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Mestská polícia hlavného mesta SR Bratislavy predkladá od roku 1991 s ročnou 
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zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy prerokovať Správu o plnení úloh Mestskej 

polície hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy za rok 2020. 
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Úvod 

Mestská polícia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy (ďalej len „mestská 

polícia“) ako poriadkový útvar pôsobí od januára 1992 pri zabezpečovaní vecí verejného 

poriadku a ochrany životného prostredia na území hlavného mesta a podieľa sa na ochrane 

dôstojného života obyvateľov a návštevníkov hlavného mesta. 

Za účelom naplnenia svojho poslania 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 Slovenskej republiky 

Bratislavy (ďalej len „hlavné mesto“) alebo v pôsobnosti jednotlivých mestských častí v rámci 

hlavného mesta. Rovnako plní aj úlohy vyplývajúce z uznesení mestského zastupiteľstva, z 

uznesení miestnych zastupiteľstiev, ako aj na základe rozhodnutí primátora hlavného mesta a 

po dohode starostov s náčelníkom mestskej polície plní aj úlohy jednotlivých mestských častí. 

 V roku 2020 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.  

 

1. Zabezpečenie verejného poriadku 

Hlavné mesto je centrom kultúrneho, politického a spoločenského života, sídlom takmer 

všetkých ústredných orgánov štátnej správy a iných dôležitých inštitúcií, turistickou 

destináciou, poskytuje množstvo rekreačných a oddychových lokalít pre vlastných obyvateľov. 

Nielen z týchto dôvodov musí hlavné mesto vytvárať vhodné podmienky na spokojný a 

bezpečný život všetkých svojich občanov a návštevníkov. Nezastupiteľné miesto v tejto oblasti 

má práve mestská polícia, nakoľko prostredníctvom nej hlavné mesto plní a zabezpečuje úlohy 

v rôznych oblastiach spoločenského života. 

Mestská polícia k 31.12.2020 disponovala 299 príslušníkmi mestskej polície (ďalej len 

„príslušník“). V súvislosti s otázkou potrebného počtu príslušníkov je už dlhodobo deklarované 

navýšenie počtov na viac ako dvojnásobok príslušníkov. Údaj je odvodený od potreby riadneho 

plánovania a plnenia štandardných úloh, taktiež zabezpečovania mimoriadnych či špeciálnych 

úloh, reflektovania na priority hlavného mesta a legitímnych požiadaviek starostov mestských 

častí, bez konfliktu s pracovným právom a minimalizovaním vzniku nadčasov. Od doby vzniku 

mestskej polície sa rozsah úloh niekoľkonásobne zvýšil, pribudli nové špecializované činnosti, 

zvýšili sa kvalitatívne požiadavky na všetkých zamestnancov mestskej polície, používajú sa 

nové technológie, softvérové vybavenie a pod. 

Zvýšenie počtu príslušníkov v priamom výkone služby by garantovalo pravidelnú 

prítomnosť príslušníkov vo všetkých mestských častiach, teda aj v tých, ktorých starostovia na 

každom fóre pripomínajú potrebu prítomnosti príslušníkov, riešenia vlastnej problematiky  

a súčasne plnenia oprávnených požiadaviek mestských častí i ich obyvateľov. Rovnako by 

príslušníci mohli plniť vo väčšom rozsahu úlohy pri ochrane majetku mesta, pri výkone 

odborných činností, pri kontrole dodržiavania povinností vyplývajúcich zo VZN hlavného 

mesta a mestských častí, venovať väčší priestor preventívnym aktivitám a projektom. Smerom 
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dovnútra mestskej polície je zámerom zabezpečiť kvalitnejší výcvik, služobnú prípravu, 

zvyšovanie erudovanosti príslušníkov, pravidelné vzdelávanie a funkčný kontrolný 

mechanizmus. 

 Počas roka 2020 sa na všetkých činnostiach, plnení úloh, na dosiahnutých výsledkoch a 

na preventívnych aktivitách podieľalo päť expozitúr mestskej polície, Zásahová jednotka, Útvar 

dopravy a parkovania, Stanica jazdeckej polície a kynológie, Zabezpečovacia stanica a 

Centrálny dispečing. Z hľadiska bezpečnostnej situácie, koncentrácie a rozmiestnenia 

obyvateľstva sú služobné obvody jednotlivých expozitúr rozdelené na 38 okrskov, v ktorých 

pôsobí 42 okrskárov. Na Obchodnej ulici v sídle Zásahovej jednotky je zriadené klientske 

centrum pre obyvateľov a návštevníkov Bratislavy.  

 

2. Oblasť riešenia priestupkov, trestných činov a dodržiavania všeobecne 

záväzných nariadení 

 V roku 2020 príslušníci riešili celkom 78 452 udalostí, z ktorých 41 447 bolo zistených 

vlastnou činnosťou vrátane zistených z mestského kamerového systému. Ďalších 35 865 

udalostí bolo oznámených občanmi na telefonickú linku 159, alebo priamo na jednotlivé 

expozitúry mestskej polície alebo mailom. Ďalších 654 priestupkov bolo prijatých z miestnych 

úradov a iných príslušných orgánov a 486 z Policajného zboru. 

 Z uvedeného počtu udalostí bolo právne kvalifikovaných 58 539 priestupkov. Z tohto 

počtu bolo 9 908 priestupkov prejednaných napomenutím a v 41 805 prípadoch bola uložená 

bloková pokuta na mieste v celkovej sume 817 230,- €. K nezaplateným pokutám na mieste 

bolo vydaných 448 šekov na sumu 18 015,- €. Celkovo bolo do exekučného konania 

odovzdaných 158 rôznych pohľadávok hlavného mesta prameniacich z činnosti mestskej 

polície. 

 Z dôvodu vecnej príslušnosti bolo vecne príslušným orgánom oznámených  3 502 vecí, 

z ktorých bolo 117 oznámených na dopravné inšpektoráty Policajného zboru, 40 iným útvarom 

Policajného zboru, 3 345 iným orgánom. Ďalších 155 priestupkov nebolo možné prejednať 

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

 Do objasňovania bolo prevzatých 2 721 priestupkov. Z toho bola v 543 prípadoch 

predložená správa o výsledku objasňovania priestupku príslušnému správnemu orgánu, v 1 706 

prípadoch boli veci odovzdané príslušným orgánom z dôvodu ich prejednávania podľa 

osobitných predpisov. Ďalších 248 vecí bolo uložených, 107 odložených a 117 priestupkov je 

ešte v objasňovaní. 

 Mestská polícia zabezpečovala úlohy na úseku statickej dopravy a verejného poriadku 

v jednotlivých mestských častiach pri rôznych zhromaždeniach občanov, športových 

podujatiach, kultúrno-spoločenských akciách a počas letnej turistickej sezóne – najmä v centre 

mesta, v rekreačných zónach a turistických lokalitách. Svoju činnosť zamerala aj na kontrolu 

dodržiavania protipandemických opatrení. 

