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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 obdobie od 28. 9. do 25. 10. 2015 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 6 836 zistených alebo oznámených udalostí bolo riešených 5 618 

priestupkov. Ďalších 1 218 udalostí nebolo kvalifikovaných ako priestupky, z toho bolo 1 168 

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

bol spáchaný priestupok, 10 udalostí bolo oznámených rýchlej zdravotníckej pomoci, 4 

Hasičskému a záchrannému zboru, 13 Slobode zvierat, 9 udalostí bolo odovzdaných na ďalšie 

riešenie Policajnému zboru (ďalej len „PZ“), v 2 prípadoch boli nájdené a odovzdané osobné 

doklady, v 7 prípadoch boli iné oznamy postúpené príslušnému orgánu na doriešenie a v 5 

prípadoch bola vykonaná kontrola taxislužby bez zistenia porušenia predpisov.  

Zabránenie odjazdu motorového vozidla založením technického prostriedku bolo 

vykonané v 2 629 prípadoch a odtiahnutých bolo 486 motorových vozidiel. Na OS bolo 

vybavených 130 udalostí zistených pomocou mestského kamerového systému.  

Celkom bolo uložením blokovej pokuty na mieste v sume 48 220,- € riešených 2 970 

priestupkov. Z celkového počtu riešených priestupkov bolo v blokovom konaní v prospech 

jednotlivých mestských častí štatisticky vykázaných 1 048 priestupkov v sume 15 150,- €. 

V prospech hlavného mesta bolo štatisticky vykázaných 1 922 priestupkov v sume 33 070,- €. 

Bloky na pokutu nezaplatenú na mieste boli vydané 9 krát v celkovej sume 460,- €. V 76 

prípadoch boli priestupky prevzaté do objasňovania. Napomenutím bolo riešených 1 839 

priestupkov, oznámením na dopravné inšpektoráty a iné útvary PZ 225 priestupkov, iným 

orgánom bolo odovzdaných 436 priestupkov, 24 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 1 083 priestupkov spáchaných porušením 

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

a poriadku (465), čistoty kontajnerových stojísk (129), nepovoleného požívania alkoholických 

nápojov na verejnom priestranstve (141), dodržiavania prevádzkových hodín (120), 

obťažovania osôb (17), nepovolených pouličných aktivít (29), vrakov (10), nepovolených 

skládok odpadu (14), rušenia nočného pokoja (8), ochrany nefajčiarov (7), ambulantného 

predaja (9), dodržiavania niektorých podmienok držania psov (9), státia na zeleni motorovým 

vozidlom (109) a ostatné (16).  
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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 33 akcií na kontrolu dodržiavania zákazu vjazdu 

motorových vozidiel v lokalite Lesoparku a na kontrolu nepovoleného požívania alkoholu na 

verejných priestranstvách. Ďalej riešili pravidelne sa opakujúce situácie na celom území 

Bratislavy, napr. obťažovanie „bezdomovcami“ a neprispôsobivými osobami, kontrolovali 

mládež, či nie je pod vplyvom alkoholu, dodržiavanie záverečných hodín v pohostinských 

zariadeniach, dodržiavanie verejného poriadku v záhradkárskych lokalitách, vinohradoch 

resp. v chatových oblastiach aj s dôrazom na ochranu majetku, alebo vykonávali kontrolu 

dodržiavania zákazu vytvárania nelegálnych skládok.  

Ďalej okrem pravidelných pochôdzok plnili hliadky S JPaK v súčinnosti s hliadkami 

z OS úlohy na zabezpečenie verejného poriadku napr. počas konania „Kontinentálnej 

hokejovej ligy“ v Ružinove a Novom Meste (8x), na Martinskom cintoríne pri príležitosti 

128. výročia narodenia J. Tisa. 
 

V rámci spolupráce s PZ, respektíve na ich priame požiadanie bolo riešených 60 

udalostí. 

