených udalostí bolo 8.575 priestupkov. Ostatné 

zaznamenané udalosti neboli kvalifikované ako priestupky a týkali sa prevažne prípadov, 
kedy sa po preverení oznámenia nepotvrdili skutočnosti, ktoré by svedčili o spáchaní 
priestupku. Ďalej to boli zistené dva trestné činy a udalosti, ktoré boli oznámené rýchlej 
zdravotníckej pomoci (11), HaZZ (7), Slobode zvierat (12) alebo odovzdané na ďalšie 
riešenie PZ (16). V udalostiach je zaznamenaný jeden prípad nájdenia a odovzdania 
osobných dokladov a 26 kontrol výkonu taxislužby v rámci odborného dozoru. 

 
Zabránenie odjazdu motorového vozidla založením technického prostriedku bolo 

vykonané v 2.903 prípadoch a v 571 prípadoch bolo vozidlo priestupcu odtiahnuté. Na 
parkovisko v Čiernom lese bolo firmou Car Towing a. s. odtiahnutých 312 motorových 
vozidiel a do areálu na Bazovej ulici bolo Mestskou odťahovacou službou Dopravného 
podniku  Bratislava, a.s. odtiahnutých 259 motorových vozidiel. 

 
Celkom bolo uložením blokovej pokuty riešených 5.278 priestupkov v sume 72.566 €. 

Napomenutím bolo riešených 2.622 priestupkov, oznámením na dopravný inšpektorát 169 
priestupkov a 5 priestupkov bolo odovzdaných PZ na ďalšie riešenie. Iným orgánom bolo 
odovzdaných 255 priestupkov, v 164 prípadoch boli priestupky objasňované a 78 priestupkov 
je v riešení. Z celkového počtu riešených priestupkov bolo v blokovom konaní v prospech 
jednotlivých mestských častí štatisticky vykázaných 18.436 € za 1.509 priestupkov. 
V prospech hlavného mesta bolo štatisticky vykázaných 3.769 priestupkov v sume 54.130 €. 
V apríli 2010 boli vydané 4 bloky na pokutu nezaplatenú na mieste v celkovej hodnote 90 € 
u ktorých beží lehota na zaplatenie. 

Prehľad o riešení priestupkov pozri prílohu č. 2. 
 

V hodnotenom období bolo odstúpených na vybavenie 524 podnetov zistených 
pomocou mestského kamerového systému.  

 

Okrsková stanica Staré Mesto      -     171 
Okrsková stanica Ružinov        -    105 
Okrsková stanica Nové Mesto      -      60 
Okrsková stanica Petržalka        -    188 
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Priestupky zistené mestským kamerovým systémom sa týkali porušení ustanovení 
zákona o priestupkoch v súvislosti s bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky (403), 
porušením ustanovení VZN o pešej zóne (36), VZN vo vzťahu k nepovolenému státiu na 
zeleni (28), VZN ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov (12), VZN o požívaní 
alkohol. nápojov na verejnom priestranstve (24) a ostatné udalosti (21). 

Za hodnotené obdobie bolo vybavených 1.968 priestupkov spáchaných porušením 
ustanovení VZN. Najviac priestupkov v rámci VZN bolo riešených v oblasti čistoty a poriadku 
(587), požívanie alkoholických nápojov na verejnom priestranstve (591) a státie na zeleni 
(280). Prehľad o riešení ostatných priestupkov v jednotlivých oblastiach VZN je v prílohe č.4. 
 
Stanica jazdeckej polície a kynológie a Stanica zásahu PCO  

 
V apríli 2010 príslušníci Stanice jazdeckej polície a kynológie (ďalej len „Stanica JPaK“) 

vykonávali poriadkové akcie predovšetkým v MČ Staré Mesto v súčinnosti so Stanicou 
zásahu PCO (ďalej len „SZ PCO“) a OS Staré Mesto. Poriadkové akcie boli vykonané aj 
v mestských častiach Ružinov, Dúbravka a Petržalka v súčinnosti s príslušnými okrskovými 
stanicami.  