 V rámci plnenia úloh mestská polícia spolupracovala najmä s príslušnými okresnými 

riaditeľstvami Policajného zboru, Krajským dopravným inšpektorátom a Odborom poriadkovej 

polície Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave, záchrannými a zdravotnými 

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

 

Prejednané priestupky ich rozdelenie a porovnanie s rokom 2019 sú uvedené 

v prílohách. 
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2.1 Čistota a poriadok 

Za porušenie § 47 zákona o priestupkoch - priestupky proti verejnému poriadku riešili 

príslušníci 612 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, riešili príslušníci 1 179 priestupkov, ktoré 

boli spáchané porušením ustanovení VZN o čistote a poriadku hlavného mesta alebo 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 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 1 546 priestupkov spáchaných porušením VZN 

o požívaní alkoholických nápojov na verejnosti. Uložením blokovej pokuty bolo riešených 817 

priestupkov a v 718 prípadoch bol priestupca napomenutý. Príslušnému orgánu bolo 

odovzdaných 11 prípadov. Priestupok 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 17 prípadoch. Napomenutím boli riešení 

predovšetkým neprispôsobiví občania, ktorým uložiť blokovú pokutu je mnohokrát nemožné a 

jej prípadné vymáhanie neefektívne. Súčasťou napomenutia bolo zároveň vykázanie osoby z 

miesta alebo priestoru, kde sa zdržiavala. 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 331 priestupkov. Podľa zákona o 

ochrane nefajčiarov boli tieto priestupky prevažne spáchané porušením zákazu fajčenia na 

zastávkach mestskej hromadnej dopravy. Blokovou pokutou bolo riešených 141 priestupkov v 

celkovej sume  2 200 €, 181 priestupkov bolo riešených napomenutím a 9 priestupkov bolo 

oznámených príslušnému orgánu. Ďalších 19 priestupkov bolo spáchaných porušením 

ustanovení VZN na ochranu nefajčiarov. 

 

2.4 Ochrana majetku 

 Významnou úlohou mestskej polície je ochrana majetku hlavného mesta a občanov. V 

rámci nej boli pravidelne vykonávané akcie na zamedzenie vreckových a iných drobných 

krádeží počas letnej turistickej sezóny a čiastočne v okolí cintorínov, ako aj na cintorínoch 

počas Sviatku všetkých svätých a Pamiatky zosnulých. Rovnako pravidelne boli vysielané aj 

Stanice JPaK hliadky na koňoch do záhradkárskych a chatových oblastí, kde sa často 

sústreďovali neprispôsobivé osoby. Príslušníci zistili a oznámili príslušným okresným 

riaditeľstvám Policajného zboru podozrenia zo spáchania trestného činu proti majetku v 22 

prípadoch, z ktorých bolo 10 krádeží, 6 prípadov poškodzovania cudzej veci a 6 prípadov 

sprejerstva.  

 Ďalej príslušníci riešili 45 priestupkov proti majetku podľa § 50 zákona č. 372/1990 Zb. 

o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o priestupkoch“). Z tohto počtu 

bolo 12 krádeží a v 33 prípadoch išlo o poškodenie alebo zničenie majetku. V oblasti ochrany 
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majetku a zároveň bezpečnosti cestnej premávky bolo v 190 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. 

 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 kontrolu 

dodržiavania zákazov vjazdov do chránených oblastí, 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 22 priestupkov v súvislosti 

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

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

premávke“) bolo riešených 2 251 prípadoch státia na zeleni. Okrem toho v oblasti ochrany 

životného prostredia bolo zistených 411 priestupkov spáchaných na úseku čistoty 

kontajnerových stojísk, 163 priestupkov znečisťovania verejného priestranstva odpadom, resp. 

zakladania nepovolených skládok a 10 priestupkov nepovoleného pálenia odpadu. Príslušným 

orgánom bolo oznámených 522 zistených vrakov motorových vozidiel vo viacerých mestských 

častiach. Z tohto počtu bolo 47 vrakov riešených v zmysle VZN a 475 podľa zákona 

o odpadoch. 

 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. 

 
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 

verejnom priestranstve, porušenia podmienok rozkopávok a stavebných prác mimo 

vyhradeného času. 

 

2.7  Doprava 

 

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

zákona o cestnej premávke riešili 50 608 priestupkov. Blokovou pokutou zaplatenou na mieste 

bolo prejednaných 40 145 priestupkov, napomenutím bolo vybavených 7 275 priestupkov  

a v 3 188 prípadoch bola uložená pokuta nezaplatená na mieste alebo boli prevzaté do 

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

za zákaz státia na zeleni.  

V hodnotenom období príslušníci použili 27 764 krát imobilizér a v 2 046 prípadoch 

rozhodli o odstránení motorového vozidla. 
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3. Ďalšie odborné činnosti 

3.1 Výkon odborného dozoru nad taxislužbou 

 V roku 2020 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“). 

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

mesta 204 plánovaných kontrol výkonu taxislužby. Z uvedeného počtu kontrol bolo 

realizovaných v rámci expozitúr v Starom Meste - 143, Ružinove - 11, Novom Meste - 46, 

Dúbravke - 2 a Petržalke - 2. Zistených bolo 96 nedostatkov, ktoré boli vyriešené napomenutím 

(10), blokovou pokutou (58) alebo oznámením príslušnému orgánu (28). Nedostatky sa týkali 

označenia vozidla obchodným menom v 53 prípadoch, taxametrov v 3 prípadoch, dokladov 

k prevádzkovaniu taxislužby v 15 prípadoch, sadzby cestovného vyznačeného na karosérii  

v 1 prípadoch a v 24 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  31.12.2020 mala mestská polícia k dispozícii 334 kamier, z toho 198 

bezpečnostných, 80 dopravných a 56 kamier smerovaných na zastávky MHD. Prostredníctvom 

kamerového systému bolo zistených na expozitúrach 1 537 udalostí. Zistené udalosti súviseli 

najmä so statickou dopravou v 1 423 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.  

 Udalosti zistené kamerovým systémom boli riešené blokovou pokutou v 329 prípadoch 

v sume 6 620 eur, napomenutím v 81 prípadoch a oznámením príslušnému orgánu alebo 

prevzaté do objasňovania v 1 127 prípadoch. 

 Na základe dožiadaní bolo vyhotovených celkom 531 záznamov pre účely trestného  

konania alebo objasňovania priestupkov.  

  

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 2020 bolo správnym orgánom mestskej polície zaevidovaných do správneho 

konania 18 spisov. Zároveň bolo ukončených 8 spisov z predchádzajúcich rokov.  
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Tabuľka 1 

Zaevidované prípady v správnom konaní podľa kvalifikácie 2020 2019 

útok psa na iné zviera 9 15 

útok psa na človeka  9 13 

prípady, ktoré boli odstúpené príslušnému správnemu orgánu - - 

Spolu  18 28 

 

Tabuľka 2 

Riešenie prípadov v správnom konaní 2020 2019 

ukončené rozkazom v rozkaznom konaní                     4 8 

ukončené rozhodnutím                                                  9 10 

ukončené odložením 1 1 

ukončené uložením veci                                                  - - 

postúpené z dôvodu vecnej príslušnosti       2 - 

odstúpené na trestné konanie                - 4 

zastavené konania                       - 1 

v konaní 9 9 

Spolu  25 33 

  

Pokuty uložené za priestupky spáchané podľa ustanovení § 7 ods. 1 písm. c), ods. 2 

písm. b) zákona č. 282/2002 Z. z., ktoré neboli zaplatené v zákonnej lehote do 15 dní od 

právoplatnosti rozhodnutia boli postúpené na exekučné vymáhanie.  

