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Mestská polícia  hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
 
 
 
 

I N F O R M Á C I A 
 
 

Informácia o plnení úloh Mestskou políciou hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy (ďalej len „mestská polícia“) za február 2016 je vypracovaná na základe 
predložených podkladov z  funkčných a výkonných útvarov mestskej polície a údajov 
z informačného systému mestskej polície APIS, kde boli zaznamenané udalosti, ktoré zistili 
príslušníci mestskej polície (ďalej len „príslušníci“) v priamom výkone služby alebo 
prostredníctvom mestského kamerového systému. Do informačného systému boli 
zaevidované aj ďalšie udalosti na základe podnetov od občanov nahlásené na telefonickú 
linku 159, prípadne na telefonické linky okrskových staníc (ďalej len „OS“) alebo na základe 
podnetov, ktoré boli podané občanmi osobne, prostredníctvom miestnych úradov alebo 
elektronickou poštou.  

Z celkového počtu 6 468 zistených alebo oznámených udalostí bolo riešených 5 410 
priestupkov. Ostatných 1 058 udalostí nebolo kvalifikovaných ako priestupky, z toho bolo  
987 prípadov, kedy sa po preverení oznámenia nepotvrdili skutočnosti, ktoré by nasvedčovali, 
že bol spáchaný priestupok, 13 udalostí bolo oznámených rýchlej zdravotníckej pomoci,  
3 udalosti Hasičskému a záchrannému zboru, 15 udalostí Slobode zvierat, 4 udalosti boli 
odovzdané na ďalšie riešenie Policajnému zboru (ďalej len „PZ“), v 1 prípade boli nájdené 
a odovzdané osobné doklady, v 17 prípadoch bol oznam postúpený príslušnému orgánu na 
doriešenie (vrátane dvoch pátraní) a v 18 prípadoch bola vykonaná kontrola taxislužby bez 
zistenia porušenia predpisov.  

Zabránenie odjazdu motorového vozidla založením technického prostriedku bolo 
vykonané v 2 824 prípadoch a odtiahnutých bolo 523 motorových vozidiel. Na OS bolo 
vybavených 130 udalostí zistených pomocou mestského kamerového systému.  

Celkom bolo uložením blokovej pokuty na mieste v sume 53 570,- € riešených 3 256 
priestupkov. Z celkového počtu riešených priestupkov bolo v blokovom konaní v prospech 
jednotlivých mestských častí štatisticky vykázaných 235 priestupkov v sume 3 000,- €. 
V prospech hlavného mesta bolo štatisticky vykázaných 3 021  priestupkov v sume 50 570,- €. 
Bloky na pokutu nezaplatenú na mieste boli vydané 18 krát v celkovej sume 790,- €. V 52 
prípadoch boli priestupky prevzaté do objasňovania. Napomenutím bolo riešených 1 533 
priestupkov, oznámením na dopravné inšpektoráty a iné útvary PZ 154 priestupkov, iným 
orgánom bolo odovzdaných 320 priestupkov, 38 priestupkov nebolo možné riešiť v zmysle 
zákona (napr. maloletá osoba, nezistený priestupca, osoby požívajúce výsady a  imunity a pod.) a 39 
priestupkov je v štádiu riešenia. 

Počas hodnoteného obdobia bolo vybavených 592 priestupkov spáchaných porušením 
ustanovení všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „VZN“). Najviac priestupkov v rámci 
VZN bolo riešených v oblasti čistoty a poriadku (213), čistoty kontajnerových stojísk (52), 
dodržiavania prevádzkových hodín (87), nepovoleného požívania alkoholických nápojov na 
verejnom priestranstve (55), obťažovania osôb (34),  rušenia nočného pokoja (7), 
nepovolených skládok odpadu (10), dodržiavania niektorých podmienok držania psov (14), 
nepovolených pouličných aktivít (33),  vrakov (10), státia na zeleni motorovým vozidlom (60) 
a ostatné (17).  
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Príslušníci Stanice jazdeckej polície a kynológie (ďalej len „S JPaK“) pôsobili na území 
celého hlavného mesta a plnili úlohy na zabezpečenie verejného poriadku v súčinnosti 
s príslušnými OS. Hliadky S JPaK vykonali 22 akcií na kontrolu dodržiavania zákazu vjazdu 
motorových vozidiel v lokalite Lesoparku a na kontrolu nepovoleného požívania alkoholu na 
verejných priestranstvách. Na základe požiadaviek starostov mestských častí riešili pravidelne 
sa opakujúce situácie na celom území Bratislavy, napr. obťažovanie „bezdomovcami“ 
a neprispôsobivými osobami, kontrolovali mládež, či nie je pod vplyvom alkoholu, 
kontrolovali dodržiavanie záverečných hodín v pohostinských zariadeniach, dodržiavanie 
verejného poriadku v záhradkárskych lokalitách, resp. v chatových oblastiach aj s dôrazom na 
ochranu majetku, alebo vykonávali kontrolu dodržiavania zákazu vytvárania nelegálnych 
skládok.  