 Na kontrolu dodržiavania zákazu vjazdu motorových vozidiel do Bratislavského 
lesoparku (zistených 11 priestupkov) a na kontrolu požívania alkoholu na verejných 
priestranstvách hl. m. SR Bratislavy (zistených 15 priestupkov) bolo príslušníkmi 
Stanice JPaK vykonaných spolu 18 akcií. Príslušníci so služobnými psami zabezpečovali 
verejný poriadok v spolupráci s PZ počas hokejových zápasov, zrazu motorkárov na Zlatých 
pieskoch, počas podujatí konaných v dňoch 22. až 25. 4. 2010 pod názvom Bratislava pre 
všetkých a pri akciách zameraných na mladistvé osoby konzumujúce alkoholické nápoje v 
pohostinských zariadeniach.  

 

Okrem vyššie uvedeného, príslušníci Stanice JPaK na základe požiadaviek starostov 
jednotlivých mestských častí, vykonávali kontrolu dodržiavania verejného poriadku 
a dodržiavania ustanovení VZN najmä v MČ : 

 

-  Staré Mesto   –  pešia zóna, „bezdomovci“, mládež pod vplyvom alkoholu, mítingy, 
-  Nové Mesto    –  Bratislavský lesopark, 
-  Dúbravka    – „bezdomovci“, záhradkárska lokalita, mládež pod vplyvom alkoholu, 
-  Karlova Ves   – „bezdomovci“, záhradkárska lokalita, 
-  Devínska N.Ves – záhradkárska lokalita, kontrola v pohostinských zariadeniach, 
-  Devín       –  záhradkárska oblasť, 
-  Lamač       –  lesopark, chatová oblasť, „bezdomovci“,  
-  Záhorská Bystr. –  kontrola v pohostinských zariadeniach, 
-  Rača       –  Bratislavský lesopark, chatová oblasť, 
-  Ružinov      –  záhradkárska lokalita, narkomani, mládež pod vplyvom alkoholu,  
-  Pod. Biskupice  –  záhradkárska lokalita, narkomani, mládež pod vplyvom alkoholu, 
-  Vrakuňa      –  záhradkárska lokalita, narkomani, mládež pod vplyvom alkoholu, 
-  Petržalka    –  mládež pod vplyvom alkoholu. 
 
Za mesiac apríl 2010 riešili príslušníci Stanice JPaK 63 udalostí, z toho 48 priestupkov. 

Blokovou pokutou bolo riešených 7 priestupkov v celkovej sume 135 € a 41 krát bol 
priestupok vybavený napomenutím. 

 
V hodnotenom období príslušníci SZ PCO zamerali svoju činnosť na území Starého 

Mesta najmä na kontrolu dodržiavania verejného poriadku a čistoty (142), kontrolu 
dodržiavania zákazu stavebných prác mimo vyhradeného času (6), kontrolu dodržiavania 
zákazu požívania alkohol. nápojov na verejných priestranstvách (305), ambulantný predaj 
(18), kontrolu dodržiavania zákona o nefajčiaroch (29), obťažovanie osôb (19), vodenie psov 
(12), nočný pokoj (10) a ostatné (147).  
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Za mesiac apríl 2010 príslušníci SZ PCO riešili celkom 684 priestupkov. Blokovou 
pokutou bolo riešených 340 priestupkov v sume 3.655 €, napomenutím bolo riešených 342 
priestupkov, 2 priestupky boli oznámené PZ. 

 
 
 

Vybavovanie priestupkov, písomností a  sťažnosti  
       

V rámci správneho konania bolo 5 vecí daných na exekúciu. Vybavených bolo 7 
dožiadaní (súd – 1, PZ – 1, exekútorský úrad – 3, magistrát - 2) a na žiadosť MO SR bolo 
vykonaných 6 administratívnych lustrácií v evidenciách MsP (priestupky).   

Od 1. 1. 2010 do 30. 4. 2010 bolo prijatých 53 sťažností, z ktorých 25 bolo vybavených 
ako neopodstatnených, 1 bola vybavená ako čiastočne opodstatnená, 1 opodstatnená, 4 boli 
postúpené, 10 bolo odložených a 12 sťažností je vo vybavovaní. Dvadsaťštyri sťažností 
smerovalo na vystupovanie službukonajúceho príslušníka MsP, 15 na uloženie blokovej 
pokuty a 19 sťažností sa týkalo rozhodnutia príslušníka MsP o odtiahnutí motorového 
vozidla. Ostané sťažnosti smerovali na založenie imobilizéra alebo poukazovali na 
nečinnosť, prípadne na nesprávny postup alebo konanie príslušníka MsP.  

