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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, ochrany životného prostredia na území hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy (ďalej len „hlavné mesto“) a podieľa sa na ochrane dôstojného života obyvateľov a 

návštevníkov hlavného mesta. 

Za účelom naplnenia svojho poslania mestská polícia plní úlohy v súlade so zákonom 

č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov, podľa všeobecne záväzných 

právnych predpisov a úlohy vyplývajúce zo všeobecne záväzných nariadení vydaných v 

pôsobnosti hlavného mesta 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 

vzájomnej dohode starostov s náčelníkom mestskej polície plní aj úlohy jednotlivých 

mestských častí. 

 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.  

 Dňom 01.01.2021 bol do funkcie náčelníka mestskej polície vymenovaný Mgr. 

Miroslav Antal. Mestská polícia po nástupe nového náčelníka začala pripravovať viaceré 

zmeny, ktorých cieľom bolo nastavenie riadiacich procesov so zameraním na efektívnejšie 

využitie zdrojov, zlepšenie činností svojich útvarov, vrátane činnosti hliadok v teréne. Nový 

organizačný poriadok bol Mestským zastupiteľstvom schválený 25.03.2021 uznesením                

č. 780/2021 a účinnosť nadobudol dňom 01.06.2021. Novou organizačnou štruktúrou bol 

zrušený útvar jazdeckej polície a útvar dopravy a parkovania, z ktorých boli mestskí policajti 

presunutí na okresné veliteľstvá mestskej polície (ďalej len „OV MsP“). Zabezpečovacia 

stanica bola začlenená pod OV MsP Bratislava 1 a na ul. Obchodnej v sídle Zásahovej jednotky 

vznikol od 01.06.2021 Útvar zásahovej jednotky a kynológie (ďalej len „ÚZJaK“).  

 V júni 2021 bol vypracovaný „Plán reforiem v Mestskej polícii 2021 - 2026, ktorý bol 

schválený Mestským zastupiteľstvom hlavného mesta dňa 29.09.2021 (uznesenie 970/2021). 

Plán reforiem zhodnotil  aktuálny stav mestskej polície, identifikuje hlavné problémy a 

stanovuje hlavné priority jej rozvoja, vízie a ciele reformných zmien v oblasti ekonomického, 

materiálno-technického a personálneho zabezpečenia.  

Dňa 07.06.2021 bolo otvorené nové Školiace a výcvikové stredisko mestskej polície, 

ktoré bolo zriadené nariadením náčelníka č. 06/2021 zo dňa 03.06.2021 na prípravu a získanie 

odbornej spôsobilosti obecnej polície požadovanej na výkon zamestnania príslušníkov obecnej 

polície v zmysle ustanovenia § 25 zák. č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších 

predpisov.  

V roku 2021 zmenila mestská polícia aj svoju komunikačnú stratégiu, zmenila svoju 

webovú stránku a s obyvateľmi a obyvateľkami začala komunikovať aj prostredníctvom 

sociálnych sietí. Najväčšou udalosťou roka 2021 bolo spustenie novovybudovaného 

Operačného strediska mestskej polície a kamerového pracoviska, ktoré boli verejnosti 

predstavené prostredníctvom vlastných mediálnych kanálov (sociálne siete, web mestskej 

polície). Pri tejto príležitosti sa uskutočnila aj tlačová konferencia, na ktorej vystúpili minister 

vnútra SR, primátor mesta a náčelník mestskej polície. Zástupcovia médií mali možnosť si 

priestory operačného strediska a kamerového pracoviska osobne pozrieť a natočiť v nich 

ilustračné materiály. Udalosť pokrývali všetky relevantné celoslovenské a regionálne médiá. 
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1. Zabezpečenie verejného poriadku 
 

Rok 2021 bol poznačený pandémiou, ktorá  zasiahla celú spoločnosť ale aj mestskú 

políciu. Mestská polícia sa musela vysporiadať nielen s prijatými opatreniami ale aj s 

„výpadkom“ personálu, kedy najmä v úvode roka boli najviac postihnuté okresné veliteľstvá 

mestskej polície v štvrtom a piatom bratislavskom okrese (kedy došlo aj ku karanténnym 

opatreniam) a ku koncu roka aj ďalšie veliteľstvá. 

Mestská polícia aj v roku 2021 plnila úlohy pri zabezpečovaní obecných vecí verejného 

poriadku, ochrany životného prostredia v obci a plnení úloh vyplývajúcich zo všeobecne 

záväzných nariadení mesta, z uznesení mestského zastupiteľstva a z rozhodnutí primátora 

mesta. Podieľala sa aj na plnení  úloh pri ochrane verejného poriadku počas rôznych 

zhromaždeniach občanov, športových podujatiach, kultúrno-spoločenských akciách a počas 

letnej turistickej sezóny, 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 (ďalej len „PZ“), Krajským dopravným inšpektorátom PZ 

(ďalej len „KDI PZ“) a odborom poriadkovej polície Krajského riaditeľstva PZ (ďalej len  

„KR PZ“) v Bratislave, záchrannými a zdravotnými zložkami, so štátnymi orgánmi, orgánmi 

štátnej správy a samosprávy. 

V priebehu kalendárneho roka 2021 mestská polícia naďalej plnila úlohy na úseku 

verejného poriadku celoplošne na území hlavného mesta a prispievala k zvyšovaniu celkovej 

bezpečnosti svojich obyvateľov a  jeho návštevníkov. Podľa aktuálnej situácie v meste boli 

priebežne prijímané adekvátne opatrenia na činnosť hliadok mestskej polície.  

 Verejné podujatia a protesty boli riešené prioritne policajtmi ÚZJaK v súčinnosti 

s ostatnými OV MsP. Treba podotknúť, že v roku 2021 bolo značné množstvo rôznych 

protestov, najmä v súvislosti s prijatými protipandemickými opatreniami.  Iba v mesiacoch 

október a november bolo 26 protestov, na ktorých mestská polícia v spolupráci s KR PZ 

v Bratislave dohliadala na verejný poriadok. Najväčší protest, kedy aj mestská polícia nasadila 

najväčšie množstvo policajtov sa uskutočnil 17.11.2021. Počas neho došlo aj k zraneniu 

mestského policajta hodenou pyrotechnikou. 

 Verejný poriadok pri kultúrnych a športových podujatiach si zväčša zabezpečovali 

OV MsP, v ktorých obvode sa podujatia konali, ale pri športových podujatiach, kde hrozilo 

vyššie riziko narušenia verejného poriadku boli nasadzovaní aj policajti ÚZJaK, najmä rizikové 

zápasy vo futbale Fortuna ligy, zápasy ŠK Slovan Bratislava v Európskej lige, v hokeji 

Olympijský kvalifikačný turnaj, zápasy Champion hockey league a v tenise Davis cup. Rok 

2021 bol špecifický tým, že policajti mestskej polície dbali na dodržiavanie verejného poriadku 

v okolí vakcinačných centier, najmä na Národnom futbalovom štadióne. V rámci návštevy 

pápeža mestská polícia participovala pri prekládke vozidiel a zabezpečení prejazdnosti 

a bezpečnosti dopravy, a to v miestach kadiaľ prechádzala kolóna s pápežom. Súčinní sme boli 

aj pri zabezpečovaní verejného poriadku počas verejných zhromaždení, ktoré sa konali 

v hlavnom meste v období návštevy hlavy katolíckej cirkvi. 

 Pilotný projekt parkovania v mestskej časti Nové Mesto bol spustený už v decembri 

v roku 2020 a pokračoval aj v roku 2021. V lokalite Tehelné pole bolo od začiatku roka 

vybavených 7 681 priestupkov v doprave, z  toho 5 443 blokovou pokutou, 1 634 napomenutím 

a ostatné priestupky prešli do objasňovania. 