 

4. Spolupráca s občanmi 

 Mestská polícia sa zaoberala 3 125 podnetmi oznámenými občanmi osobne a 27 523 

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

linke 159 bolo prijatých 54 099 hovorov, z toho 46 286 oznámení bolo vybavených operatívne 

na Centrálnom dispečingu. Z ostatných 7 813 oznámení bolo 4 235 postúpených na vybavenie 

výkonným útvarom mestskej polície a 3 578 príslušným útvarom Policajného zboru alebo iným 

orgánom. Vo vzťahu k veterinárnej sanácii bolo na centrálny dispečing nahlásených 2 276 

podnetov. Tieto podnety boli riešené v súčinnosti so Slobodou zvierat, nakoľko sa týkali 

túlavých a zatúlaných psov alebo uhynutých zvierat. Osobitne v správnom konaní boli riešené 

útoky psa na iného psa alebo psa na človeka. 

 Vo svojich podnetoch občania prevažne upozorňovali na nesprávne parkovanie, na 

rušenie nočného pokoja, na spáchané priestupky 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. 
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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 522 vrakov motorových vozidiel a 190 poškodených dopravných 

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

dohľad nad verejným poriadkom pri rôznych zhromaždeniach občanov, športových 

podujatiach, kultúrno-spoločenských akciách. Ďalej 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 64 prípadoch privolaní príslušníci Hasičského a záchranného 

zboru (ďalej len „HaZZ“). Išlo napr. o horiace kontajnery, horiaci odpad, horiacu trávu, horiace 

motorové vozidlo, horiacu garáž, spadnuté stromy a konáre na vozovke alebo na chodníku, 

neznáma tekutina chodníku, rozliaty motorový olej na ceste, zaplavená cesta a pod. V 293 

prípadoch bola privolaná rýchla zdravotná pomoc (ďalej len „RZP“) k chorým alebo zraneným 

osobám a osobám pod vplyvom alkoholu.  

 

7. Spolupráca s Policajným zborom 

 Spolupráca s príslušníkmi Policajného zboru bola realizovaná predovšetkým v oblasti 

kontroly dodržiavania verejného poriadku pri kultúrno-spoločenských a športových 

podujatiach alebo pri zhromaždeniach občanov. Intenzívna spolupráca bola realizovaná 

v centre Starého mesta na Obchodnej ulici a jej okolí. V rámci spolupráce bolo Policajnému 

zboru oznámených 40 priestupkov na ďalšie riešenie a na dopravné inšpektoráty bolo 

postúpených 117 priestupkov. V 40 prípadoch bolo zistené a oznámené podozrenie zo 

spáchania trestného činu. Tri osoby boli v súvislosti so spáchaným priestupkom predvedené na 

zistenie totožnosti.  Ďalej boli zistené 4 osoby, po ktorých bolo vyhlásené pátranie z dôvodu 

spáchania trestného činu. V 27 prípadoch boli občanmi odovzdané na výkonných útvaroch 

mestskej polície nájdené osobné doklady, ktorých majitelia boli vyzvaní na ich prevzatie 

prípadne boli doklady odovzdané Policajnému zboru. 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 Policajného zboru zasahovali 

príslušníci v 486 prípadoch. V roku 2020 bolo elektronicky cez v informačný systém mestskej 

polície Centrála vykonaných 3 326 lustrácií 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 2020 

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.  
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K 31.12.2020 bolo na PCO napojených celkom 276 objektov, z toho v okrese Bratislava 

1 - 85, Bratislava 2 - 59, Bratislava 3 - 48, Bratislava 4 - 45 a Bratislava 5 - 39. Z celkového 

počtu 1 256 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).  

 

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. 

 

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.  

Stanoviská mestskej polície k rôznym problematikám boli širokej verejnosti postúpené 

taktiež cestou ďalších regionálnych a celoštátnych médií, či už išlo o regionálnu TV Ružinov, 

RTVS, TV Markíza, TV JOJ alebo TV TA3. Najviac skloňovanou témou zo strany najmä 

celoštátnych médií boli opatrenia prijaté za účelom zamedzenie šírenia Covid - 19,  na kontrolu 

dodržiavania protipandemických opatrení (nosenie rúšok na verejnosti, kontrola 

prevádzkových jednotiek, kontrola detských ihrísk, podpora pri zabezpečovaní bezpečného 

výdaja strany pre ľudí bez domova a pod.). V rámci mediálnych výstupov na regionálnej, či 

celoštátnej úrovni išlo aj o problematiku parkovania motorových vozidiel na chodníkoch 

v súvislosti s novelou zákona o cestnej premávke, problematiku používania zábavnej 

pyrotechniky na prelome rokov v hlavnom meste, problematika jazdy motorových vozidiel po 

chodníkoch, parkovanie v rezidenčnej zóne 500 bytov Ružinov, bezpečnostná situácia v centre 

mesta s prihliadnutím na okolie Obchodnej ulice, bezpečnostná situácia na Stavbárskej ulici, 

informácie k problematike zdieľaných kolobežiek, zakladanie ohňov v prírode, parkovanie na 

lesných pozemkoch, problematika činnosti jazdeckej polície a možné úvahy o jej zrušení, 

činnosť Zásahovej jednotky, problematika psov, či vyjadrenia ohľadom dodržiavania a kontroly 

opatrení počas Silvestra. 

Na dennej báze boli zabezpečované monitoringy médií a sociálnych sietí. 

Prostredníctvom  doručených správ zo strany občanov  na  FB stránke v minulom roku boli 

pripravených celkom  338 odpovedí na ich dotazy, podnety, či žiadosti. Na facebooku mestskej 

polície bolo zverejnených 117 príspevkov, ktoré boli vizuálne dotvorené priložením fotografií, 

prípadne videí z činnosti mestskej polície. Na webovej stránke mestskej polície bolo 

publikovaných na podstránkach „Stalo sa“ a „Činnosť polície“ celkom 75 informácií o činnosti 

mestskej polície.   
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Všetky vyššie uvedené komunikačné nástroje boli vyžívané s cieľom informovať 

Bratislavčanov a návštevníkov mesta o aktuálnom dianí v meste v spojitosti s činnosťou 

mestskej polície, o aktivitách čelných predstaviteľov mestskej polície a zástupcov konkrétnych 

expozitúr a ďalších útvarov v pôsobnosti v jej pôsobnosti.  

 

10.  Preventívne aktivity 

V roku 2020 z pôvodne plánovaných 58 preventívnych akcií, ktoré boli zamerané na 

oblasť dopravnej výchovy v predškolských a školských zariadeniach pomocou vlastného 

mobilného dopravného ihriska, sa podarilo uskutočniť len 13. Medzi tie najväčšie aktivity 

patrili: účasť mestskej polície na podujatí Kaufland – zimná rozprávka, dve podujatia v rámci 

Európskeho týždňa mobility, Svetový deň bielej palice, ako aj realizácia projektov Bezpečná 

cesta do školy na konci a začiatku školského roka kde príslušníci dohliadali na cestu žiakov do 

školských a predškolských zariadení, zabezpečovali priechody pre chodcov pred vybranými 

školami. Na preventívnych aktivitách sa podieľali aj príslušníci Stanice jazdeckej polície 

a kynológie ukážkami výcviku služobných psov a koní.  

