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Marec  2011 

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 „mestská polícia“) za hodnotené obdobie je vypracovaná na základe predložených 

podkladov z funkčných a výkonných útvarov mestskej polície a údajov zaznamenaných 

v informačnom systéme mestskej polície APIS.  

V APISe boli zaznamenané udalosti, ktoré zistili príslušníci mestskej polície v priamom 

výkone služby, mestským kamerovým systémom a prijaté na základe podnetov od občanov 

nahlásených na telefonickú linku 159, prípadne na telefonické linky okrskových staníc alebo 

na základe podnetov, ktoré boli podané občanmi osobne alebo prostredníctvom miestnych 

úradov.  

 

Z celkovo 8 548 zistených alebo oznámených udalostí bolo riešených 7 537 priestupkov. 

Ostatné zaznamenané udalosti, ktoré neboli kvalifikované ako priestupky sa týkali prevažne 

prípadov kedy sa po preverení oznámenia nepotvrdili skutočnosti, ktoré by nasvedčovali, že 

bol spáchaný priestupok. Celkovo bolo 44 udalostí, ktoré nie sú priestupkami, oznámených 

rýchlej zdravotníckej pomoci, hasičskému a záchrannému zboru, Slobode zvierat alebo boli 

odovzdané na ďalšie riešenie Policajnému zboru (ďalej len „PZ“). V udalostiach sú 

zaznamenané aj 2 prípady nájdenia a odovzdania osobných dokladov a 33 kontrol výkonu 

taxislužby v rámci odborného dozoru. Ďalej bol zistený 1 prečin – prípad prevzal PZ. V rámci 

spolupráce s PZ, respektíve na ich priame požiadanie bolo riešených 51 udalostí. 

Zabránenie odjazdu motorového vozidla založením technického prostriedku bolo 

vykonané v 2 755 prípadoch a v 685 prípadoch bolo vozidlo priestupcu odtiahnuté, z toho na 

záchytné parkovisko na Macharovej ul. v Petržalke bolo firmou CarTowing a.s. odtiahnutých 

444 motorových vozidiel a do areálu na Bazovej ulici bolo Mestskou odťahovacou službou 

Dopravného podniku Bratislava, a.s. odtiahnutých 241 motorových vozidiel. 

Celkom bolo uložením blokovej pokuty na mieste riešených 4 866 priestupkov v sume 

77 023,- €. Napomenutím bolo riešených 2 017 priestupkov, oznámením na dopravný 

inšpektorát 133 priestupkov a 4 priestupky boli odovzdané PZ na ďalšie riešenie. Iným 

orgánom bolo odovzdaných 256 priestupkov, v 20 prípadoch boli priestupky ukončené 

objasňovaním a 136 priestupkov je v riešení. Z celkového počtu riešených priestupkov bolo 

v blokovom konaní v prospech jednotlivých mestských častí štatisticky vykázaných 643 

priestupkov v sume 10 463,- €. V prospech hlavného mesta bolo štatisticky vykázaných 4 223 

priestupkov v sume 66 560,- €. V hodnotenom období boli vydané 3 bloky na pokutu neza-

platenú na mieste v celkovej hodnote 115,- €. (ostatné prehľady v prílohe č. 2) 
 
V hodnotenom období bolo odstúpených na vybavenie 430 podnetov zistených pomocou 

mestského kamerového systému, z toho : 
 

Okrsková stanica Staré Mesto  -    

89 



Okrsková stanica Ružinov   -

  113 

Okrsková stanica Nové Mesto -    

49 

Okrsková stanica Petržalka  - 

 179 

 

Priestupky zistené mestským kamerovým systémom sa týkali predovšetkým porušení 

ustanovení zákona o priestupkoch v súvislosti s bezpečnosťou a plynulosťou cestnej 

premávky (365), porušení ustanovení všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „VZN“)  

o pešej zóne (14), VZN s úpravou  nepovoleného státia na zeleni (15), VZN o čistote 

a poriadku (8), VZN ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov (4), VZN 

o požívaní alkohol. nápojov na verejnom priestranstve (11), VZN o obťažovaní osôb (4) 

a ostatné udalosti (9). 

 

Počas hodnoteného obdobia bolo vybavených 1 276 priestupkov spáchaných porušením 

ustanovení VZN. Najviac priestupkov v rámci VZN bolo riešených v oblasti čistoty 

a poriadku (350), požívania alkoholických nápojov na verejnom priestranstve (234) a státia na 

zeleni (184). Prehľad o riešení ostatných priestupkov v jednotlivých oblastiach VZN je 

v prílohe č.3. 