 Mestská polícia v roku 2021 participovala aj pri realizácii pilotného projektu parkovania 

v mestskej časti Petržalka. Od začiatku roka bolo vybavených 8 428 priestupkov v doprave, z 

toho 6 591 blokovou pokutou, 1 595 napomenutím a ostatné priestupky prešli do objasňovania.  
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2. Oblasť riešenia priestupkov a dodržiavania všeobecne záväzných 

nariadení 
 

 Príslušníci mestskej polície riešili v roku 2021 celkom 81 614 (78 464/2020) udalostí, 

ktoré boli zistené vlastnou činnosťou, oznámené na telefonickú linku 159, oznámené priamo na 

jednotlivé OV MsP telefonicky, osobne alebo mailom. Ďalšie oznámenia boli prijaté od 

pracovníkov miestnych úradov, od príslušníkov PZ alebo od iných príslušných orgánov. 

 Z uvedeného počtu udalostí bolo právne kvalifikovaných 58 293 (58 552/2020) 

priestupkov. Z tohto počtu bolo 10 527 (9 919/2020) priestupkov prejednaných napomenutím 

a v 42 594 (41 827/2020) prípadoch bola uložená bloková pokuta na mieste v celkovej sume 

813 470,- € (817 650,- €/2020). K nezaplateným pokutám na mieste bolo vydaných 254 

(450/2020) blokov na sumu 8.865,- € (18 135,- €/2020). 
 

Graf 1             Graf 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Z dôvodu vecnej príslušnosti bolo vecne príslušným orgánom oznámených 2 362 

(3 454/2020) vecí, z ktorých bolo 60 (90/2020) oznámených na Dopravný inšpektorát PZ, 45 

(39/2020) iným útvarom PZ a 2 257 (3 325/2020) iným orgánom. V rámci riešenia objektívnej 

zodpovednosti bolo správnemu orgánu odovzdaných 57 priestupkov. Ďalších 189 (131/2020) 

priestupkov nebolo možné prejednať (z dôvodu, že išlo o maloletú osobu, nebol zistený 

priestupca, riešená osoba požívajúca výsady a imunity a pod.). 

 Do objasňovania bolo prevzatých 2 310 (2 771/2020) priestupkov. Z toho bola v 515 

(590/2020) prípadoch predložená správa o výsledku objasňovania priestupku príslušnému 

správnemu orgánu, v 743 (1 738/2020) prípadoch boli veci odovzdané príslušným orgánom z 

dôvodu ich prejednávania podľa osobitných predpisov. Ďalších 470 (326/2020) vecí bolo 

uložených, 474 (114/2020) odložených a 108 (3/2020) priestupkov je ešte v objasňovaní. 
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Prejednané priestupky ich rozdelenie a porovnanie s rokom 2020 sú uvedené v prílohách. 
 

2.1 Čistota a poriadok 

Za porušenie § 47 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „zákon o priestupkoch“) - priestupky proti verejnému poriadku riešili príslušníci 647 

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 všeobecne záväzných nariadení obcí (ďalej len „VZN“), riešili 

príslušníci 630 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 (ďalej len „zákon č. 

282/2002 Z. z.“).  

 

2.2 Ochrana pred alkoholizmom 

 

V hodnotenom období príslušníci riešili 753 priestupkov spáchaných porušením 

príslušných VZN mestských častí o požívaní alkoholických nápojov na verejnosti. Uložením 

blokovej pokuty bolo riešených 532 priestupkov v sume 7 750 € a v 221 prípadoch bol 

priestupca napomenutý. 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 33 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 so 

záchrannou zdravotnou službou (ďalej len „ZZS“), nakoľko osoby pod vplyvom alkoholu často 

vykazovali známky zranenia. 

 

2.3 Ochrana nefajčiarov 

Na úseku ochrany nefajčiarov príslušníci riešili 127 priestupkov. Podľa zákona o 

ochrane nefajčiarov boli tieto priestupky prevažne spáchané porušením zákazu fajčenia na 

zastávkach mestskej hromadnej dopravy. Blokovou pokutou bolo riešených 44 priestupkov v 

celkovej sume  720 € a 83 priestupkov bolo riešených napomenutím. Ďalších 8 priestupkov 

bolo spáchaných porušením VZN mestskej časti Staré Mesto č. 1/2014 ochrana nefajčiarov. 

 

2.4 Ochrana majetku 

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

rámci nej boli okrem kontroly dodržiavania  verejného poriadku 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. 

Pri týchto príležitostiach sme publikovali rady a odporúčania obyvateľom ako sa vyvarovať 

vreckových zlodejov alebo ako sa správať na cintorínoch, aby sa ľudia nestali obeťou zlodejov. 

Rovnako pravidelne boli do 31.05.2021 vysielané aj hliadky na koňoch do záhradkárskych a 

chatových oblastí, kde sa často sústreďovali neprispôsobivé osoby. Príslušníci zistili a oznámili 

príslušným okresným riaditeľstvám PZ podozrenia zo spáchania trestného činu proti majetku 

v 26 prípadoch, z ktorých bolo 11 prípadov krádeží, 11 prípadov poškodzovania cudzej veci,  3 

prípady sprejerstva a 1 prípad neoprávneného používania cudzieho motorového vozidla.  
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 Ďalej príslušníci riešili 46 priestupkov proti majetku podľa § 50 zákona o priestupkoch. 

Z tohto počtu boli 4 krádeže a v 42 prípadoch išlo o poškodenie alebo zničenie majetku. 

V oblasti ochrany majetku a zároveň bezpečnosti cestnej premávky bolo v 193 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 

najmä 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 hasičským 

a záchranným zborom (ďalej len „HaZZ“) boli riešené prípady rozliateho motorového oleja na 

ceste.  

V hodnotenom období bolo riešených podľa VZN mestských častí 18 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 1 704 prípadoch státia na zeleni. Okrem toho 

v oblasti ochrany životného prostredia bolo zistených 290 priestupkov spáchaných na úseku 

čistoty kontajnerových stojísk, 208 priestupkov znečisťovania verejného priestranstva 

odpadom, resp. zakladania nepovolených skládok a 5 priestupkov nepovoleného pálenia 

odpadu. Príslušným orgánom bolo oznámených 435 zistených vrakov motorových vozidiel vo 

viacerých mestských častiach. Z tohto počtu bolo 76 vrakov riešených v zmysle VZN a 359 

podľa zákona č. 79/2015 Z. z. 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, či Devínska Kobyla. Práve v prípade Devínskej 

Kobyly a Sandbergu sme publikovali informačný materiál o tom, ako sa v týchto lokalitách 

správať, aby ste neporušili pravidlá Chránenej krajinnej oblasti. 

 V mesiaci november 2021 sa na ÚZJaK uskutočnilo školenie policajtov a lesnej stráže 

k výkonu služby, oboznámenie sa o kompetenciách mestskej polície a Lesnej stráže 

a vykonávania možných zákrokov. S Lesnou strážou bola dohodnutá spolupráca a to spoločné 

hliadky s lesoparkovou hliadkou ÚZJaK  v mestských lesoch Bratislava. 

 V mesiaci november 2021 sa na ÚZJaK  uskutočnilo školenie policajtov a lesnej stráže 

k výkonu služby, oboznámenie sa o kompetenciách mestskej polície a Lesnej stráže 

a vykonávania možných zákrokov. S Lesnou strážou bola dohodnutá spolupráca a to spoločné 

hliadky s lesoparkovou hliadkou ÚZJaK v mestských lesoch Bratislava. 

 

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. (Tabuľka č. 11) 
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2.7  Doprava 
 

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

zákona o cestnej premávke riešili 53 858 priestupkov. Blokovou pokutou zaplatenou na mieste 

bolo prejednaných 41 373 priestupkov, napomenutím bolo vybavených 9 249 priestupkov a 

v 210 prípadoch bola uložená pokuta nezaplatená na mieste alebo boli prevzaté do 

objasňovania. V rámci objektívnej zodpovednosti bolo vydaných 11 rozkazov vo výške 78 €, 

spolu 858 €. Podľa VZN obsahujúcich úpravu dopravy boli riešené ďalších 5 priestupkov a to 

za zákaz státia na zeleni. Jeden priestupok bol vyriešený blokovou pokutou v sume 20 € a 4 

priestupky boli vyriešené napomenutím. 