 

Vybavovanie priestupkov, písomností a sťažností  
 

V hodnotenom období nebola do správneho konania prijatá nová vec. Z vecí prijatých v 

minulom období boli 2 veci ukončené rozhodnutím o priestupku a 2 veci boli postúpené na 

exekúciu (2x 165,- €). 

Vybavených bolo 6 písomností od iných subjektov (súdy, magistrát, polícia - 

Innsbruck), z toho bolo 5 písomností vybavených doručením. Na základe žiadostí 

z Ministerstva obrany SR a KR PZ bolo vykonaných 14 administratívnych lustrácií 

v evidencii priestupkov mestskej polície.  

   Bolo prijatých 6 sťažností, ktoré sú vo vybavovaní. Prijaté sťažnosti smerovali na 

nevhodné správanie sa hliadky, na neoprávnené rozhodnutie príslušníka o odstránení 

motorového vozidla alebo nasadení imobilizéra. Boli vybavené dve sťažnosti prijaté 

v septembri 2015. Jedna bola vybavená ako neopodstatnená a druhá bola odstúpená podľa 

ustanovenia § 9 zákona č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach.  

 

Kontrola vozidiel taxislužby 
 

V hodnotenom období bolo príslušníkmi kontrolovaných 20 vozidiel taxislužby v rámci 

vykonávania odborného dozoru v zmysle zákona č. 56/2012 Z. z., z toho v pôsobnosti OS 

Staré Mesto 7 a OS Ružinov 13. Pri 15 kontrolách boli zistené nedostatky týkajúce sa 

taxametrov, označenia vozidla obchodným menom alebo chýbajúce doklady potrebné na 

prevádzkovanie taxislužby, z toho pri troch vozidlách boli zistené viaceré závady naraz.   

 

Publikačné a preventívne aktivity 
 

   Informácie o činnosti mestskej polície boli médiám poskytované pravidelne písomne 

alebo formou priamych telefonických odpovedí. Okruh problémov sa sústreďoval 

predovšetkým na problematiku parkovania motorových vozidiel na zakázaných miestach, na 

obťažovanie občanov niektorými neprispôsobivými občanmi, na čistotu a poriadok na 

verejných priestranstvách a na riešenie nepovolenej konzumácie alkoholických nápojov na 

verejných priestranstvách. 
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   Samostatnými témami boli príspevky týkajúce sa dodržiavania stanovených 

prevádzkových hodín s poukázaním na podnik Harley bar na Rebarborovej ulici (Reflex), 

kontrol zameraných na výkon odborného dozoru v cestnej premávke v oblasti taxislužby 

(RTVS), problematiky starých motorových vozidiel (TV JOJ) a útokov psov na ľudí 

s poukázaním na konkrétny prípad v Ružinove (JOJ, SRo a printové médiá). Na tému útokov 

psov na ľudí bola pripravená samostatná reportáž pre TV Bratislava. Činnosť mestskej polície 

bola spropagovaná cez tlačové agentúry, vrátane nálezu vojenskej funkčnej munície 

v Bratislavskom lesoparku príslušníkmi mestskej polície. 

   V závere mesiaca bol informačný servis mestskej polície orientovaný na informácie 

týkajúce sa zabezpečenia verejného poriadku počas Sviatku všetkých svätých a Pamiatky 

zosnulých. Tejto problematike bola venovaná aj tlačová beseda. V TV Ružinov boli zároveň 

v živom vysielaní odprezentované odporúčania mestskej polície najme pre seniorov, 

zamerané na ich ochranu pred zlodejmi na cintorínoch. 

   Naďalej pokračovala spolupráca s regionálnou televíziou Bratislava, v ktorej raz za 

týždeň informuje mestská polícia o svojej činnosti. 

   Z preventívnych aktivít pokračovali projekty Správaj sa normálne určené pre piatakov 

vybraných základných škôl. Tento projekt je zo strany mestskej polície realizovaný na štyroch 

základných školách. Taktiež pokračoval pred vybranými základnými školami projekt 

Bezpečná cesta do školy – zabezpečovanie priechodov pre chodcov. Dopravná výchova 

pomocou mobilného dopravného ihriska vzhľadom k nepriazni počasia, zrealizovaná nebola.  