Okrem pravidelných pochôdzok plnili hliadky S JPaK v súčinnosti s hliadkami z OS 
úlohy na zabezpečenie verejného poriadku v mestských častiach Staré Mesto, Ružinov a Nové 
Mesto počas konania protestných mítingov a počas konania „Kontinentálnej hokejovej ligy“.  

Ďalej príslušníci všetkých výkonných útvarov pokračovali počas mesiaca s nepretržitou 
ostrahou zrekonštruovaného Starého mosta. 

V rámci spolupráce s PZ, respektíve na ich priame požiadanie bolo riešených 52 
udalostí. 

 
Vybavovanie priestupkov, písomností a sťažností  

 

V hodnotenom období bola prijatá do správneho konania 1 vec. Dve veci boli ukončené 
rozhodnutím o priestupku. Jedna vec bola postúpená odvolaciemu orgánu.   

Vybavená bola 1 písomnosť z OO PZ Ružinov. Na základe žiadostí z Ministerstva 
obrany SR a OO PZ bolo vykonaných 24 administratívnych lustrácií v evidencii priestupkov 
mestskej polície.  
   Bolo prijatých 11 sťažností, ktoré smerovali na nevhodné správanie sa hliadky, na 
uloženie blokovej pokuty, na zamedzenie vstupu vozidiel do pešej zóny, na neoprávnené 
rozhodnutie príslušníka o odstránení motorového vozidla, na neoprávnené nasadenie 
imobilizéra a proti vybaveniu pôvodnej sťažnosti na odmietnutie odstránenia motorového 
vozidla. Bolo vybavených 5 sťažností prijatých v decembri 2015 až februári 2016. Dve 
sťažnosti boli vybavené ako opodstatnené, jedna sťažnosť bola postúpená na KR PZ a dve 
sťažnosti boli  odložené podľa ustanovenia § 5 ods. 7 zákona č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach 
v znení zákona č. 289/2012 Z. z..  

 
Kontrola vozidiel taxislužby a vnútorné kontroly 

 

V hodnotenom období bolo príslušníkmi kontrolovaných 22 vozidiel taxislužby v rámci 
vykonávania odborného dozoru v zmysle zákona č. 56/2012 Z. z., z toho v pôsobnosti OS 
Staré Mesto 8,  OS Ružinov 11, OS Nové Mesto 2 a OS Dúbravka 1. Pri 4 kontrolách boli 
zistené nedostatky týkajúce sa taxametrov, označenia vozidla obchodným menom 
a vyznačenia sadzby cestovného na karosérii.   

Boli vykonané dve vnútorné kontroly zamerané na výkon služby, kontrolu vypisovania 
pokutových blokov a na kontrolu dodržiavania zákazu požívania alkoholu na pracovisku. 
Kontroly boli ukončené záznamom. 

 
Publikačné a preventívne aktivity 
 

   V hodnotenom období boli zo strany mestskej polície pravidelne poskytované 
zástupcom médií telefonické, textové alebo osobné informácie týkajúce sa bežnej činnosti 
jednotlivých okrskových staníc mestskej polície.  
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   Problematike znečisťovania komunikácií vozidlami vychádzajúcimi zo stavieb sa 
venovala televízia TA3, podobne ako aj téme sprísnenia kontrol vjazdu motorových vozidiel 
do pešej zóny historickej časti Starého Mesta. Pre STV pripravila mestská polícia dve 
reportáže týkajúce sa podmienok chovu psov a správania sa cyklistov v cestnej premávke. Vo 
vysielaní Slovenského rozhlasu sa mestská polícia prezentovala projektom „Grafity – umenie 
či vandalizmus“ a témou o parkovaní motorových vozidiel v zóne s dopravným obmedzením. 
   Z preventívnych aktivít pokračovali projekty „Správaj sa normálne“ a „Bezpečná cesta 
do školy“. Ďalej boli realizované prednášky na vybraných základných školách na tému 
grafity, ktoré prebehli na štyroch základných školách a zúčastnilo sa ich 254 žiakov. 
V spolupráci s hlavným mestom koordinovala mestská polícia program mestskej polície 
k podujatiu „Bratislava pre všetkých – dopravné ihrisko“ a predstavenie Stanice jazdeckej 
polície a kynológie v areáli Zoologickej záhrady. Na pozvanie prednostu OÚ Bratislava sa 
zástupcovia mestskej polície zúčastnili na rokovaní krajskej komisie pre prevenciu 
kriminality, na ktorej boli posudzované preventívne projekty predkladané Rade vlády SR pre 
prevenciu kriminality, pričom projekt predložený mestskou políciou - II. etapa rekonštrukcie 
a digitalizácie kamerového systému v Starom Meste, ktorým sa mestská polícia uchádza 
o poskytnutie finančnej dotácie na realizáciu projektu zo štátneho rozpočtu z Rady vlády SR 
pre prevenciu kriminality bol okresnou komisiou odporučený RVPK na jeho realizáciu.  