V hodnotenom období príslušníci použili 30 180 krát imobilizér a v 2 933 prípadoch 

rozhodli o odstránení motorového vozidla. Najviac odťahov bolo vykonaných na ulici Mýtna 

(189), na ulici Krížna v lokalite mestskej časti Staré Mesto (155), na Odborárskom námestí 

(143), na ulici Spojná (139), na Americkom námestí (136), na Nám. slobody (121), na ulici 

Tomášikova v lokalite mestskej časti Nové Mesto (120), na ulici Šancová (112) a na ďalších 

225 uliciach hlavného mesta. 

 

3. Ďalšie odborné činnosti 

3.1 Operačné stredisko mestskej polície 

 Spustenie produkčnej prevádzky operačného strediska bolo zahájené dňa 27.09.2021 

prepnutím linky 159 do signalizácie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „MV 

SR“). Oficiálne otvorenie po pilotnej prevádzke bolo 04.10.2021. Na novom operačnom 

stredisku pracuje 48 policajtov z toho 46 v nepretržitej prevádzke 24 hodín 7 dní v týždni a 4 

civilní zamestnanci, z toho 2 ŤZP ako referenti mestského kamerového systému.  Od 

01.01.2021 do 31.12.2021 bolo na linke 159  prijatých celkom 61 739 hovorov a ďalších 18 421 

hovorov bolo vykonaných k preverovaným udalostiam. Z toho už na novom operačnom 

stredisku t. j. od 27.09.2021 od 31.12.2021 bolo na linke 159 prijatých celkom 30 813 hovorov. 

 

V roku 2021 bolo v čase od 01.03.2021 do 27.09.2021 realizované :  

- projektovanie operačného strediska,  

- stavebné úpravy operačného strediska,  

- legislatívny proces - pripomienkovania, odstránenia pripomienok a podpísanie zmluvy 

o spolupráci s MV SR), 

- proces zapožičania IT technológií a materiálu od MV SR,  

- počet liniek príjmu volania na linku „159“ je v súčasnosti 16 /pôvodne boli 4 linky „159“, 

plus ďalších 5 pevných liniek na všetkých okresných veliteľstvách/, 

- integrácia operačných stredísk jednotlivých veliteľstiev a centrálneho dispečingu na 

jedno miesto, vykonané personálne opatrenie náčelníka mestskej polície, 

- zmena smernice mestskej polície s prihliadnutím na vznik nového operačného strediska 

č. II a XXXIV,  

- vydanie novej fyzickej a objektovej bezpečnosti pre operačné stredisko,   

- dňa 27.09.2021 – spustenie operačného strediska na základe Informačného systému 

integrovaného záchranného systému MV SR – pilotná prevádzka, 

- 04.10.2021 slávnostné otvorenie a spustenie operačného strediska v Bratislave na 

Saratovskej ul. za účasti ministra vnútra SR. 
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Graf 4 

 
Hodinový priebeh volaní na linku 159 v mesiaci november 2021 

 
 

3.2 Výkon odborného dozoru nad taxislužbou 

 V roku 2021 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 34 plánovaných kontrol výkonu taxislužby. Z uvedeného počtu kontrol bolo 

realizovaných v rámci OV MsP v Starom Meste - 14, Ružinove - 1, Novom Meste - 18, 

Dúbravke - 2 a Petržalke - 1. Zistených bolo 22 nedostatkov, ktoré boli vyriešené napomenutím 

(1), blokovou pokutou (17) alebo oznámením príslušnému orgánu (4). Nedostatky sa týkali 

označenia vozidla obchodným menom v 13 prípadoch, dokladov k prevádzkovaniu taxislužby 

v 7 prípadoch a v 2 prípadoch boli zistené viaceré nedostatky počas jednej kontroly. 

 

3.3 Informatika a Mestský kamerový systém 

 

 Od 01.06.2021 vzniklo samostatné oddelenie informatiky a analýzy, ktoré 

zabezpečovalo okrem prevádzky Mestského kamerového systému (ďalej len „MKS) aj úkony 

v rámci informatiky a ďalších projektov na ktorých participovala mestská polícia : 

- zabezpečenie a inštalácia potrebného HW a SW pre operačné stredisko, 

- sprevádzkovanie a nastavenie vstupného systému používaného v mestskej polícii pre 

objekty – veliteľstva, OV BA 1,3,4,5, ÚZJaK a operačného strediska, 

- z dôvodu schválenia nového organizačného poriadku boli upravené a prispôsobené účty 

užívateľov, mailové adresy a telefónne linky, 

- spolupráca na projektoch MIB pri revitalizácii parkov v Bratislave, 

- spolupráca na projekte Urban Fitness zóny, 

- zabezpečenie montáže kamier do priestorov zrekonštruovaného WC v sade J. Kráľa, 

- zabezpečenie inštalácie nových kamier, 

- spolupráca s mestskými časťami Vrakuňa, Záhorská Bystrica, Lamač a Podunajské 

Biskupice pri integrácií nových kamier do MKS, 

- spolupráca pri realizácii kamier v súvislosti projekčnou akciou D4/R7 na Prístavnej 

ulici a okolia Mlynských Nív, 

- zabezpečovanie verejného obstarávania na nákup výpočtovej techniky, sieťových 

prvkov, vstupného a monitorovacieho systému pre mestskú políciu, monitorovacej 

steny, multifunkčných zariadení a licencií MS 365  
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- sprevádzkovanie poštového servera mp2.bratislava.sk, ktorý umožňuje prideliť mailovú 

adresu každému zamestnancovi bez dodatočných finančných nákladov, 

- realizácia projektov na podporu a elektronizáciu činnosti mestskej polície – úprava 

FRESHDESK, mapa pre evidenciu rozkop, evidencia udalosti a podujatí, 

- testovanie systému VENZEO (zaznamenávanie rôznych situácií v teréne mobilnou 

aplikáciou vrátane odoslania záznamu do zabezpečenej databázy), 

- testovanie osobných kamier od rôznych výrobcov, 

- sprevádzkovanie eKontaktov, 

- prevádzkovanie INTRANET a COVID, 

- spracovanie tlačiva KO – kontrola osoby (beta). 

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.  

Počet kamier sa v roku 2021 postupne zvyšoval. K  31.12.2021 mala mestská polícia 

k dispozícii 517 kamier (v roku 2020 ich bolo len 334), z toho 237 bezpečnostných (198 v roku 

2020), 90 dopravných (80 v roku 2020) a 190 kamier smerovaných na zastávky MHD (56 

v roku 2020). Prostredníctvom kamerového systému bolo zistených 765 udalostí. Zistené 

udalosti súviseli najmä so statickou dopravou v 665 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 205 prípadoch 

v sume 3 810,- €, napomenutím v 38 prípadoch a oznámením príslušnému orgánu alebo 

prevzatím do objasňovania v 522 prípadoch. Na základe dožiadaní bolo vyhotovených celkom 

621 záznamov pre účely trestného  konania alebo objasňovania priestupkov (531 v roku 2020).  
   

Tabuľka 1 

Prehľad kamier v Bratislave k 31.12.2021 
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3.4 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.  
 

Tabuľka 2 

Zaevidované prípady v správnom konaní podľa kvalifikácie 2021 2020 

útok psa na iné zviera 17 9 

útok psa na človeka  15 9 

prípady, ktoré boli odstúpené príslušnému správnemu orgánu 1 - 

Spolu  33 18 

 

Tabuľka 3 

Riešenie prípadov v správnom konaní 2021 2020 

ukončené rozkazom v rozkaznom konaní                     16 4 

ukončené rozhodnutím                                                  7 9 

ukončené odložením - 1 

postúpené z dôvodu vecnej príslušnosti       2 2 

zastavené konania                       1 - 

v konaní 9 9 

Spolu  35 25 

   

 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 904 podnetmi oznámenými občanmi osobne a 21 987 

podnetmi oznámenými na telefónne čísla (do 27.09.2021) výkonných útvarov mestskej polície. 

Na telefónnej linke 159 bolo v roku 2021 prijatých celkom 61 739 hovorov, z toho už na novom 

operačnom stredisku t. j. od 27.09.2021 do 31.12.2021 bolo na linke 159 prijatých celkom 

30 813 hovorov. Vo vzťahu k veterinárnej sanácii boli nahlásené podnety 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. 