 
Kontrola vozidiel taxislužby a vnútorné kontroly 
 

V mesiaci apríl 2010 bolo príslušníkmi OS Staré Mesto (1), OS Ružinov(16) a OS 
Petržalka (11) kontrolovaných 28 vozidiel taxislužby v rámci vykonávania odborného dozoru 
v zmysle Vyhlášky  MDPaT SR č. 311/1996 Z.z.. Pri kontrole 2 vozidiel boli zistené 
nedostatky týkajúce sa označenia vozidla obchodným menom.   

V hodnotenom období bola vykonaná jedna kontrola na OS Staré Mesto zameraná na 
kontrolu požívania alkoholických nápojov počas služby a druhá kontrola na OS Dúbravka 
zameraná na dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov a interných predpisov 
počas výkonu služby. Kontroly boli ukončené záznamom.  

 
Publikačné a preventívne aktivity 
 

V mesiaci apríl bola dokumentovaná práca MsP prostredníctvom informačného servisu 
v elektronických a printových médiách. Rozsiahlejšie bola práca MsP prezentovaná v 
spravodajstve TV Markíza, JOJ a STV, kde boli rozoberané otázky spojené s čistotou 
a poriadkom na verejných priestranstvách, odstraňovaním starých vozidiel z verejných 
priestranstiev a činnosťou cyklohliadok v Petržalke. Ďalej sa v reláciách hovorilo o 
nedodržiavaní prevádzkových hodín na letných terasách a o príprave na zjednosmernenie 
vybraných ciest v Starom Meste. Spravodajstvo TV Markíza a JOJ rozoberalo problematiku 
svojvoľného vyznačovania parkovacích miest. K problematike krádeže kanalizačných 
poklopov a rušenia nočného pokoja pripravila televízia TA3 samostatné reportáže. 

V mesiaci apríl boli pre zorganizované dve prevetívno-bezpečnostné akcie zamerané 
na kontrolu zákazu konzumácie alkoholických nápojov na verejných priestranstvách a 
 dodržiavaniu ustanovení zákona o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov 
a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických izieb. Akcie prebehli v mestskej časti Petržalka 
v spolupráci s príslušníkmi OR PZ Bratislava 5 a boli dokumentované aj televíznymi štábmi. 

Príprava na letnú turistickú sezónu a zvyšovanie počtu cyklohliadok MsP boli 
prezentované na tlačovej besede MsP, výstupy z nej boli zverejnené v denníkoch SME 
a Pravda, vo vysielaní rádia VIVA, SRo a Expres. Reportáž o pripravenosti MsP na letnú 
turistickú sezónu odvysielalo spravodajstvo TV Markíza. Letnej turistickej sezóne z pohľadu 
dopravy, ako aj zavádzania cyklohliadok MsP sa venovala aj motoristická relácia Pozor, 
zákruta. 

Z preventívnych aktivít pokračovala realizácia projektov Správaj sa normálne 
a Bezpečná cesta do školy. Do záverečného štádia vstúpila príprava súvisiaca so 
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zorganizovaním stretnutia služobných kynológov, ktoré sa uskutoční 21. mája v Bratislave 
a jeho organizátorom je mestská polícia. 

 
 
 
Informačný systém APIS, správa vnútornej počítačovej siete MsP a ostatné  

 

V hodnotenom období bola vykonávaná pravidelná činnosť v súvislosti so spracovaním 
štatistických výstupov z informačného systému APIS za mesiac apríl 2010 vrátane 
vykonávania priebežnej kontroly správneho zapisovania do systému APIS príslušníkmi 
výkonných útvarov a následného zabezpečovania odstraňovania chýb. V hodnotenom 
období bola spracovaná informačná správa pre MsZ za mesiac marec 2010. V informačnom 
systéme bola v apríli 2010 aktualizovaná evidencia psov v MČ Bratislava – Staré Mesto.  
Spoločne s programátorom firmy IRIS boli vykonané softwarové úpravy APISu na základe 
požiadaviek užívateľov.  