 

Stanica jazdeckej polície a kynológie a Stanica zásahu PCO  

 

V hodnotenom období vykonávali príslušníci Stanice jazdeckej polície a kynológie 

(ďalej len „Stanica JPaK“) poriadkové akcie predovšetkým v mestskej časti Staré Mesto 

v súčinnosti so Stanicou zásahu PCO (ďalej len „SZ PCO“) a s Okrskovou stanicou Staré 

Mesto. Poriadkové akcie boli vykonané tiež  v mestských častiach Ružinov, Dúbravka a Nové 

Mesto v súčinnosti s príslušnými okrskovými stanicami mestskej polície.  

Na kontrolu dodržiavania zákazu vjazdu motorových vozidiel do Bratislavského 

lesoparku a na kontrolu požívania alkoholu na verejných priestranstvách hl. m. SR Bratislavy 

bolo príslušníkmi Stanice JPaK vykonaných spolu 32 akcií.  

V dňoch 11. a 12. 2. 2011 príslušníci Stanice JPaK zabezpečovali verejný poriadok 

v okolí Zimného štadióna počas konania sa hokejového turnaja Slovakia CUP. V dňoch 15. a 

17. 2. 2010 sa podieľali na poriadkovo-bezpečnostnej akcii v IV. bratislavskom okrese 

v spolupráci s pracovníkmi jednotlivých miestnych úradov. Akcia bola zameraná na kontrolu 

„bezdomovcov“. 23. a 25.2. 2011 sa podieľali na poriadkovo-bezpečnostnej akcii v II. 

bratislavskom okrese v spolupráci s pracovníkmi príslušných miestnych úradov. Akcia bola 

zameraná na kontrolu požívania alkoholických nápojov mládežou. 

 

Okrem vyššie uvedeného príslušníci Stanice JPaK na základe požiadaviek starostov 

jednotlivých mestských častí, vykonávali kontrolu dodržiavania verejného poriadku 

a dodržiavania ustanovení VZN v mestských častiach: 
 

Staré Mesto –    pešia zóna, „bezdomovci“, mládež pod vplyvom alkoholu, 

Nové Mesto –    lesopark, hokejový turnaj Slovakia Cup, 

Dúbravka  –   „bezdomovci“, záhradkárska lokalita, mládež pod vplyvom 

alkoholu,  

Karlova Ves –   „bezdomovci“, záhradkárska lokalita,  

D. N. Ves       –    záhradkárska lokalita, kontrola v pohostinských zariadeniach,  

Devín    –    záhradkárska oblasť,  

Lamač   –    lesopark, chatová oblasť, „bezdomovci“,  



Záh. Bystrica –    kontrola v pohostinských zariadeniach, „bezdomovci“, 

Rača    –    lesopark, chatová oblasť, 

Ružinov   –    záhradkárska lokalita, narkomani, mládež pod vplyvom alkoholu, 

diskotéka,  

útulok pre bezdomovcov, 

Pod. Biskup. –    záhradkárska lokalita, narkomani, mládež pod vplyvom alkoholu, osoby 

      poskytujúce sexuálne služby, pohostinské 

zariadenia,  

Vrakuňa  –    záhradkárska lokalita, narkomani, mládež pod vplyvom alkoholu, 

park  

„vrakuňský lesík“, Pentagon, 

Petržalka   –   „bezdomovci“. 

 

Príslušníci Stanice JPaK riešili 73 udalostí. Blokovou pokutou bolo riešených 19 

priestupkov v celkovej sume 275,- €, 18 krát bol priestupok vybavený napomenutím, 35 

priestupkov bolo postúpených na okrskovú stanicu do objasňovania, 1 priestupok bol 

oznámený PZ. 

 

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

Mesta najmä na kontrolu dodržiavania verejného poriadku a čistoty (46) – podľa VZN, 

kontrolu dodržiavania verejného poriadku (2) - § 47 Priestupkového zákona, kontrolu 

dodržiavania zákazu požívania alkohol. nápojov na verejných priestranstvách (96), 

bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky (141), kontrolu dopravného režimu v pešej zóne 

(4), kontrolu dodržiavania zákona o ochrane nefajčiarov (33), obťažovanie osôb (25), 

kontrolu dodržiavania nočného pokoja (5) – podľa VZN a ostatné (13). 

Za uvedené obdobie príslušníci SZ PCO vyriešili celkom 364 priestupkov. Blokovou 

pokutou bolo riešených 199 priestupkov v sume 2 515,- €, napomenutím bolo riešených 163 

priestupkov, 2 priestupky boli oznámené na DI PZ. 