 Mestská polícia po spustení nového webu začala prijímať oznamy od občanov aj 

prostredníctvom webu a mobilných aplikácií pre Android a iOS. Od júla využili túto možnosť 

pri 431 oznamoch. 
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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 435 vrakov motorových vozidiel a 193 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 ZZS pri ochrane života, zdravia a majetku 

Mestskou políciou boli v 65 prípadoch privolaní príslušníci HaZZ. Išlo napr. o horiace 

kontajnery alebo smetné koše, horiaci vianočný stromček, horiaca tráva, horiace motorové 

vozidlo, oheň v opustenej budove, spadnuté stromy a konáre na vozovke alebo na chodníku, 

rozliaty motorový olej na ceste a pod. V 342 prípadoch bola privolaná ZZS k chorým alebo 

zraneným osobám a osobám pod vplyvom alkoholu.  

 

7. Spolupráca s Policajným zborom 

 Spolupráca s príslušníkmi PZ bola realizovaná predovšetkým v oblasti kontroly 

dodržiavania verejného poriadku pri kultúrno-spoločenských a športových podujatiach alebo 

pri verejných zhromaždeniach občanov. Intenzívna spolupráca bola realizovaná v centre 

Starého mesta na Obchodnej ulici a jej okolí. V rámci spolupráce bolo PZ oznámených 45 

priestupkov na ďalšie riešenie a na dopravné inšpektoráty bolo postúpených 60 priestupkov. V 

52 prípadoch bolo zistené a oznámené podozrenie zo spáchania trestného činu. Tri osoby boli 

v súvislosti so spáchaným priestupkom predvedené na zistenie totožnosti.  Ďalej bola zistená 1 

osoba, po ktorej bolo vyhlásené pátranie z dôvodu spáchania trestného činu a 2 nezvestné 

osoby. V 31 prípadoch boli občanmi odovzdané na výkonných útvaroch mestskej polície 

nájdené osobné doklady, ktorých majitelia boli vyzvaní na ich prevzatie prípadne boli doklady 

odovzdané PZ. 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 PZ zasahovali príslušníci v 411 prípadoch. V roku 2021 bolo elektronicky 

cez v informačný systém mestskej polície Centrála vykonaných 3 316 lustrácií majiteľov 

vozidiel v evidencii motorových vozidiel MV SR v súvislosti so spáchaním priestupku alebo 

vo verejnom záujme (dlhodobo stojacie vozidlo, vrak a pod.). Po otvorení nového operačného 

strediska sa spolupráca s Policajným zborom ešte viac zvýraznila. 

 

8.  Pult centrálnej ochrany  
 

      Podnikateľská činnosť je vykonávaná na základe licencie vydanej KR PZ. Technickú 

službu pultu centrálnej ochrany hlavného mesta (ďalej len „PCO“) vykonáva mestská polícia. 

Jej hlavnou činnosťou je ochrana majetku, osôb a objektov pomocou tohto monitorovacieho 

systému.  
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 Všetky činností spojené s prevádzkou PCO, obchodnej činnosti, poradenskej činnosti 

v oblasti ochrany a bezpečnosti, marketingu, styku so zákazníkmi a fakturácie vykonáva 

oddelenie PCO v počte 4 zamestnancov. Činnosť oddelenia vrátane miezd  zamestnancov  je  

na 75% hradená z prostriedkov podnikateľskej činnosti.  

 V roku 2021 k 31.12.2021 bolo napojených celkom 265 objektov (85 komerčných, 

87 – mestské organizácie, 93 – ostatné napr. mestské časti, školy, knižnice) a 383 automatov 

na cestovné lístky. V roku 2021 začala mestská polícia znižovať počet komerčných objektov 

a viac sa zameriavať na objekty patriacich mestu, mestským organizáciám a mestským častiam. 
 

Počty objektov podľa OV MsP: 

OV MsP Bratislava 1 – 85 objektov + 92 automatov (automaty MHD pribudli v roku 

2021 v obvodoch všetkých OV MsP) 

OV MsP Bratislava 2 – 55 objektov + 96 automatov (od roku 2021) 

OV MsP Bratislava 3 – 39 objektov + 59 automatov (od roku 2021) 

OV MsP Bratislava 4 – 46 objektov + 74 automatov (od roku 2021) 

OV MsP Bratislava 5 – 40 objektov + 62 automatov (od roku 2021) 

 

 V roku 2021 bolo vykonaných 1 506 zásahov na signál pultu centrálnej ochrany. Z toho 

2 boli ostré poplachy. Všetky výjazdy boli uhradené z prostriedkov podnikateľskej činnosti na 

účet rozpočtovej činnosti Mestskej polície v celkovej výške 30.000,- €. 
 

Výnosy prevádzky tvoria tržby od odberateľov za ochranu majetku – mesačné poplatky za 

stráženie, výjazdy a ostatné výnosy – tržby z predaja nových vysielačov, výmena batérií do 

vysielačov a služby. 

V roku 2021  boli výnosy v celkovej výške 148.061,57 € 

z toho:  tržby za monitorovanie vo výške 116.801,13 € 

 tržby za poplachy 12.310,60 € 

 tržby za pripojené objekty 417,90 € 

 tržby z predaja ostatných služieb 18.260,14€ (výmena vysielačov, batérií, výpisy    

 z objektov) 

 úroky  z bank. účtu, refundácie 271,80 € 
 

Náklady prevádzky tvoria finančné prostriedky potrebné na bezporuchový chod pultu 

centrálnej ochrany a ekonomické a administratívne činnosti spojené s ochranou objektov 

a mzdy zamestnancov oddelenia PCO, ktoré podnikateľskú činnosť vykonáva. 

V roku 2021 boli vynaložené náklady v celkovej výške 131.600,79 € 

z toho:   spotreba materiálu 7.404,45 € 

služby 45.921,32 € 

mzdové náklady 76.369,54 € 

dane a poplatky 8,33 € 

finančné náklady a poistenie 1.426,50 € 
 

 Rozdiel výnosov a nákladov v roku 2021  bol 16.460,78 €. Po odvode dane z príjmu 

a ostatných nepriamych daní  vo výške 6.022,49 € bol hospodársky výsledok vo výške 

10.438,29 €. 

 Aj napriek skutočnosti, že v 2. polroku 2021 došlo k nutnosti vypovedania stráženia 

časti komerčných objektov a pozastavenia ich ďalšieho možného napájania na pult centrálnej 

ochrany z kapacitných dôvodov Mestskej polície, je zisk z činnosti v celku uspokojivý (vďaka 

pripojeniu automatov na cestovné lístky Dopravného podniku Bratislava a.s.). Prepad príjmov 

z odpojených komerčných objektov sa však prejaví vo vyššej miere v roku 2022. Všetky 

hodnoty sú uvedené bez DPH, nakoľko podnikateľská činnosť PCO je platcom dane z pridanej 

hodnoty. 
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9.  Informovanie verejnosti 

 V úvode roka bola komunikácia zameraná na opatrenia súvisiace s Covid-19 a aktivít 

mestskej polície pri očkovacom centre v Národnom futbalovom štadióne alebo dobrovoľníckej 

práci jednej z policajtiek pri celoplošných testovaniach. 

 V marci v  úzkej spolupráci s magistrátom hlavného mesta sa podarilo spustiť náborovú 

kampaň, vďaka ktorej sa do prvého kurzu odborného vzdelávania získalo prvých 20 žiakov. 

Potenciálni záujemcovia sa obracali na mestskú políciu aj prostredníctvom správ a komentárov 

cez sociálne siete so žiadosťami o bližšie informácie, ktoré sme im počas celého trvania 

náborovej kampane poskytovali.  

 Od druhej polovice roka zmenila mestská polícia štýl vzťahov s verejnosťou a začala  

klásť dôraz na proaktívnu komunikáciu a to s fanúšikmi na sociálnych sieťach a aj 

prostredníctvom médií, s ktorými sme nadviazali intenzívnejší kontakt. Každý mesiac prinášala 

mestská polícia tému, ktorou chcela edukovať obyvateľky a obyvateľov Bratislavy, predstaviť 

sa alebo upozorniť na dôležité informácie, ktoré sa týkajú polície alebo verejného poriadku. 