 

Počas letných prázdnin boli realizované 3 podujatia v rámci Detských letných táborov. 

Pracovníci mestskej polície sa zúčastnili aj na Dni otvorených dverí na Strednej odbornej škole 

ochrany osôb a majetku v Petržalke, kde priblížili zúčastneným prácu mestskej polície. 

 Opatrenia v súvislosti so zamedzením šírenia ochorenia Covid – 19 neumožnili 

realizovať projekty OLOmánia (11 podujatí), Bezpečne na cestách Bratislavy v spolupráci 

s Ústredným automotoklubom Slovenskej republiky, prednáškový cyklus na základných 

školách (Grafity - umenie či vandalizmus) a prednášky v seniorských centrách na tému Pozor 

na podvodníkov. 

Čiastočné uvoľnenie protipandemických opatrení dovolilo účasť 8 príslušníkov na 

bezplatnom darovaní krvi – Prezidentská  kvapka krvi.  

 

V polovici januára 2020 začala výučba anglického jazyka v dvoch jazykových kurzov 

na Obchodnej ulici v priestoroch Zásahovej jednotky Kurzy boli určeného pre príslušníkov 

mestskej polície v rozsahu dvoch za sebou idúcich vyučovacích hodín pravidelne, raz týždenne. 

Vzhľadom na protipandemické opatrenia boli oba kurzy koncom mesiaca marca zrušené. 

 

Ďalší z projektov, ktorý sa nepodarilo do úspešného konca zrealizovať, bol projekt Rady 

vlády SR pre prevenciu kriminality. V roku 2019 sa podarilo presadiť uvoľnenie finančných 

prostriedkov pre mestskú políciu vo výške 15.000,- €, ktoré mali smerovať na kúpu nového 

kamerového systému na Obchodnej ulici. Do konca roku 2020 sa však prostriedky vyčerpať 

nepodarilo a tak ku konečnému zrealizovaniu projektu nedošlo.   

 

11.  Profil ľudských zdrojov 

 K 31.12.2020 bol personálny stav na mestskej polícii celkom 342 zamestnancov.  Z toho 

boli 2 zamestnanci na rodičovskej dovolenke.  
        Z uvedeného počtu bolo ku koncu roka 299 príslušníkov a 43 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. 
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        V priebehu roka 2020 bolo prijatých 65 zamestnancov, z toho 54 príslušníkov, jeden 

zamestnanec bol po úspešnom vykonaní skúšky preradený z administratívnej pozície na pozíciu 

príslušníka. Ostatní zamestnanci boli prijatí na administratívne a servisné práce. 

 

Prijímacie konanie sa dokopy konalo 11 krát, z toho 7 prijímacích konaní bolo na 

pozíciu príslušníka (2 na vedúcu pozíciu a 1 na pozíciu príslušník/priestupkár)  a 4 konania boli 

na zamestnaneckú pozíciu.  

Do kampane „Buď policajt“ sa zapojilo 333 uchádzačov. Pre týchto uchádzačov boli 

pripravené 4 prijímacie konania. Pozvaných bolo 48 uchádzačov, 5 z nich sa nedostavilo a 

z výberového konania boli vylúčení 19 záujemcovia. 

Okamžite boli prijatí do pracovného pomeru 10 uchádzači s požadovaným odborným 

(policajným) vzdelaním.  

 

V roku 2020 skončilo pracovný pomer v mestskej polícii celkom 33 zamestnancov, 

z toho :   

-   dohodou – 13 zamestnancov, 

- v skúšobnej dobe  - 8 zamestnancov,  
- výpoveďou zo strany zamestnanca - 6 zamestnancov, 
- výpoveďou zo strany zamestnávateľa – 2 zamestnanci 
- skončením pracovného pomeru na dobu určitú - 2 zamestnanci 
- okamžitým skončením zo strany zamestnávateľa – 2 zamestnanci 

           
12.  Služobná príprava a školenia 

 

 V roku 2020 absolvovali naši zamestnanci 3 kurzy odbornej prípravy na vykonanie 

skúšky odbornej spôsobilosti príslušníka obecnej polície v Školiacom stredisku mestskej 

polície v Nitre. Do prvého kurzu bolo zaradených 18 frekventantov, z toho jeden ukončil kurz 

predčasne. Do druhého kurzu bolo zaradených 11 frekventantov a jeden náš administratívny 

zamestnanec, a do tretieho kurzu bolo zaradených 12 frekventantov. Skúšku odbornej 

spôsobilosti nespravilo 5 absolventov kurzu, z ktorých jeden zostal pracovať v mestskej polícii 

na zamestnaneckej pozícii do vykonania opravnej skúšky.  

 Služobná príprava príslušníkov sa realizovala v obmedzenej forme z dôvodu 

pretrvávajúcich COVID 19 opatrení počas celého roka 2020. V mesiacoch január, február  

a marec sa realizoval výcvik sebaobrany 13x. Výcvik prebiehal v telocvični TJ SOKOL 

(pondelok, streda, piatok) a v cvičebných priestoroch Expozitúry MsP Bratislava IV. (utorok, 

štvrtok). Výcvik bol v telocvični realizovaný v čase od 07:00 hod. do 09:00 hod. a po prijatí 

protipandemických opatrení sa presunul sa do exteriéru. V mesiaci júl bol prebiehal spoločný 

výcvik Zásahovej jednotky a Stanice služobnej kynológie zameraný na taktiku služobných 

zákrokov proti ozbrojenému páchateľovi v zastavanej oblasti. Výcvik bol realizovaný 

v priestoroch služobnej kynológie. Ďalej bol vykonaný výcvik taktiky pre Zásahovú jednotky 

so zameraním na postup v priestore a kontrolu objektu. 

 V prvom štvrťroku bolo realizované školenie zamerané na: novelizáciu zákona o cestnej 

premávke č. 8/2009 Z. z.; legislatívu a výkon kontroly taxi služby v praxi; internú smernicu 

mestskej polície (kapitola XV MsP; zákon NR SR č. 564/1991 Zb. o obecnej polícií; legislatívu 

a aplikáciu na výkon kontroly v praxi pri použití alkoholických nápojov mladistvou a maloletou 

osobou . 

Strelecká príprava, ktorá začala v marci bola z dôvodu protipandemických opatrení 

prerušená. V júni bola vykonaná strelecká príprava pre Zásahovú jednotku so zameraním na 

obrannú streľbu a zlepšenie reakčných schopností strelca a vyhodnocovanie streleckej situácie 
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a pokračovala v októbri pre príslušníkov, ktorí nevykonali streleckú prípravu v prvom polroku 

2020. 

 

13.  Kontrolná činnosť 

V roku 2020 bolo na výkonných útvaroch priebežne vykonaných 8 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 01.01.2020 do 31.12.2020 bolo prijatých celkom 42 sťažností, z ktorých bolo do 

31.12.2020 vybavených 41 spôsobom uvedeným v tabuľke 3.         
    

Tabuľka 3 

Sťažnosti  Počet 

ukončené - opodstatnené                     10 

ukončené - neopodstatnené                                                  30 

ukončené odložením 1 

v konaní 1 

Spolu  42 

       

 V roku 2020 boli niektoré podania občanmi označené ako sťažnosti, ale nakoľko 

nespĺňali zákonné náležitosti, boli prešetrené a vybavené ako podnety. 
 