   Mestská polícia telefonicky oslovovala základné školy, ktorým ponúkla prednášky 

zamerané na „grafity“. Prednášková činnosť v spolupráci s hlavným mestom sa začne 

realizovať od polovice novembra 2015. 

        

   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, vrátane vykonávania priebežnej 

kontroly správneho zapisovania do APIS-u príslušníkmi výkonných útvarov. Bola spracovaná 

informácia do mestského zastupiteľstva za mesiac september. Na základe dodaných 

podkladov z mestských častí Bratislava – Vrakuňa, Rača a Karlova Ves bola v informačnom 

systéme aktualizovaná evidencia psov.  

Do databázy Ústrednej evidencie priestupkov Ministerstva vnútra SR (USEP) boli na 

konverziu poslané dátové súbory v dňoch 5. 10. a 16. 10. 2015. 

 

Oblasť dopravy 
 

V hodnotenom období mala mestská polícia k dispozícii 47 služobných motorových 

vozidiel a 2 prípojné vozidlá.  

   Zaregistrovaná bola 1 škodová udalosť nezavinená pracovníkom mestskej polície a 1 

poškodenie neznámym páchateľom. Predpokladaná výška škôd spolu je 1 100,- €. 

 

 

 

 

 
Prílohy : 
 

1.  Prehľad o zistených udalostiach za obdobie od 28.9. do 25.10.2015 

2.  Riešené priestupky za obdobie od 28.9. do 25.10.2015 

3.  Prehľad o priestupkoch za obdobie od 28.9. do 25.10.2015 



Príloha č. 1

OS Staré Mesto          

vrátane odťahov 
2 294 1 064 165 105 574 368 18 2 200 90 1 1 1 1

OS Ružinov 1 406 598 140 2 82 564 1 1 18 949 443 3 1 4 1 1 4

OS Nové Mesto 989 516 115 71 229 53 5 727 247 2 3 5 3 1 1

OS Dúbravka 1 282 879 78 1 14 294 16 1 064 212 1 5

OS Petržalka 863 559 51 22 8 220 3 676 176 3 2 1 5

Jazdecká polícia                      

a kynológia
2 2 2

   SPOLU 6 836 3 618 549 130 749 1 675 54 1 0 60 5 618 0 0 1 168 10 4 13 9 2 7 5

Zdroj : Informačný systém APIS - 27.10.2015 MsP hl. m. SR Bratislavy

Prehľad o zistených udalostiach za obdobie od 28. 9. do 25. 10. 2015

Okrsková 

stanica

Celkový 

počet 

zistených 

udalostí

Spôsob (zdroj) zistenia udalosti

Počet 

vyriešených 

priestupkov

Počet 

trestných 

činovpolicajt s 

koňom

policajt 

so psom

požiadavka 

z PZ

zistené 

policajtom

hlásenie 

na 159

kamerový 

systém

podnet od 

občana

telefonický 

podnet od 

občana

miestny 

úrad

udalosť 

postúpená  

RZP

nájdené a 

odovzdané 

osobné 

doklady

udalosť 

postúpená 

PZ

odborný 

dozor - 

taxislužba - 

kontrola bez 

závad

Pátrania po 

osobách, 

veciach, 

motorových 

vozidlách 

udalosť 

postúpená 

HaZZ

udalosť 

postúpená 

Sbodode 

zvierat

Ostatné udalosti

oznámená 

udalosť 

nebola 

potvrdená

iné 

oznámenia 

a zistenia



Príloha č. 2

počet 

bl.pokút

bl.pokuta             

v €

počet 

bl.pokút

bl.pokuta                       

v €
v objasňovaní

objasnené 

priestupky

OS Staré Mesto 

vrátane odťahov
2 200 332 4 770 834 11 990 7 846 2 159 9 11 1 188 206

OS Ružinov 949 557 12 300 100 1 550 4 1 179 38 52 6 8 4 280

OS Nové Mesto 727 357 5 950 29 390 139 167 13 6 16 651