Tieto témy reflektujú aktuálne dianie v meste a potreby mestských policajtov vo výkone. 

 

 Proaktívna komunikácia sa tak 

stáva kostrou komunikačnej stratégie 

a retroaktívna komunikácia, ktorá sa 

venuje zaujímavým prípadom z práce 

mestskej polície ju vypĺňa.  

 

V júni sme verejnosť 

informovali o otvorení školiaceho 

strediska mestskej polície na 

Saratovskej ulici v Dúbravke, ktorého 

činnosť sa podarilo obnoviť po dlhých 

ôsmich rokoch. V nasledujúcich troch 

mesiacoch bol dokumentovaný priebeh 

odbornej prípravy nových policajtov, z ktorých boli pravidelne prinášané zaujímavé fotografie 

a videá. Cieľom bolo poskytnúť potenciálnym uchádzačom relevantné a zaujímavé informácie 

o obsahu kurzu. 

 V rámci takzvanej mesačnej témy sa mestská polícia zamerala na bezpečnosť pri jazde 

na elektrokolobežkách, bicykloch a na edukáciu všetkých účastníkov premávky a taktiež ako 

sa vyvarovať vreckovým zlodejom.  

 V septembri, pri návrate ľudí do práce a náraste mobility, bola publikovaná séria 

edukačných postov o parkovaní – ako parkovať pri priechodoch pre chodcov, na chodníkoch, 

kde sú v meste najproblematickejšie úseky a podobne (táto téma bola realizovaná aj v súvislosti 

s pripravovanou parkovacou politikou).  

V tomto období bolo vyhotovených viacero videí, ktoré sa týkali napríklad nových 

verejných toaliet v Sade Janka Kráľa, mestská polícia odprezentovala aj novinky z kynológie, 

školenie operátorov na operačnom stredisku, postupnú výstavbu nového operačného strediska, 

výcvik frekventantov zaradených v školiacom a výcvikovom stredisku mestskej polície alebo 

situáciu v centre mesta počas protestov. Veľký úspech mal predovšetkým zásah petržalských 

mestských policajtov, ktorí zachránili chlapca z Dunaja, ale napríklad aj akcie zamerané proti 

požívaniu alkoholu mladistvými.  

 Začiatkom septembra boli v priestoroch nádvoria Primaciálneho paláca slávnostné 

privítaní noví mestskí policajti za účasti primátora hl. mesta, náčelníka mestskej polície 

a mediálnej obce.  
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 V októbri otvorila mestská polícia 

nové operačné stredisko. Úlohou 

oddelenia komunikácie bolo zabezpečiť 

organizačne celý event, účasť hostí a aj 

zástupcov médií.  

Medzi pozvanými bol primátor hlavného 

mesta Matúš Vallo, minister vnútra 

Roman Mikulec, zástupcovia PZ a ďalší 

stakeholderi, ktorí sa spolupodieľali na 

tvorbe nového a moderného strediska. 

Event pokrývali všetky významné 

televízie, denníky, internetové portály a 

viaceré týždenníky a mesačníky.  

Komunikačné oddelenie pripravilo live stream z otvorenia a následne aj informačnú a 

propagačnú kampaň k významu, funkciám a vylepšeniam, ktoré operačné stredisko prinieslo 

obyvateľom Bratislavy. 
 

 V novembri sa mestská polícia zamerala najmä na náborovú kampaň do tretieho kurzu 

pre nových mestských policajtov. Bola pripravená séria videí s prvými absolventmi, ktorí 

rozprávali o ich skúsenostiach, o tom, čo im práca dala alebo čo sa naučili, vrátane reportážneho 

videa z práce policajtov - psovodov. Videá boli promované najmä cez sociálne siete ako 

Facebook a YouTube. Mestská polícia si mohla vyberať z doteraz najväčšieho počtu zaslaných 

životopisov do náboru. 

 Počas obdobia Sviatku všetkých svätých a Pamiatky zosnulých, radila mestská polícia 

ako sa nestať obeťou zlodejov. Boli posilnené hliadky v okolí cintorínov a taktiež mestská 

polícia vyzývala ľudí, aby neboli k druhým ľahostajní a v prípade potreby kontaktovali linku 

159. 

 Naživo boli pokryté aj protesty počas 17. novembra, pred ktorými mestská polícia 

komunikovala svoju pripravenosť, vrátane spolupráce s PZ.  

V decembri boli rozhovory so šiestimi policajtkami a policajtmi z rôznych mestských 

častí a odlišných oddelení (okrskárka, policajti v uliciach, odťahovka, operačné stredisko). Bol 

prezentovaný ich osobný a profesijný život, ale aj práca v mestskej polícií a ľudským prístupom 

bola priblížená policajná práca bežným ľuďom. Aj vďaka týmto materiálom bola na webstránke 

rekordná návštevnosť. Ku koncu decembra vyzývala mestská polícia občanov na pokojný 

Silvester bez zábavnej pyrotechniky a to najmä v lokalitách, ako je ZOO Bratislava, útulok 

Slobody zvierat, Kamzík a podobne. 

 

Zhrnutie 
 

 Mestská polícia Bratislava počas roka 2021 zmenila štýl komunikácie a zamerala sa na 

proaktívne informovanie o dôležitých udalostiach v hlavnom meste, edukovanie obyvateliek 

a obyvateľov o témach, ktoré sa týkajú práce mestskej polície a aj tým sme sa snažili viac 

otvoriť mestskú políciu verejnosti. Podarilo sa nadviazať intenzívnejšiu spoluprácu so všetkými 

relevantnými médiami, ktoré informujú o dianí v hlavnom meste. Tlačové správy mestskej 

polície a príspevky na sociálnych sieťach často preberajú aj novinári, ktorým navyše mestská 

polícia ponúka aktívne témy a spoluprácu pri ich tvorbe. Pre mnoho žurnalistov sa stala mestská 

polícia zastúpená oddelením komunikácie relevantným partnerom a často je oslovovaná 

k témam, ktoré pripravujú. 
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10.  Preventívne aktivity 

 Prevenciu a jej jednotlivé aktivity v roku 2021 značne ovplyvnili prijaté opatrenia na 

ochranu zdravia v súvislosti so šírením ochorenia Covid 19. V dôsledku týchto opatrení boli 

niektoré naplánované podujatia zrušené. 

 V mesiacoch január až apríl bolo naplánovaných 12 prednášok na základných školách 

na tému Grafity – umenie či vandalizmus. Touto problematikou chcela mestská polícia osloviť 

ako cieľovú skupinu piatakov jednotlivých základných škôl ale vyučovací proces na základných 

školách bol na začiatku roka prerušený. Prednášková činnosť na tému Grafity bola obnovená 

až v mesiaci október a čiastočne aj v mesiaci november. Bolo zrealizovaných 12 prednášok, na 

ktorých sa zúčastnilo 520 žiakov. 

 V mesiacoch máj až september, po uvoľnení opatrení, bola rozbehnutá realizácia 

dopravných výchov pomocou mobilného dopravného ihriska mestskej polície. Dopravná 

výchova prebehla na 28 základných a materských školách a zúčastnilo sa jej spolu 3 654 detí. 

V mesiaci október bolo otvorené nové detské dopravné ihrisko v areáli ZŠ na Karloveskej ulici 

kde sa dopravnej výchovy zúčastnilo asi 300 detí.  V spolupráci s ÚAMK (Bratislava tour 

2021) a Dopravným podnikom mesta Bratislavy (Deň otvorených dverí DP) boli zrealizované 

2 podujatia k Európskemu týždňu mobility za účasti 700 detí. 

 Vzhľadom k prijatým opatreniam na ochranu zdravia bola koncom roka opätovne 

prerušená výučba na školách a taktiež sa nepodarili zrealizovať preventívne aktivity plánované 

v seniorských centrách. 