        
   Informačný systém mestskej polície APIS  

 

V hodnotenom období bola vykonávaná pravidelná činnosť v súvislosti so spracovaním 
štatistických výstupov z informačného systému APIS, vrátane vykonávania priebežnej 
kontroly správneho zapisovania do APIS-u príslušníkmi výkonných útvarov. Bola spracovaná 
informácia do mestského zastupiteľstva za mesiac január a za rok 2015. Na základe dodaných 
podkladov z mestských častí Bratislava – Staré Mesto, Rača, Dúbravka a Devín bola 
v informačnom systéme aktualizovaná evidencia psov.  

Do databázy Ústrednej evidencie priestupkov Ministerstva vnútra SR (USEP) boli na 
konverziu poslané dátové súbory 2 krát. 

 
Oblasť dopravy 
 

V hodnotenom období mala mestská polícia k dispozícii 46 služobných motorových 
vozidiel a 2 prípojné vozidlá.  
   

Spotreba PHM 
 

 Benzínové vozidlá: Naftové vozidlá: 

Celkový počet najazdených km : 62 949 2 984 

Predpísaná spotreba PHM v litroch : 6 485,50 404,40 

Skutočná  spotreba  PHM v litroch : 5 867,61 296,79 

Celková úspora PHM v litroch : 617,89 107,61 
    

   Nadspotreba PHM na služobných motorových vozidlách bola zistená na šiestych 
vozidlách v celkovej výške 102,44 litrov PHM v sume 118,10 €. 
  
   Bola zaregistrovaná jedna dopravná nehoda a jedna škodová udalosť. Obe boli zavinené  
vodičmi mestskej polície (predpokladaná výška škody - 6 000,- €). Ďalej bolo zaznamenané 
poškodenie motorového vozidla, nezavinené vodičom mestskej polície ( škoda - 23,04 €).   
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Ekonomické podmienky  
    

Bežné výdavky spolu:           489 485,48 

v tom:  

Mzdy 293 476,24 

Poistné a príspevok do poisťovní 113 303,03 

Cestovné náhrady 0,00 

Energie, voda, komunikácie 15 038,85 

Materiál 5 823,49 

Dopravné 8 982,07 

Rutinná a štandardná údržba 2 671,66 

Nájomné za prenájom 6 459,45  

Služby 18 485,20 

Odchodné 0,00 

Na nemocenské 4 614,49 

Príspevok na kúpeľnú liečbu 166,00 

Príspevok na bývanie a na dopravu 20 465,00  

  

Kapitálové výdavky spolu: 0,00 

v tom:  

Nákup strojov a zariadení 0,00 

Rekonštrukcie a modernizácie 0,00 

Výdavky celkom: 489 485,48 

 

Nedaňové príjmy spolu:            47 448,17 

v tom:  

Príjmy z vlastníctva 3 718,30 

Pokutové bloky 43 200,00 

Poplatky za služby 0,00 

Príjem z predaja 0,00 

Ostatné príjmy 529,87 

Transféry v rámci verejnej správy   0,00 

 
 
 
 
Prílohy : 

 

1.  Prehľad o zistených udalostiach za február 2016 

2.  Riešené priestupky za február 2016 

3.  Prehľad o priestupkoch za február 2016 

 



                                                                                                                          Príloha č. 1

OS Staré Mesto          
vrátane odťahov 

2 386 1 243 134 105 496 393 15 2 323 55 3 5

OS Ružinov 1 233 561 143 4 32 484 9 882 329 1 2 2 7 10

OS Nové Mesto 932 461 115 3 65 221 65 2 665 1 245 4 2 8 1 1 3 2

OS Dúbravka 927 555 84 12 252 24 725 198 1 1 1 1

OS Petržalka 869 534 48 18 9 258 2 696 160 4 4 1 4

Jazdecká polícia                      
a kynológia 121 71 1 49 119 1 1

   SPOLU 6 468 3 425 525 130 614 1 608 65 49 0 52 5 410 0 2 987 13 3 15 4 1 15 18

Zdroj : Informačný systém APIS - 2.3.2016 MsP hl. m. SR Bratislavy
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Prehľad o zistených udalostiach za február 2016