                               
Odborná  a služobná príprava príslušníkov MsP  
 

V apríli 2010 začal kurz odbornej prípravy K2/2010 s počtom frekventantov 18, z toho 8 
z MsP Bratislava. V súvislosti s kurzom boli počas hodnoteného obdobia zabezpečované 
potrebné administratívne úkony.  

Služobná príprava bola zameraná na témy : 
-  prevádzka a údržba služobných motorových vozidiel (záverečný test), 
-  ochrana osobných údajov a manipulácia s nimi, 
-  zák. NR SR č. 219/1996 Z.z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov ..., 
-  zák. č. 377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov v znení neskorších predpisov. 

 
Ekonomické podmienky 
 

Bežné výdavky spolu:    ( v € ) 485 446,82 

-  mzdy 282 854,96 

-  poistné a príspevok do poisťovní 100 925,97 

-  cestovné náhrady 829,85 

-  energie, voda, komunikácie 10 709,77 

-  materiál 12 927,63 

-  dopravné 12 663,48  

-  rutinná a štandardná údržba 4 842,90 

-  nájomné za prenájom 6 458,38 

-  služby 22 627,95 

-  na nemocenské dávky 1 670,93 

-  náborový príspevok 4 500,00 

-  príspevok na kúpeľnú liečbu 100,00 

-  príspevok na bývanie 24 335,00 

Kapitálové výdavky spolu:                   - 

 

Nedaňové príjmy spolu:       ( v € ) 89 418,70 

-  príjmy z vlastníctva 20 342,46 

-  pokuty v blokovom konaní 57 071,15 
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-  poplatky za služby 10 900,23 

-  príjem z predaja 0,00 

-  ostatné príjmy 1 104,86 

 
 
Oblasť dopravy 
 

  V hodnotenom období mala MsP na svoju činnosť 64 služobných motorových vozidiel.  
   
Spotreba PHM 
 

Benzínové vozidlá:  

Celkový počet najazdených km :     74 528 

Predpísaná spotreba v litroch : 6 836,20 

Skutočná  spotreba  v litroch : 6 790,66 

Celková nadspotreba : 45,54 

 

Naftové vozidlá:  

Celkový počet najazdených km :  2 878  

Predpísaná spotreba v litroch : 330,42 

Skutočná  spotreba  v litroch : 293,79 

Celková úspora v litroch : 36,63 

 
  Nadspotreba PHM služobných motorových vozidiel MsP bola zistená na 7 motorových 
vozidlách celkom 108,02 litrov v sume 131,03 €. 

 

Útvar MsP: Vozidlo: Litre / €    Na počet km: Norma: 

OS Staré Mesto BA – XA 809 13,61 /17,01 580 8,70 lit. / 100 km 

OS Staré Mesto BA – XB 441 18,68 / 22,79 484 8,90 lit. / 100 km 

OS Ružinov BA – 052 XK 12,89 / 15,21 826   7,20 lit. / 100 km 

OS Ružinov BA – 082 XK 21,42 / 25,49 1 869   7,20 lit. / 100 km 

OS Ružinov BA – 092 XK 11,72 / 13,60 590   7,20 lit. / 100 km 

Stanica JP a K BA – 560 XN 19,75 / 24,69 1 269   7,20 lit. / 100 km 

Stanica JP a K BA – 870 XL   9,95 / 12,24 766   7,20 lit. / 100 km 

Spolu  108,02 / 131,03   

 
V mesiaci apríl 2010 boli zaregistrované dve dopravné nehody služobných motorových 

vozidiel, tri škodové udalosti a jedno poškodenie spôsobené vandalizmom. Dopravné nehody 
neboli zavinené vodičmi MsP a dve škodové udalosti boli zavinené vodičmi MsP. Celková 
predpokladaná výška škôd je 1.300 €.  
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Prílohy : 

1.  Prehľad o zistených udalostiach za apríl 2010 

2.  Priestupky za apríl 2010– podľa okrskových staníc 

3.  Priestupky riešené podľa všeobecne záväzných právnych predpisov za apríl 2010 

4.  Priestupky spáchané porušením ustanovení VZN za apríl 2010 

5.  Udalosti zistené pomocou mestského kamerového systému za apríl 2010 