 Boli spracované a distribuované hliadkami mestskej polície letáky s radami bezpečného 

správania sa v cestnej premávke užívateľmi elektrických kolobežiek a taktiež k problematike 

voľného výbehu psov. 

  

11.  Profil ľudských zdrojov 

 K 31.12.2021 bol personálny stav na mestskej polícii celkom 392 zamestnancov.  Z toho 

boli 2 zamestnanci na rodičovskej dovolenke.  
        Z uvedeného počtu bolo ku koncu roka 316 príslušníkov a 61 ostatných zamestnancov, 

ktorí sú zaradení na funkčných útvaroch mestskej polície, 15 zamestnancov so zdravotným 

postihnutím vykonáva na jednotlivých OV MsP dohľad nad verejným poriadkom 

prostredníctvom mestského kamerového systému. 

 

 Nábor nových policajtov bol realizovaný prostredníctvom kampane „Buď policajt“,  

do ktorej sa zapojilo 597 

záujemcov. Pre týchto 

záujemcov boli realizované 3 

výberové konania, z toho 1 

výberové konanie bolo pre nábor 

do kurzu odbornej spôsobilosti, 

ktorý prebieha od 01.02.2022. 

Pozvaných bolo 106 uchádzačov, 

z ktorých bolo 43 zaradených do 

kurzov odbornej prípravy počas 

roka 2021 (2 kurzy) a 18 

uchádzačov bolo zaradených do 

odbornej prípravy od 01.02.2022. 
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 V priebehu roka 2021 bolo prijatých 94 zamestnancov, z toho bolo 66 príslušníkov a 28 

civilných zamestnancov. Z 28 civilných zamestnancov bolo prijatých celkom 14 zamestnancov 

na novú agendu objektívnej zodpovednosti a to na zisťovanie správnych deliktov a 

administratívne práce k spracovaniu agendy objektívnej zodpovednosti, ďalej 4 invalidní 

zamestnanci na sledovanie kamerových záznamov a 3 vedúci zamestnanci.  Ostatní 7 

zamestnanci boli prijatí na administratívne a servisné práce na funkčných  útvaroch.  

 Za rok 2021 bolo na mestskej polícii 6 výberových konaní na pracovné pozície na 

výkonných a funkčných útvaroch, rozložených na 13 termínov, vzhľadom na protipandemické 

opatrenia. 
 

V roku 2021 skončilo pracovný pomer v mestskej polícii celkom 42 zamestnancov (30 

príslušníkov, 3 frekventanti, 9 civilných zamestnancov), z toho :   

- dohodou – 24 zamestnancov, 

- v skúšobnej dobe  - 3 zamestnancov,  
- výpoveďou zo strany zamestnanca - 8 zamestnancov, 
- výpoveďou zo strany zamestnávateľa – 4 zamestnanci 
- skončením pracovného pomeru na dobu určitú - 1 zamestnanci 
- úmrtím – 2 zamestnanci   

 

12.  Služobná príprava a školenia 
 

 V roku 2021 absolvovali naši zamestnanci 2 kurzy odbornej prípravy na vykonanie 

skúšky odbornej spôsobilosti príslušníka obecnej polície v Školiacom stredisku mestskej 

polície hlavného mesta SR Bratislavy na Saratovskej 30. Do prvého kurzu bolo zaradených 20 

frekventantov, z toho dvaja ukončili kurz predčasne. Do druhého kurzu bolo zaradených 23 

frekventantov,  z ktorých dvaja ukončili pracovný pomer po neúspešnom absolvovaní skúšky.   
 

 Odborná príprava príslušníkov sa realizovala v prezenčnej a online forme z dôvodu 

pretrvávajúcich COVID 19 opatrení počas celého roka 2021. V mesiacoch január, február, 

marec, apríl, máj, jún 2021 sa nerealizovalo vzdelávanie ani výcvik streleckej, taktickej 

a telesnej prípravy príslušníkov z dôvodu pandemickej situácie. 

V mesiacoch júl, august, október 2021 sa realizovala strelecká príprava frekventantov ŠVS 

a taktiež bolo realizované overovanie telesnej zdatnosti uchádzačov  marec, apríl, jún, júl, 

august, september, december 2021. 
 

V mesiacoch júl / august 2021 bola vykonaná strelecká príprava pre ÚZJaK so 

zameraním na obrannú streľbu 

a zlepšenie reakčných schopností 

strelca a vyhodnocovanie streleckej 

situácie a pokračovala v októbri 2021 

pre príslušníkov, ktorí nevykonali 

streleckú prípravu v prvom polroku 

2021. Taktiež bol zrealizovaný 

taktický výcvik na zákroky pri 

hromadnom narušení verejného 

poriadku, vstupov do bytov a iných 

nebytových priestorov. Následne bola 

strelecká príprava opäť z dôvodu 

protipandemických opatrení 

prerušená.  

V priebehu roku 2021 boli realizované školenia zamerané na vstupné školenia vodičov 

vykonávané autodopravcom a taktiež školenia vodičov s právom prednostnej jazdy. 
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13.  Kontrolná činnosť 

 

V prvom polroku 2021, pred vznikom oddelenia kontroly bolo vykonaných 7 kontrol – 

so zameraním na kontrolu správnosti a oprávnenosti lustrácií motorových vozidiel v evidencii 

MV SR - na každom výkonnom útvare mestskej polície. Všetky kontroly boli ukončené so 

zistenými nedostatkami protokolom.  

 Za obdobie od 01.06.2021 do 31.12.2021 vykonalo novovzniknuté oddelenie kontroly 

mestskej polície celkom 7 kontrol, z toho 3 plánované a 4 operatívne. Z uvedených kontrol boli 

4 kontroly ukončené bez zistených nedostatkov, 2 kontroly so zistenými nedostatkami a 1 

kontrola nebola k 31.12.2021 ukončená (priebežne sú konštatované nedostatky). 

 

13.1 Kontroly vykonané oddelením kontroly bez zistenia nedostatkov 

a) plánovaná kontrola na oddelení finančnom mestskej polície a ÚZJaK  
 

Zameranie: dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj interných 

predpisov pri vedení písomnej agendy pre účtovanie finančnej hotovosti za prevzaté 

pokutové bloky ÚZJaK v súlade s prevzatou hmotnou zodpovednosťou za zverené 

hodnoty za pokutové bloky podľa rozpisu výdajok evidovaných na oddelení finančnom. 

Kontrolné obdobie: 01.01.2021 – 01.06.2021. 

Záver: Na základe skutočností zistených počas kontroly ako aj na základe toho, že 

nedostatok vo vyúčtovaní pokutových blokov a odvedenej finančnej hotovosti na 

ÚZJaK bol počas vykonávanej kontroly odstránený, bol z kontroly vypracovaný 

záznam o kontrole. 
 

b) plánovaná kontrola na oddelení právnom, sťažností a správneho konania  mestskej 

polície 
 

Zameranie: evidovanie, prešetrovanie a vybavovanie sťažností občanov podľa zákona 

č. 9/2010 o sťažnostiach v znení neskorších predpisov. 

Kontrolné obdobie: 01.01.2021 – 19.08.2021 

Záver: Vykonanou kontrolou nebolo zistené porušenie všeobecne záväzných právnych 

predpisov a bol z kontroly vypracovaný záznam o kontrole. 
 

c) operatívna kontrola na oddelení finančnom mestskej polície 

Zameranie: vedenie pokladnice a nakladanie s pokladničnou hotovosťou na mestskej 

polícii podľa príslušných právnych a interných predpisov. 

Kontrolné obdobie: 01.01.2021 – 03.11.2021 

Záver: Vykonanou kontrolou nebolo zistené porušenie všeobecne záväzných právnych 

predpisov, ani interných predpisov. 
 

d) operatívna kontrola na oddelení finančnom mestskej polície 

Zameranie: evidencia majetku mestskej polície podľa príslušných právnych a interných 

predpisov. 