 

Vybavovanie priestupkov, písomností a sťažnosti  

 

Vo februári 2011 boli do správneho konania prijaté 2 veci, z toho l vec bola vrátená na 

OO PZ Staré Mesto z dôvodu, že priestupok nebol spoľahlivo zadokumentovaný. 

Vybavených bolo 7 písomností pre iné organizácie (súdy – 4, exekútorské úrady – 2, vlastný - 

1). Na žiadosť MO SR alebo PZ bolo vykonaných 19 administratívnych lustrácií 

v evidenciách mestskej polície (priestupky).  
Vo februári 2011 bolo prijatých 13 sťažnosti, z toho 10 je vo vybavovaní, 2 boli 

odložené podľa ustanovenia § 5 ods. 7 zákona č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach a 1 sťažnosť bola 

prekvalifikovaná na žiadosť. Sťažnosti smerovali na neoprávnený odťah motorového vozidla, 

na postup príslušníka pri uložení blokovej pokuty, na nevhodné vystupovanie príslušníka, na 

neoprávnené použitie technického prostriedku na zabránenie odjazdu motorového vozidla 

a údajne neoprávnené ukladanie pokút príslušníkmi MsP. 

Z mesiaca január boli vybavené 2 sťažností, z toho obidve sťažnosti boli vybavené ako 

neopodstatnené. 

 

Kontrola vozidiel taxislužby a vnútorné kontroly 

 

Vo februári 2011 bolo príslušníkmi Okrskovej stanice Staré Mesto (3), Okrskovej 

stanice Ružinov (26), Okrskovej stanice Dúbravka (1) a Okrskovej stanice Petržalka (3) 

kontrolovaných 33 vozidiel taxislužby v rámci vykonávania odborného dozoru v zmysle 



Vyhlášky MDPaT SR č. 311/1996 Z.z.. Pri uvedených kontrolách bolo zistených 40 

nedostatkov týkajúcich sa označenia vozidla obchodným menom, nedostatky v súvislosti 

s taxametrom alebo dokladmi potrebnými k vykonávaniu taxislužby. 

 

V hodnotenom období neboli vykonané žiadne vnútorné kontroly.  
 

Publikačné a preventívne aktivity 
 

V mesiaci február 2011 boli okrem denného spravodajského servisu tlačovým 

a elektronickým médiám, ako aj agentúram SITA a TA SR, poskytovaného predovšetkým 

telefonickou formou, poskytnuté aj niektoré konkrétne okruhy problémov. Problematike 

obťažovania obyvateľov nadmerným hlukom, nerešpektovania vyhradených parkovacích 

boxov, zabezpečovania ochrany majetku napojením na pult centralizovanej ochrany, 

„bezdomovcami“ na sídliskách, porušovania VZN o čistote a poriadku v mestskej časti Nové 

Mesto a neporiadoku okolo kontajnerových stojísk sa vo svojom spravodajstve venovala 

televízia JOJ. Televízia Markíza sa venovala téme parkovania motorových vozidiel na 

chodníkoch, ako aj problematike centra voľného času na Hrobákovej ulici v Petržalke. 

Rovnako aj TA 3. Slovenský rozhlas odvysielal naše informácie o priebehu testovania 

dopravného režimu počas turnaja Slovakia Cup. Rádio Expres informovalo o činnosti 

cyklohliadok MsP v roku 2010 a ich prípravu na rok 2011. 

V mesiaci február boli zorganizované dve preventívno-bezpečnostné akcie v mestskej 

časti Ružinov, zamerané na mládež konzumujúcu alkoholické nápoje na verejných 

priestranstvách a reštauračných zariadeniach. Reportáže z týchto akcií boli odvysielané v TV 

JOJ a TV Ružinov. V relácii Piknik club STV MsP informovala o možnom zabezpečení bytov 

pred zlodejmi. Pokračovala aj spolupráca s TV Bratislava, pre ktorú boli pripravené 

pravidelné vstupy do metropolitného denníka. 

V mesiaci február sa uskutočnilo aj stretnutie preventistov na pôde Obvodného úradu 

Bratislava s jeho prednostom. Zároveň boli posúdené preventívne projekty určené Rade vlády 

pre prevenciu kriminality v rámci Bratislavského kraja. MsP pokračovala aj v realizácii 

preventívnych projektov Správaj sa normálne a Bezpečná cesta do školy. 
 