Podľa oblastí, do ktorých 42 prijatých sťažností smerovalo, boli sťažností zamerané na: 

- nevhodné vystupovanie príslušníkov v službe,  

- na rozhodnutia príslušníkov o odstránení motorových vozidiel,  

- sťažnosti voči založeniu technických prostriedkov na zabránenie odjazdu mot. vozidiel, 

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

dostavenie sa na miesto v čase presahujúcom očakávanie sťažovateľov, odmietnutie 

vykonania požadovaného zákroku), 

- sťažnosti, ktoré sa dotýkali uloženia blokových pokút príslušníkmi,  

- sťažnosti, ktoré 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.).  

 

Vo 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 požiadaní sťažovatelia o spoluprácu k 

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

prešetrenia boli vždy informovaní velitelia zaslaním kópií zápisníc. V prípade opodstatnených 

sťažností boli  vyvodené pracovnoprávne opatrenia voči príslušníkom, voči ktorým sťažnosť 

smerovala.   
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Do 31.12.2020 bolo prijatých a prešetrených 386 podnetov a žiadostí občanov. 

Z celkového počtu 386 podnetov bolo 380 vybavených nasledovne: 
 

Tabuľka 4 

Podnety  Počet 

ukončené v rámci pôsobnosti poverených zamestnancov  369 

postúpené z dôvodu vecnej príslušnosti       9 

odstúpené na trestné konanie                2 

v konaní 6 

Spolu  386 

 

V roku 2020 išlo o podania rôzneho zamerania: 

- podnety týkajúce sa nečinnosti príslušníkov po prijatí oznámenia,  

- statickej dopravy v kompetencii mestskej polície vrátane odstraňovania motorových 

vozidiel, 

- využívania technických zariadení pre zabránenie odjazdu motorového vozidla,  

- ukladania pokút v blokovom konaní,  

- nevhodného vystupovania príslušníkov.  

 

Ďalšie podnety sa týkali riešenia 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 alebo iným orgánom 

verejnej správy. 

 

V roku 2020 bolo vybavených 628 odkazov pre starosti prostredníctvom webovej 

stránky (www.odkazprestarostu.sk).  

 

Tabuľka 5 

Odkazy pre starostu  Počet 

vybavené  628 

v konaní - 

Spolu  628 

 

15.  Žiadosti o informácie  

 Za rok 2020 bolo prijatých 52 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 2020. Odvolanie voči nesprístupneniu informácie sa v roku 2020 nevyskytlo. 

 

 

http://www.odkaz/


 

13 

 

Tabuľka 6 

Informácie (211) Počet 

ukončené - sprístupnené                   43 

ukončené – čiastočne sprístupnené                                                  4 

ukončené- rozhodnutie o nesprístupnení 5 

postúpené z dôvodu vecnej príslušnosti       4 

v konaní - 

Spolu  52 

 

 Najčastejšie boli sprístupňované informácie ohľadom výkonu služobnej činnosti, 

priestupkového konania a ukladania pokút, žiadostí ohľadne štatistických údajov k služobnej 

činnosti, resp. k rôznym oblastiam priestupkov, zaslania audiozáznamu oznámenia žiadateľa, 

resp. fotodokumentácie z priestupku, údajov o počtoch zamestnancov mestskej polície,  

osobných údajov príslušníkov alebo iných osôb.  
     

16.  Ekonomické zabezpečenie 

 

Mestské zastupiteľstvo schválilo uznesením č. 351/2020 zo dňa 12.12.2019 rozpočet hlavného 

mesta SR Bratislava na rok 2020 v rámci ktorého bol určený aj objem rozpočtových príjmov a 

výdavkov pre Mestskú políciu hlavného mesta SR Bratislavy na plnenie podprogramu č. 3.3.: 

Verejný poriadok a bezpečnosť s následnými úpravami v rámci rozpočtových opatrení 

v celkovej výške výdavkov 11 681 105 € (bežné výdavky 11 417 105 € a kapitálové výdavky 

279 000 €).  

 Schválený plán rozpočtových prostriedkov bol rozpracovaný podľa platnej rozpočtovej 

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

 Počas roka 2020 bola štyrikrát mestským zastupiteľstvom schválená úprava rozpočtu, 

a to: 

1. úprava – zvýšenie kapitálových výdavkov o 15 000 €, a to z dotácie MV SR z roka 2019 

ako nevyčerpané finančné prostriedky na rozšírenie MKS a zároveň zvýšenie bežných 

grantov a transferov o rovnakú sumu 

2. úprava – zvýšenie bežných výdavkov o 820 €, a to o finančný príspevok od mestských 

častí Bratislava Jarovce, Rusovce, Čunovo a Záhorská Bystrica a zároveň zvýšenie 

bežných príjmov v časti granty a transfery o rovnakú sumu; 

3. úprava – zvýšenie bežných príjmov o 1 000 € a to od MČ  Lamač na odmeny pre 2 

okrskárov, zníženie bežných výdavkov na položke 610 o sumu 357 273 €, na položke 

620 o sumu 152 430 €, na položke o sumu 176 384 €, zvýšenie bežných výdavkov na 

položke 640 o sumu 36 000 €, zvýšenie kapitálových výdavkov o 110 000 €.  

4. úprava – zvýšenie bežných príjmov o sumu 20 000 € a to od MČ Petržalka na odmeny 

pre príslušníkov a zároveň zvýšenie bežných výdavkov o rovnakú sumu, zníženie 

kapitálových výdavkov o sumu 184 000 € 
 

 Po schválených úpravách rozpočtu bol rozpočet mestskej polície pre rok 2020 

nasledovný: 
 

Bežné výdavky  10 787 838,- € 

Kapitálové výdavky       190 000,- € 

Bežné príjmy        671 820,- € 
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 Priemerná mzda dosiahnutá za rok 2020 bola vo výške 1 416,45 €. Celkové čerpanie 

mzdových prostriedkov bolo vo výške 5 640 176,- €. 

 Poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní v roku 2020 tvoril 34,95 % z objemu 

mzdových prostriedkov a ostatných príspevkov vyplávaných v rámci Sociálneho systému 

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

v položke poistné bolo v roku 2020 v celkovej výške 2 179 426 €. Mzdové prostriedky, odvody 

do poisťovní a transfery boli čerpané za obdobie december 2019 až november 2020, vzhľadom 

k tomu, že mesiac december 2019 bol hradený z rozpočtu na rok 2020 a mesiac december 2020 

bude hradený už z roku 2021. 

 Pravidelne boli realizované mesačné platby za všetky druhy energií, zabezpečenie 

materiálneho a technického vybavenia výkonných a funkčných útvarov, interiérové vybavenie, 

nákup pracovných odevov a výstroja, opravy a servis motorových vozidiel, strojov a zariadení, 

výpočtovej techniky, monitorovacieho systému, príspevok na rekreáciu zamestnancov mestskej 

polície, úprava priestorov v súlade s plánom rozpočtových prostriedkov. Celkom v tejto 

položke bolo čerpaných 1 211 026 €. 

 V položke transfery jednotlivcom a neziskovým osobám boli rozpočtové prostriedky 

použité na odstupné, odchodné pri skončení pracovného pomeru a odchodu do dôchodku, na 

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

a príspevku na kúpeľnú liečbu. Položka bola čerpaná v celkovej výške 435 826 €. 