Kontrolné obdobie: 01.01.2021 – 15.11.2021 

Záver: Vykonanou kontrolou nebolo zistené porušenie všeobecne záväzných právnych 

predpisov a bol z kontroly vypracovaný záznam o kontrole. 
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13.2 Kontroly vykonané oddelením kontroly so zistenými nedostatkami 

a) operatívna kontrola na OV MsP Bratislava 3 

Zameranie: dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj interných 

predpisov pri rozdeľovaní úloh jednotlivcovi pre výkon služby so zameraním na 

konečnú výslednosť práce jednotlivca. 

Kontrolné obdobie: 01.06.2021 – 13.07.2021 

Záver: Na základe skutočností a nedostatkov zistených počas kontroly bol z kontroly 

vypracovaný protokol o kontrole. 
 

b) plánovaná kontrola na OV MsP Bratislava 1 

Zameranie: plnenie úloh podľa zákona Slovenskej národnej rady č. 564/1991 Zb. 

o obecnej polícii v znení neskorších predpisov a na plnenie úloh podľa interných 

predpisov. 

Kontrolné obdobie: 01.01.2021 – 30.09.2021 

Záver: Na základe skutočností a nedostatkov zistených počas kontroly bol z kontroly 

vypracovaný protokol o kontrole. 
 

13.3 Kontroly vykonané oddelením kontroly - neukončené 

c) operatívna kontrola na OV MsP Bratislava 3 

 Zameranie: objasňovanie priestupkov podľa zákona o priestupkoch. 

 Kontrolné obdobie: 01.01.2021 – 30.11.2021 

 Záver: Kontrola nebola k 31.12.2021 ukončená. Bude vypracovaný protokol 
 

 14. Prešetrovanie sťažností a podnetov   
  

Od 01.01.2021 do 31.12.2021 bolo prijatých celkom 56 sťažností, z ktorých bolo do 

31.12.2021 vybavených 52 spôsobom uvedeným v tabuľke 3.         
    

Tabuľka 4 

Sťažnosti  Počet 

ukončené - opodstatnené                     4 

ukončené - neopodstatnené                                                  28 

ukončené odložením 19 

Postúpené 1 

Spolu  52 

       

 V roku 2021 boli niektoré podania občanmi označené ako sťažnosti, ale nakoľko 

nespĺňali zákonné náležitosti, boli prešetrené a vybavené ako podnety. 
 

Podľa oblastí, do ktorých 56 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, 
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- 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 

č. 9/2010 Z. z. 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.   
 

Do 31.12.2021 bolo prijatých a prešetrených 406 podnetov a žiadostí občanov. 

Z celkového počtu 406 podnetov bolo 405 vybavených nasledovne: 

 

Tabuľka 5 

Podnety  Počet 

ukončené v rámci pôsobnosti poverených zamestnancov  391 

postúpené z dôvodu vecnej príslušnosti       11 

odstúpené na trestné konanie                3 

v konaní 1 

Spolu  406 

 

V roku 2021 išlo o podania rôzneho zamerania: 

- podnety týkajúce sa nečinnosti príslušníkov po prijatí oznámenia,  

- statickej dopravy v kompetencii mestskej polície vrátane odstraňovania motor. vozidiel, 

- využívania technických zariadení pre zabránenie odjazdu motorového vozidla,  

- ukladania pokút v blokovom konaní,  

- nevhodného vystupovania príslušníkov.  
 

Ďalšie podnety sa týkali riešenia iných 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 útvarov mestskej polície 

alebo iným orgánom verejnej správy. 
 

           V roku  2021 bolo cez podateľňu prijatých a zaevidovaných 269 odkazov pre starostu. 

Prostredníctvom webovej stránky (www.odkazprestarostu.sk) bolo v roku 2021 riešených 

1 107 odkazov pre starostu.  Z toho 452 sa týkalo parkovania motorových vozidiel v rôznych 

častiach Bratislavy.   
 

Z počtu 1107 odkazov bolo za rok 2021  zaevidovaných 808 nových odkazov. Rozdiel 

299 odkazov sú odkazy, ktoré boli opätovne otvorené z minulých rokov. Z celkového počtu 

nových odkazov za rok 2021 bolo vyriešených 393 a z minulých rokov 299 t. j. spolu 692 

http://www.odkazprestarostu.sk/
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vyriešených odkazov. Na niektoré odkazy mestská polícia reaguje opakovanými odpoveďami. 

Celkovo bolo za rok 2021 prostredníctvom webovej stránky Odkazy pre starostu uverejnených 

3 947 odpovedí. 
 

Tabuľka 6 

Odkazy pre starostu  Počet 

vybavené  692 

v konaní  415 

Spolu  1 107 

 

15.  Žiadosti o informácie  

 Za rok 2021 bolo prijatých 31 žiadostí o informácie podľa zákona č. 211/2000 Z. z. 

o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov. Všetky boli vybavené 

v zákonnej lehote. Odvolanie proti rozhodnutiu o nesprístupnení informácie v roku 2021 nebolo 

doručené. 
 

Tabuľka 7 

Informácie (211) Počet 

ukončené - sprístupnené                   31 

ukončené – čiastočne sprístupnené                                                  1 

ukončené- rozhodnutie o nesprístupnení - 

postúpené z dôvodu vecnej príslušnosti       - 

v konaní - 

Spolu  32 

  

 Najčastejšie boli sprístupňované informácie ohľadom výkonu služobnej činnosti, 

preverenie vybavenia a postupu telefonických oznamov občanov, priestupkového konania 

a ukladania pokút, žiadostí ohľadne štatistických údajov k služobnej činnosti, resp. k rôznym 

oblastiam priestupkov, fotodokumentácie z priestupku, údajov o počtoch zamestnancov 

mestskej polície.  
     

16.  Ekonomické zabezpečenie 
 

 Mestské zastupiteľstvo schválilo uznesením č. 688/2020 zo dňa 17.12.2020 rozpočet            

hlavného mesta SR Bratislava na rok 2021 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 11 952 087 € (bežné výdavky 11 323 087 € 

a kapitálové výdavky 629 000 €). 

 Schválený plán rozpočtových prostriedkov bol rozpracovaný podľa platnej rozpočtovej       

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

 V priebehu roka 2021 bol 11-krát predložený návrh na úpravu rozpočtu, z toho 5-krát 

schválený mestským zastupiteľstvom: 
 

1. 23.02.2021 – zvýšenie bežných príjmov (transferov) aj výdavkov o 20 820 €, a to 

820 € finančný príspevok od mestských častí  Bratislava Jarovce, Rusovce, Čunovo 

a Záhorská Bystrica na pohonné hmoty a 20 000 € na odmeny mestských policajtov od 
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mestskej časti Petržalka - schválené Mestským zastupiteľstvom hlavného mesta SR 

Bratislavy (ďalej len „MsZ“) 25.03.2021. 
 

2. 03.03.2021 – zníženie bežných výdavkov na položke 630 o sumu 30 000 € z dôvodu 

predpokladu nerealizácie výdavkov na obstaranie nových uniforiem v roku 2021 – 

schválené MsZ 27.05.2021. 
 

3. 21.05.2021 – zníženie bežných výdavkov o sumu 457 654 € na základe predpokladaného 

čerpania RP do konca roka 2021 - schválené MsZ 24.06.2021. 
 

4. 20.07.2021 - presun v rámci  KV 700 z položky Obstaranie softvéru na zabezpečenie 

financovania budovania operačného strediska v sume 90 000 € na základe 

predpokladaného čerpania RP do konca roka 2021 – schválené RO (rozpočtovým 

opatrením) primátora 20.08.2021. 
 

5. 26.07.2021 – zvýšenie príjmov aj výdavkov o 5 000 €  dar (transfer) na zdvíhaciu plošinu 

pre ZŤP zamestnancov – Saratovská ul. – schválené RO primátora 20.8.2021 (schválené 

spolu s bodom 4). 
 

6. 09.08.2021 – zvýšenie bežných výdavkov na mzdy a transfery súvisiace s prijatím 47 

nových zamestnancov (policajtov) do konca roka vo výške 294 201€ - nebolo schválené, 

ale bolo schválené zníženie bežných výdavkov na mzdy vo výške 57 600 € - schválené 

MsZ 23.09.2021. 
 