OS Dúbravka 1 064 412 7 180 48 700 5 1 338 10 8 206 3 33 232

OS Petržalka 676 262 2 850 37 520 30 337 6 4 370

Jazdecká polícia                        

a kynológia
2 2 20 188

   SPOLU 5 618 1 922 33 070 1 048 15 150 9 39 1 839 215 10 436 0 24 72 4 2 629 486

Zdroj : Informačný systém APIS - 27.10.2015 MsP hl. m. SR Bratislavy

objasňovanie priestupkov

Riešené priestupky za obdobie od 28. 9. do 25. 10. 2015

Okrsková stanica "Papuče"

hlavné mesto mestské časti
priestupok 

oznámený 

inému 

orgánu

napomenutie

Počty vyriešených priestupkov 

Odťahynemožno 

riešiť 

(maloleté os., 

priestupková 

imunita...)

blokové pokuty
BP 

nezaplatená 

na mieste

priestupok 

oznámený 

PZ

celkom
oznámené 

na DI

v štádiu 

riešenia

priestupok 

vojaka, 

policajta ... 

oznámenia



Príloha č. 3

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

2200-bezpečnosť a plynul.cest.premávky-/zákon 4 320 1 838 32 080 985 14 075

4500-priestupok na úseku ochrany život.prostredia-/zákon 3

4700-priestupok proti verejnému poriadku-/zákon 40 2 40 15 270

4801-psi(vodítko,voľný pohyb)-/VZN-psi 7 3 30

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

4804-čistota a poriadok-/VZN-cist. 465 5 60 4 70

4805-kontajnery a ich stojiská-/VZN-cist. 129

4806-ambulantný predaj-/VZN 9 4 50 4 60

4807-trhový poriadok-/VZN 1 1 20

4808-záverečné hodiny-prevádzkové časy-/VZN 120 1 20 12 320

4810-užívanie verejného priestranstva bez povolenia-/VZN-cist. 3 1 20 1 10

4812-státie na zeleni-/VZN 109 53 560 2 20

4815-znečisťovanie komunikácie-/VZN-cist. 1 1 10

4817-požívanie alk.nápojov na ver.priestr.-/VZN-cist. 141

4822-obťažovanie osôb-/VZN 17

4825-nepovolené pálenie odpadu-/VZN-cist. 1 1 5

4828-znečisťovanie odpadom,skládky - porušenie VZN-/VZN-cist. 14

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

4831-rušenie nočného pokoja-/VZN 8 6 110

4833-nepovolené pouličné aktivity-/VZN 29 5 60

4834-hluk(nežiaduci,škodlivý,obťažujúci ... )-/VZN 3

4835-nepovolené rozkopávky-/VZN-cist. 3

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

4837-plagáty + reklama-/VZN-cist. 2

4840-exteriérové sedenie-/VZN 1 1 20

4844-ochrana nefajčiarov-/VZN 7

4900-priestupok proti občianskému spolunažívaniu-/zákon 1

5000-priestupok proti majetku-/zákon 10

9101-kontrola TAXI-zistený priest.(vyk.vyhl.124/2012)-/zák.vyhl. 15

9800-nepovolené skládky [§-80b,zák.č.223/2001]-/zákon 1

9801-VRAKY-porušenie zák.č.223/2001,§80,ods.1,písm.k-/zákon 20

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

9804-porušenie zákona o ochrane nefajčiarov-/zákon 93 16 210 4 40

9899-stavba bez stavebného povolenia-/zákon 1

9901-porušenie podmienok držania psov-/zákon 21 2 30 3 30

SPOLU 5 621 1 922 33 070 1 048 15 150

Zdroj : Informačný systém APIS - 27.10.2015 MsP hl. m. SR Bratislavy

Prehľad o priestupkoch za obdobie od 28. 9. do 25. 10. 2015

Druh priestupku hlavné mesto mestské časti
Priestupky 

celkom

 blokovou pokutou
Z toho riešené 