 Kapitálové výdavky boli čerpané v celkovej výške 149 672 € na úhradu 6 ks nových 

osobných motorových vozidiel a nákup vstupnej kamery v počte 1 ks pre objekt veliteľstva 

mestskej polície. 

 

Tabuľka 7 

Rozpis čerpania finančných prostriedkov mestskou políciou v roku 2020 

Príjmy celkom  819 004 

Bežné výdavky 9 466 453 

  - mzdy, platy a ostatné osobné  vyrovnania  5 640 176 

  - poistné a príspevok do poisťovní 2 179 426 

  - tovary a služby 1 211 025 

  - bežné transfery  435 826 

Kapitálové výdavky  149 672 

 

17.  Logistika a technické zabezpečenie 

 

17.1 Dopravné prostriedky 

 

 K 31.12.2020 mala mestská polícia v evidencii 53 vozidiel (41 osobných, 3 úžitkové,  

6 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 2020 mala mestská polícia 11 psov a 5 koní. Na výkon služby boli využívané 

aj bicykle a elektro bicykel.  
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Mimo prevádzky bolo 1 služobné motorové vozidlo, ktorého náklady na opravu 

prevyšovali všeobecnú hodnotu vozidla.  

V roku 2020 boli z  evidencie KDI PZ odhlásené 2 služobné motorové vozidlá, pri 

ktorých by podľa znaleckého posudku náklady na opravu prevyšovali zostatkovú hodnotu 

vozidla. Prihlásených do evidencie KDI PZ bolo 6 nových služobných motorových vozidiel 

mestskej polície, zakúpených na základe verejnej súťaže Hlavného mesta SR Bratislava. 

 

V roku 2020 používala mestská polícia na testovaciu prevádzku motorové vozidlo 

ŠKODA OCTAVIA, vybavené kamerovým záznamovým zariadením na kontrolu parkovania 

vozidiel zapožičané od PosAm, spol. s r. o.  

  

Počas roka 2020 najazdili služobné motorové vozidlá celkom 903 889 km.  

 

 V hodnotenom období boli spôsobené dve dopravná nehoda. Zaregistrovaných bolo 21 

škodových udalostí a 2 poškodenia služobných motorových vozidiel.  

 

17.2 Technické prostriedky 

 

Mestská polícia používala 172 ks imobilizérov. V rámci kontrolnej činnosti boli 

využívané 4 prístroje na meranie množstva alkoholu v dychu (AlcaQuat 6020 – 3, 

Plus COM 7410 – 1). Vo výkone služby boli používané služobné zbrane – pištole CZ 75, kal. 

Lugger 9 mm v celkovom počte 251 kusov. 

 

 Príslušníci používali pre svoju činnosť v teréne 16 platobných terminálov na 

bezhotovostné platenie blokových pokút, ktoré dala expozitúram k dispozícii ČSOB 

(Expozitúra MsP BA I. – 2, Expozitúra MsP BA II. – 3, Expozitúra MsP BA III. – 2, Expozitúra 

MsP BA IV. – 2, Expozitúra MsP BA V. – 2, Zásahová jednotka – 1, Útvar dopravy 

a parkovania – 3, Jazdná polícia a kynológia - 1), 8 testerov bankoviek a 12 presvetlovacích 

lámp určených na overenie pravosti bankoviek.  

  

 Mestská polícia v priebehu roka čerpala finančné príspevky na pohonné hmoty                            

do služobného motorového vozidla z mestskej časti Bratislava Záhorská Bystrica – 479,23 €,  

mestskej časti Bratislava Rusovce – 99,14 €, mestskej časti Bratislava Jarovce – 137,49 €, 

mestskej časti Bratislava Čunovo – 99,14 €. 

 

 V priebehu roka 2020 boli v stanovených lehotách vykonané jednotlivé inventarizácie,          

bol spracovaný a predložený návrh rozpočtových prostriedkov pre roky 2021 – 2023. 

 

18.  Ocenenia práce a poďakovania 

 
 V roku 2020 bolo mestskej polícii doručených celkom 18 poďakovaní, pričom 14 z nich 

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

služobných úloh), v 4 prípadoch išlo o poďakovania za zabezpečenie rôznych podujatí zo strany 

mestskej polície. Jednotlivé poďakovania sú uverejnené na oficiálnej webovej stránke mestskej 

polície.    

 Snem Združenia náčelníkov obecných a mestských polícií, v rámci ktorého sú 

každoročne oceňovaní príslušníci mestských a obecných polícií z celého Slovenska, za 

záchranu ľudského života, sa v uplynulom roku, z dôvodu nepriaznivej pandemickej situácie, 

napokon neuskutočnil. Na oceňovanie bolo zo strany Mestskej polície Bratislava pôvodne 

navrhnutých 5 príslušníkov. 
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Záver 
 

Mestská polícia aj v roku 2020 potvrdila svoje nezastupiteľné miesto v štruktúre 

orgánov hlavného mesta. Činnosť mestskej polície a výkon služby jej príslušníkov v priebehu 

roka 2020 bol vykonávaný v súlade s platnou ústavou SR, so zákonmi a ostatnými všeobecne 

záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.  

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava vrátane mestskej polície malo v roku 

2020 neustály záujem zvyšovať celkovú bezpečnosť svojich obyvateľov a návštevníkov 

hlavného mesta. Pre tento účel mestská polícia systematicky, podľa aktuálnej potreby, 

uskutočňovala opatrenia a zmeny v organizácii svojej práce, aby boli dobre prijaté verejnosťou 

a najvýznamnejšie ovplyvňovali a ozdravovali bezpečnosť a verejný poriadok na území 

hlavného mesta, nakoľko samotný občan je veľmi dôležitý článok v týchto skutočnostiach.  

 

Práca príslušníkov vyžaduje plné psychické a fyzické nasadenie počas celej pracovnej 

zmeny, znalosť právnych noriem potrebných pre výkon úloh mestskej polície a schopnosť 

adekvátnej komunikácie s verejnosťou. Základným cieľom mestskej polície v roku 2020, ktorý 

zostáva aj pre budúce obdobie, je spolupráca mestskej polície priamo s občanmi a verejnosťou, 

nakoľko občania sa javia ako najvnímavejší a najvšímavejší z hľadiska registrácie páchania 

priestupkov, resp. inej protispoločenskej činnosti. Preto v roku 2020 bolo prioritou mestskej 

polície získať kredit, kde občan musí vnímať príslušníka ako osobu, ktorá mu môže pomôcť v 

každej situácii.  

Mestská polícia má od marca 2020 zriadený nový útvar, ktorý má dohliadať na 

plánovanú parkovaciu politiku. Príslušníci zaradení na tomto útvare zatiaľ riešia priestupky 

vodičov pri parkovaní v zónach s dopravným obmedzením alebo kontroly v peších zónach. 

Robia tak na základe oznámení z linky 159, ale aj z vlastnej činnosti. Zasahujú aj na základe 

podnetov v súvislosti s parkovaním z mestského kamerového systému, odstraňujú motorové 

vozidlá, alebo vykonávajú hliadkovú činnosť. Činnosť tohto útvaru, bude v nasledovnom 

období prehodnotená, a to z pohľadu opodstatnenosti jeho autonómneho pôsobenia v rámci 

organizačnej štruktúry mestskej polície, náročnosti presunu síl a prostriedkov a najmä 

zodpovednosti za konkrétne územie v rámci pripravovanej celomestskej parkovacej politiky. 