Okrsková 
stanica

Celkový 
počet 

zistených 
udalostí

Spôsob (zdroj) zistenia udalosti

Počet 
vyriešených 
priestupkov

Počet 
trestných 
činovpolicajt s 

koňom
zistené 

policajtom
hlásenie 
na 159

policajt 
so psom

požiadavka 

z PZ

telefonický 
podnet od 

občana

miestny 
úrad



Príloha č. 2

počet 
bl.pokút

bl.pokuta             
v €

počet 
bl.pokút

bl.pokuta                       
v €

v objasňovaní
objasnené 
priestupky

OS Staré Mesto 
vrátane odťahov

2 323 1 292 18 720 3 30 7 838 1 158 7 13 4 1 300 523

OS Ružinov 882 554 12 700 50 700 7 2 180 29 1 52 2 4 1 602

OS Nové Mesto 665 371 6 410 56 700 1 1 104 103 22 3 4 305

OS Dúbravka 725 403 7 700 31 390 10 177 4 14 64 3 16 3 362

OS Petržalka 696 317 4 130 95 1 180 29 223 1 24 7 255

Jazdecká polícia                        
a kynológia 119 84 910 11 1 23

   SPOLU 5 410 3 021 50 570 235 3 000 18 39 1 533 137 17 320 0 38 44 8 2 824 523

Zdroj : Informačný systém APIS - 2.3.2016 MsP hl. m. SR Bratislavy

nemožno 
riešiť (maloleté 
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priestupková 

imunita...)
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BP 
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PZ
celkom oznámené 

na DI
v štádiu 
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priestupok 
vojaka, 

policajta ... 
oznámenia

objasňovanie priestupkov

Riešené priestupky za február 2016

Okrsková stanica "Papu če"

hlavné mesto mestské časti
priestupok 
oznámený 

inému 
orgánu

napomenutie

Počty vyriešených priestupkov 

Odťahy



Príloha č. 3

blok. pokuty bl. pok. v € blok. pokuty bl. pok. v €

2200-bezpečnosť a plynul.cest.premávky-/zákon 4 636 2 937 49 120 201 2 605

4500-priestupok na úseku ochrany život.prostredia-/zákon 2

4700-priestupok proti verejnému poriadku-/zákon 35 9 150

4801-psi(vodítko,voľný pohyb)-/VZN-psi 10 3 40

4802-psi(zákaz vstupu so psom)-/VZN-psi 2

4803-psi(známka,evid.psov,poplatky)-/VZN-psi 2

4804-čistota a poriadok-/VZN-cist. 213 7 130 5 80

4805-kontajnery a ich stojiská-/VZN-cist. 52 1 20 1 20

4806-ambulantný predaj-/VZN 4 1 10

4807-trhový poriadok-/VZN 2 1 10

4808-záverečné hodiny-prevádzkové časy-/VZN 87 17 370 2 40

4809-skladovanie staveb.materiálu bez povolenia-/VZN-cist. 1

4810-užívanie verejného priestranstva bez povolenia-/VZN-cist. 2 1 15

4811-poškodzovanie verejnej zelene-/VZN 1

4812-státie na zeleni-/VZN 60 24 340 17 170

4815-znečisťovanie komunikácie-/VZN-cist. 1

4817-požívanie alk.nápojov na ver.priestr.-/VZN-cist. 55

4822-obťažovanie osôb-/VZN 34

4825-nepovolené pálenie odpadu-/VZN-cist. 3

4828-znečisťovanie odpadom,skládky - porušenie VZN-/VZN-cist. 10 1 10

4829-VRAKY - porušenie VZN-/VZN-cist. 10

4831-rušenie nočného pokoja-/VZN 7 6 120

4833-nepovolené pouličné aktivity-/VZN 33 4 40

4834-hluk(nežiaduci,škodlivý,obťažujúci ... )-/VZN 1 1 10

4835-nepovolené rozkopávky-/VZN-cist. 1

4836-stavebné práce mimo vyhrad. času-/VZN-cist. 1

4900-priestupok proti občianskému spolunažívaniu-/zákon 2 1 30

5000-priestupok proti majetku-/zákon 6

9101-kontrola TAXI-zistený priest.(vyk.vyhl.124/2012)-/zák.vyhl. 4

9800-nepovolené skládky [§-80b,zák.č.223/2001]-/zákon 14

9801-VRAKY-porušenie zákona o odpadoch-/zákon 44

9802-zmena,odstránenie,zakrytie dopr.značky-/zákon 2

9803-zničenie,poškodenie,znečistenie dopr.značky-/zákon 13

9804-porušenie zákona o ochrane nefajčiarov-/zákon 49 10 190 5 40

9899-stavba bez stavebného povolenia-/zákon 1

9901-porušenie podmienok držania psov-/zákon 10 1 10

SPOLU 5 410 3 021 50 570 235 3 000

Zdroj : Informačný systém APIS - 2.3.2016 MsP hl. m. SR Bratislavy

Prehľad o priestupkoch za február 2016

Druh priestupku hlavné mesto mestské časti
Priestupky 

celkom
 blokovou pokutou

Z toho riešené 