Informačný systém mestskej polície APIS a správa počítačovej siete mestskej polície  
 

V hodnotenom období bola vykonávaná pravidelná činnosť v súvislosti so spracovaním 

štatistických výstupov z informačného systému APIS za rok 2010 a január 2011 vrátane 

vykonávania priebežnej kontroly správneho zapisovania do systému APISu príslušníkmi 

výkonných útvarov a následného zabezpečovania odstraňovania chýb. V hodnotenom období 

bola spracovaná informačná správa pre mestské zastupiteľstvo za mesiac január 2011. Na 

základe dodaných podkladov z mestských časti Bratislava – Staré Mesto, Nové Mesto, 

Petržalka a Jarovce bola v informačnom systéme aktualizovaná evidencia psov. 
 

Odborná  a služobná príprava príslušníkov mestskej polície  
 

V mesiaci február pokračoval kurz odbornej prípravy K1/2011, ktorý začal dňa 17. 

januára 2011. V kurze je 16 frekventantov, z toho 8 z mestskej polície Bratislava. V súvislosti 

s kurzom boli počas hodnoteného obdobia zabezpečované potrebné administratívne úkony.  

Služobná príprava v mesiaci február 2011 nebola plánovaná. 23. 02.2011 sa uskutočnilo 

preškolenie veliteľov výkonných útvarov z Priestupkového zákona a zákona o obecnej polícii. 
 

Oblasť dopravy 
 

V hodnotenom období mala mestská polícia 58 služobných motorových vozidiel.   
 



Spotreba PHM 
 

Benzínové vozidlá:  
Celkový počet najazdených km :           66 358 

Predpísaná spotreba v litroch : 6 868,05 

Skutočná  spotreba  v litroch : 6 469,33 

Celková úspora (- nadspotreba) v litroch * : 398,72 
 

Naftové vozidlá:  
Celkový počet najazdených km : 2 890 

Predpísaná spotreba v litroch : 391,59 

Skutočná  spotreba  v litroch : 312,60 

Celková úspora v litroch * : 78,99 

      * Celková úspora =  úspora – nadspotreba 

Nadspotreba PHM služobných motorových vozidiel mestskej polície za mesiac február 

2011 bola zistená u 4 motorových vozidiel celkom 66,29 litrov v sume 92,30 €. 
 

V mesiaci február 2011 neboli zaregistrované žiadne dopravné nehody ani škodové 

udalosti.  

Poškodené bolo 1 služobné motorové vozidlo dňa 15.2.2011. Išlo o poškodenie ľavého 

spätného zrkadla na vozidle Stanice JPaK zn. Fiat Doblo Cargo, ev. č.: BA - 560 XN. 

Poškodenie spôsobil príslušník OS Dúbravka. Predpokladaná výška škody je 250 €. 

 

Ekonomické podmienky 

 

Bežné výdavky spolu: 466 301,14 
 

v tom:  

Mzdy 268 519,78 

Poistné a príspevok do poisťovní 106 200,80 

  

Cestovné náhrady 0,00 

Energie, voda, komunikácie 14 422,18 

Materiál 3 319,35 

Dopravné 2 417,44  

Rutinná a štandardná údržba 8 349,41 

Nájomné za prenájom 6 962,70 

Služby 25 476,27 

  

Odchodné 2 073,97 

Náborový príspevok 0,00 

Na nemocenské 3 304,24 

Príspevok na kúpeľnú liečbu 0,00 

Príspevok na bývanie 25 255,00 

  

Kapitálové výdavky spolu: 0,00 
v tom:  

Nákup strojov a zariadení 0,00 

Nákup dopravných prostriedkov 0,00 

Projektová dokumentácia 0,00 



Rekonštrukcie a modernizácie 0,00 

  

 
Výdavky celkom: 

 
466 301,14 

 

 
Nedaňové príjmy spolu: 

 
77 043,06 

v tom:  

Príjmy z vlastníctva 64 494,17 

Pokutové bloky 51 629,90 

Poplatky za služby 3 633,41 

Príjem z predaja 0,00 

Ostatné príjmy 821,02 

Transféry v rámci verejnej správy 0,00 

 

Prílohy : 

1.  Prehľad o zistených udalostiach za február 2011 

2.  Priestupky za február 2011- podľa výkonných útvarov 

3.  Priestupky spáchané porušením ustanovení VZN za február 2011 

4.  Priestupky riešené podľa všeobecne záväzných právnych predpisov za február 2011 

5.  Udalosti zistené pomocou mestského kamerového systému za február 2011 

6.  Udalosti zistené pomocou mestského kamerového systému za február 2011 – podľa 

mestských častí.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