Cieľom je racionalizácia činnosti v oblasti dopravy a parkovania, efektívne využívanie síl 

a prostriedkov, garancia reakčných časov v nadväznosti na miestne znalosti a určenie 

zodpovednosti  za bezpečnostnú situáciu vrátane tej dopravnej v rámci konkrétneho územia 

mesta (okresu). Tá by mala patriť výhradne do kompetencie veliteľov jednotlivých expozitúr 

(okresov), ktorí budú musieť pružne reagovať na podmienky postupného zavádzania novej 

parkovacej politiky, komunikovať a riešiť požiadavky jednotlivých mestských častí po dohode 

s hlavným mestom a niesť najmä zodpovednosť za svoje rozhodnutia v rámci svojej územnej 

pôsobnosti. 

V súvislosti s otázkou potrebného počtu príslušníkov je už dlhodobo deklarované 

navýšenie počtov najmä z dôvodov riadneho plánovania a plnenia štandardných úloh, taktiež 

zabezpečovania mimoriadnych či špeciálnych úloh, reflektovania na priority hlavného mesta 

a legitímnych požiadaviek starostov mestských častí, bez konfliktu s pracovným právom a 

minimalizovaním vzniku nadčasov. Zvýšenie počtu príslušníkov v priamom výkone služby by 

garantovalo pravidelnú prítomnosť príslušníkov vo všetkých mestských častiach, v ktorých 

starostovia na fórach pripomínajú potrebu prítomnosti príslušníkov, riešenia vlastnej 

problematiky a súčasne plnenia oprávnených požiadaviek mestských častí i ich obyvateľov. 

Zvýšenie počtu príslušníkov by rozhodne garantovalo plnenie úloh pri ochrane majetku mesta 

či dodržiavania všeobecne záväzných nariadení a mestská polícia by mohla rozhodným 

spôsobom a v plnom rozsahu plniť úlohy na úseku ochrany verejného poriadku pri množstve 
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verejných zhromaždení a iných verejných podujatiach, kde doposiaľ činnosť mestskej polície 

výrazne supluje poriadková polícia Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave. 

 

Aj v roku 2020 medzi základné a najdôležitejšie piliere bezpečnostných systémov 

mestskej polície patrili kamerové systémy, ktoré zabezpečovali ochranu dôležitých hodnôt         

v rôznych záujmových oblastiach. Takýto monitoring prostredníctvom kamier je v Bratislave 

už dlhodobo využívaný pre potreby mestskej polície predovšetkým pri odhaľovaní 

protiprávneho konania, ale aj ako prevencia pred vandalizmom. Mestská polícia aj v roku 2021 

plánuje pokračovať v trende rozširovania kamerového systému a v jeho modernizácii. 

 

Na záver môžeme konštatovať, že na základe hodnotiacich kritérií činnosti príslušníkov 

v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi, mestskej polícii sa podarilo udržať bezpečnostnú 

situáciu na území mesta Bratislava na dobrej úrovni. Mestská polícia plánuje aj naďalej sa 

prioritne zameriavať na posilňovanie dôvery našich občanov vo vzťahu k mestskej polícii, ako 

aj o rozvíjanie aktívnej spolupráce našich občanov pri plnení všetkých základných úloh 

mestskej polície, kde patrí najmä ochrana verejného poriadku na území hlavného mesta. 

Cieľom mestskej polície aj v roku 2021 bude, jednak cestou preventívnych aktivít a 

operatívnych opatrení pri vzniku rôznych mimoriadnych situáciách, ako aj v rámci priameho 

výkonu služby príslušníkov, aj do budúcna udržať nastúpený trend vývoja bezpečnostnej 

situácie na teritóriu hlavného mesta SR.  

 

  Vzhľadom k aktuálnej sociálnej, ekonomickej a bezpečnostnej situácii aj v priebehu 

roka 2021 sa mestská polícia bude snažiť zabezpečovať všetky úlohy a zákonné požiadavky v 

zmysle zákona č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v platnom znení na porovnateľnej úrovni, ako 

tomu bolo počas roka 2020 a to aj plánovanou organizačnou zmenou, ktorá by mala sprehľadniť 

a zjednodušiť systém riadiacich procesov s cieľom zabezpečiť efektívnejší a kvalitnejší výkon 

činnosti mestskej polície.  

V prvej polovici roka 2021 bude pripravená nová organizačná štruktúra a spracovaný 

bude i nový organizačný poriadok mestskej polície ako celok, nakoľko úprava existujúceho 

organizačného poriadku, ktorý bol schválený Mestským zastupiteľstvom hlavného mesta 

uznesením č. 1061/2018 zo dňa 21.02.2018, vo forme zmien a doplnkov by bola zjavne 

neprehľadná.  

Zámerom organizačných zmien je vytvorenie poriadkového útvaru, ktorý dokáže ešte 

zodpovednejšie a efektívnejšie riešiť úlohy vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych 

predpisov, noriem vydaných v pôsobnosti hlavného mesta a mestských častí. Súčasne aby 

vhodnými opatreniami chránil obyvateľov hlavného mesta a jeho návštevníkov pred ohrozením 

ich života a zdravia, dostatočne reagoval na bezpečnostnú situáciu v hlavnom meste a to 

vytvorením centrálneho operačného strediska s celomestskou pôsobnosťou s cieľom jeho 

integrácie do tzv. integrovaného bezpečnostného centra. Vytvorením tohto nového operačného  

strediska je zámer zabezpečiť komplexné plnenie úloh v oblastiach koordinácie výkonu služby 

všetkých výkonných útvarov (z jedného miesta), spracovania podkladov potrebných pre 

zabezpečenie výkonu služby, zabezpečovania včasného vysielania hliadok mestskej polície na 

podnety vrátane plánovanej (do budúcna) spätnej väzby oznamovateľom podnetov, ďalej tiež 

zabezpečovania spolupráce s útvarmi Policajného zboru a inými osobitnými službami a 

oznamovania mimoriadnych udalostí. 

 

V zmysle plánovanej organizačnej zmeny sa počíta aj so zvýšením početného stavu 

príslušníkov v priamom výkone služby a z uvedeného dôvodu mestská polícia oslovuje 

potenciálnych uchádzačov o túto prácu formou náborovej kampane, ktorá je spustená od roku 

2019, v ktorej mestská polícia bude pokračovať aj v priebehu roka  2021.  
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V súvislosti s plánovanou organizačnou zmenou a navyšovaním stavu príslušníkov je 

potrebné uviesť, že samotné navýšenie počtu príslušníkov by nič neprinieslo bez zlepšenia  

kvality ich výkonu služby a vzdelávania. Vzhľadom k tomu, že mesto, resp. mestská polícia 

potrebuje príslušníkov, ktorí vedia adekvátne komunikovať a vedia, ako predchádzať agresii 

alebo zmierňovať medziľudské konflikty, sa v nasledujúcom období mestská polícia bude 

snažiť vytvoriť komplexný vzdelávací systém pre mestských policajtov v hlavnom meste, aby 

príslušníci disponovali schopnosťou zvládať prácu s davom, zabrániť konfliktom nenásilnou 

cestou, preventívne pôsobiť proti akejkoľvek agresii, získali komunikačné zručnosti, ovládali 

právne predpisy, etický kódex, sociálne témy a boli pripravení aj na riešenie situácií aj s ľuďmi 

pod vplyvom návykových látok, ale aj s ľuďmi bez domova. 
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Príloha  

 

Porovnanie výsledkov s rokom 2019 
 

Tabuľka 8 
 

Základné rozdelenie priestupkov 

Druh priestupku 2020 
BP 

počet 
Suma 
v eur 2019 

BP 
počet 

Suma 
V eur 

bezpečnosť a plynul. cestnej premávky 50 608 40 434 800 455 48 912 35 673 668 875 

priestupok na úseku podnikania 27 - - - - - 

priestupok na úseku ochrany pred 
alkoholizmom 

2 - - - - - 

priestupok na úseku ochrany život. prostredia 5 2 40 10 2 40 

iné priestupky proti poriadku v správe 3 - - - - - 

priestupok proti verejnému poriadku 612 224 4 480 463 160 3 135 

VZN 4 275 1 239 18 595 3 971 842 14 015 

priestupok proti občianskemu  spolunažívaniu 29 3 60 14 - - 

priestupok proti majetku 45 2 40 52 - - 

kontrola TAXI - zistený priestupok 96 58 4 880 174 103 4 140 

nepovolené skládky - porušenie zák. č. 223/2001 64 - - 54 - - 

VRAKY -  porušenie zák. č. 223/2001 475 - - 319 - - 

poškodenie, znečistenie doprav.  značky 190 - - 183 - - 

znečisťovanie komunikácie -  podľa zákona 1 - - 8 - - 

porušenie zákona o ochrane nefajčiarov 331 141 2 200 268 133 2 460 

porušenie ochrany pred zneužitím alk. nápoj. 17 - - 31 - - 

 porušenie zákona o lesoch 1 381 - - 43 - - 

stavbe bez stavebného povolenia 9 - - - - - 

stavba bez stavebného povolenia - - - 14 - - 

ohrozenie verejného zdravia 306 129 4 130 - - - 

porušenie podmienok držania psov 63 21 365 76 16 200 

Spolu 58 539 42 253 835 245 54 592 36 929 692 865 
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Tabuľka 9 

Porušenie všeobecne záväzných nariadení 

Oblasti  2020 
Počet 

BP 
Suma  
v eur 2019 

Počet 
BP 

Suma  
v eur 

psi (čistota - výkaly)  8 - - 8 2 40 

psi (vôdzka, voľný pohyb)  73 18 250 36 9 120 

psi (zákaz vstupu so psom) 12 3 40 7 3 50 

psi (známka, evidencia psov, poplatky) 16 2 30 30 2 50 

čistota a poriadok 1 179 114 1 790 1 295 100 1 420 

kontajnery a ich stojiská 411 - - 168 2 30 

nepovolené skladovanie staveb. materiálu 16 2 30 1   

užívanie ver. priestranstva bez povolenia 9 2 40 17 6 110 

znečisťovanie odpadom, skládky VZN  99 2 30 101 1 20 

VRAKY - porušenie VZN  47 - - 58 - - 

stavebné práce mimo vyhradeného času 45 30 690 19 7 140 

nepovolené rozkopávky  8 1 30 6 - - 

plagáty + reklama  - - - 4 - - 

poškodzovanie verejnej zelene 18 3 30 19 5 90 

státie na zeleni 4 2 30 4 2 40 

nepovolené pálenie odpadu 10 2 30 19 3 60 

zákaz vjazdu s bicyklom 76 47 490 19 4 50 

znečisťovanie komunikácie 2 - - 5 1 20 

chodníky - zimná údržba - sneh - - - 13 - - 

zákaz táborenia, zakladanie ohniska  74 2 20 1 - - 

ambulantný predaj 42 35 460 46 33 480 

trhový poriadok 2 - - 3 2 30 

záverečné hodiny - prevádzkové časy 180 82 1 700 378 218 4 750 

exteriérové sedenie 108 35 700 106 62 1 230 

požívanie alkohol. nápojov na verejnosti 1 546 817 11 450 1 049 293 3 900 

zákaz (obmedz.) predaja alkohol. nápojov - - - 2 -  -  

obťažovanie osôb 137 5 90 196 6 100 

nepovolené pouličné aktivity 124 21 430 277 32 390 

hluk (nežiaduci, škodlivý, obťažujúci ... ) 7 3 80 33 18 335 

zákaz používania pyrotechniky 3 2 60 3 - - 

ochrana nefajčiarov 19 8 90 15 6 80 

porušenie povinnosti podnikateľa - - - 33 25 480 

Spolu 4 275 1 238 18 585 3 971 842 14 015 
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Tabuľka 10 

Riešenie priestupkov 2020 2019 

bloková pokuta 41 805 36 697 

bloková pokuta nezaplatená na mieste 448 232 

napomenutie 9 908 13 624 

priestupok oznámený DI 117 148 

priestupok oznámený PZ 40 56 

priestupok oznámený iným orgánom 3 345 2 632 

objasňovanie 2 721 1 080 

ostatné 155 123 

Spolu 58 539 54 592 

 

Tabuľka 11 

Pokuty uložené v blokovom konaní 

Rok 
Celkom v hotovosti 

z toho v hotovosti   BP nezaplatená 

 na mieste pre hlavné mesto pre mestské časti 

počet  eur počet  eur počet  eur počet eur 

2020 41 805 817 230 36 741 737 130 5 064 80 100 448 18 015 

2019 36 697 682 910 27 215 546 800 9 482 136 110 232 9 955 

 

Tabuľka 12 

Zistené podozrenia z trestného činu 2020 2019 

ublíženie na zdraví 5 4 

nedovolená výroba a držanie omamných a psychotr. látok 5 8 

lúpež - 1 

krádež 7 3 

krádež vlámaním 3 4 

neoprávnené používanie cudzieho motorového vozidla - 1 

poškodzovanie cudzej veci 6 6 

poškodzovanie cudzej veci – „sprejeri“ 6 5 

útok na VČ 2 1 

falšovanie a pozmeňovanie verejnej listiny 1 4 

opilstvo - 1 

výtržníctvo 3 6 

trestný čin proti životnému prostrediu - 3 

marenie výkonu úradného rozhodnutia 1 - 

týranie zvierat 1 - 

Spolu 40 47 
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Tabuľka 13 

Pátranie po osobách a veciach 2020 2019 

zistené osoby v pátraní PZ pre trestný čin 4 3 

zistené nezvestné osoby - 2 

zistené vec v pátraní PZ 1 - 

 
Tabuľka 14 

Ďalšie úkony 2020 2019 

nezistený priestupok - planý výjazd 17 925 18 843 

privolaná RZP (rýchla záchranná pomoc) 293 234 

privolaný HaZZ (hasiči) 64 42 

privolaná Sloboda zvierat 165 172 

odstúpený oznam PZ 112 87 

vybavené na mieste alebo oznámené príslušným orgánom  1 130 965 

nájdené osobné doklady 27 48 

 
Tabuľka 15 

Špeciálne kontroly 2020 2019 

 kontroly priestupky kontroly priestupky 

kontrola TAXI – zistené nedostatky a porušenia 204 96 337 174 

kontrola ubytovania – zistené nedostatky a porušenia - - - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