7. 15.10.2021 – zníženie kapitálových výdavkov na nákup automobilov o 270 000 € 

– schválené MsZ 18.11.2021. 
 

8. 02.11.2021 – zníženie bežných výdavkov o 173 180 € na základe predpokladaného 

čerpania RP do konca roka 2021 - schválené RO primátora 23.11.2021. 
 

9. 03.12.2021 - zvýšenie bežných výdavkov na mzdy vo výške 173 180 € na vyplatenie 

mimoriadnych výkonnostných odmien – schválené RO primátora 07.11.2021. 
 

10. 03.12. 2021 – zvýšenie bežných príjmov aj výdavkov o 26 599 € transfer od mestskej časti 

Petržalka „Parkovacia politika“ na zvýšenie nákladov na mzdy (refundácia vyplatených 

miezd) - schválené RO primátora 07.11.2021 (schválené spolu s bodom 9.). 
 

11. 22.12.2021 – presun bežných výdavkov z položiek 630 tovary a služby na 620 mzdové 

odvody do poisťovní – schválené RO primátora 28.12.2021. 
 

Po schválených úpravách bol rozpočet mestskej polície pre rok 2021 nasledovný: 

- bežné výdavky           10 882 848 € 

- kapitálové výdavky     364 000 € 

- bežné príjmy      766 750 € 

- bežné granty a transfery      52 419 € 
 

 Kapitálové výdavky  po úpravách boli určené v celkovej výške: 364 000 €. 

Rozpočtové prostriedky vo výške 270 000 € na obstaranie 13 ks nových osobných motorových 

vozidiel a realizáciu výťahu pre ZŤP v sume 25 000 € neboli realizované.  

Na vytvorenie a modernizáciu operačného strediska bolo minutých: 184 011,70 €  

 Z uvedených údajov je zrejmé, že vzhľadom k prijatým racionalizačným opatreniam tak 

zo strany magistrátu hlavného mesta ako aj vedenia mestskej polície a vzhľadom k situácii 

v dodávateľských vzťahoch došlo k celkovej úspore finančných prostriedkov v roku 2021: 
 

 oproti schválenému objemu finančných prostriedkov nasledovne: 

- v bežných výdavkoch v kat. RP 630 v sume:   900.759,31 €    

- v kapitálových výdavkoch v sume:    403.925,76 € 



 

21 

 

a oproti upravenému rozpočtu: 

- v bežných výdavkoch v kat. RP 630 v sume:   184.545,31 €    

- v kapitálových výdavkoch v sume:    138.925,76 € 
 

 Príslušníci mestskej polície používali pre svoju činnosť v teréne 16 platobných 

terminálov na bezhotovostné platenie blokových pokút, poskytnuté k dispozícii ČSOB a.s. 

Bratislava v členení:     

- OV MsP Bratislava 1   3 ks 

- OV MsP Bratislava 2   3 ks  

- OV MsP Bratislava 3    3 ks  

- OV MsP Bratislava 4    2 ks  

- OV MsP Bratislava 5    2 ks  

- ÚZJaK     3 ks  
 

Na overenie pravosti bankoviek je využívaných 8 testerov bankoviek a 12 ultrafialových lámp.   
 

 Mestská polícia v priebehu roka čerpala finančné príspevky na pohonné hmoty do 

služobných motorových vozidiel vo výške: 

- z mestskej časti Bratislava Záhorská Bystrica    360,00 € 

- z mestskej časti Bratislava Rusovce     100,00 €  

- z mestskej časti Bratislava Jarovce     140,00 €  

- z mestskej časti Bratislava Čunovo                100,00 € 
 

 V priebehu roka 2021 boli v stanovených lehotách (štvrťročne) vykonané jednotlivé 

inventarizácie pokladne. Bol spracovaný a predložený návrh rozpočtu mestskej polície na rok 

2022 a výhľadový návrh rozpočtu mestskej polície pre roky 2023 – 2024. 
 

Tabuľka 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Trieda Klasifikácia január - december

VÝDAVKY CELKOM 10 902 274,43

600 Bežné výdavky spolu: 10 677 200,19

v tom:

610 Mzdy spolu: 6 320 044,94

620 Poistné a príspevok do poisťovní spolu: 2 450 725,72

630 Tovary a služby spolu: 1 400 524,01

631 Cestovné výdavky 3 376,32

632 Energie, voda, komunikácie 141 060,69

633 Materiál 308 387,31

634 Dopravné s PHM 228 458,76

635 Rutinná a štamdardná údržba 89 590,73

636 Nájomné za prenájom 82 435,37

637 Služby 547 214,83

642 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám spolu: 505 905,52

642006 Na členské príspevky 166,00

642012 Na odstupné 52 073,00

642013 Na odchodné 27 225,00

642014 Náborový príspevok 40 147,40

642015 Na nemocenské PN 51 189,87

642017 Na kúpeľnú liečbu 950,00

642026 Na dávku v hmotnej núdzi 334 154,25

700 Kapitálové výdavky spolu: 225 074,24

713002 Nákup kancelárskych strojov a zariadení 3 648,00

713005 Nákup špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení 37 414,54

714001 Nákup dopravných prostriedkov (osobné automobily) 0,00

717002 Rekonštrukcia a modernizácia (Saratovská) 184 011,70

718005 Rekonštrukcia a modernizácia program 0030302 (kamery) 0,00

200, 300 PRÍJMY CELKOM: 897 799,93

212003 Príjmy z vlastníctva 38 000,55

221004 správne poplatky - ostatné 80,00

222003 Pokutové bloky 773 453,60

223001 Poplatky za služby 4,86

223004 Za prebytočný hnuteľný majetok 9 445,00

292006 Iné príjmy -z poisťovní 2 336,04

292012 Z dobropisov 13 466,91

29017 Vratky 1 942,25

292027 Iné príjmy 37 370,72

311 Granty 1 000,00

312007 Bežné transfery v rámci verejnej správy - z rozpočtu obce 20 700,00

Bežné príjmy spolu 897 799,93

239 Príjem z predaja - ostatné príjmy kapitálové 0,00

322001 Kapitálové transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu 0,00

Kapitálové príjmy spolu 0,00

 Účtovné doklady v Norise sú zaúčtované do dňa: 28.1.2022.

Čerpanie rozpočtových prostriedkov za rok 2021
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Účtovné doklady v Norise sú zaúčtované do dňa: 28.01.2022. 

 

17. Logistika a technické zabezpečenie 
 

17.1    Dopravné prostriedky 
 

 K 31.12.2021 mala mestská polícia v evidencii 50 služobných motorových vozidiel z toho: 

- 38  osobných motorových vozidiel  

- 3  nákladné motorové vozidlá  

- 6  motocyklov  

- 3  prípojné vozidlá  
  

 K 31.12.2021 bolo mimo prevádzku 1 služobné motorové vozidlo. Počas roku 2021 

najazdili  služobné motorové vozidlá spolu  970 446 km. 

 Počas roka 2021 boli zaregistrované 2 dopravné nehody, 13 škodových udalostí a žiadne 

poškodenia služobných motorových vozidiel. Dopravná nehoda bola v 1 prípade zavinená 

pracovníkom mestskej polície a v 1 prípade nebola zavinená pracovníkom mestskej polície. 

Škodové udalosti boli v 10 prípadoch zavinené pracovníkmi mestskej polície a v 3 prípadoch 

neboli zavinené pracovníkmi mestskej polície.  
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642012 Na odstupné 52 073,00

642013 Na odchodné 27 225,00

642014 Náborový príspevok 40 147,40
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713005 Nákup špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení 37 414,54
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223001 Poplatky za služby 4,86

223004 Za prebytočný hnuteľný majetok 9 445,00

292006 Iné príjmy -z poisťovní 2 336,04

292012 Z dobropisov 13 466,91

29017 Vratky 1 942,25

292027 Iné príjmy 37 370,72

311 Granty 1 000,00

312007 Bežné transfery v rámci verejnej správy - z rozpočtu obce 20 700,00

Bežné príjmy spolu 897 799,93

239 Príjem z predaja - ostatné príjmy kapitálové 0,00

322001 Kapitálové transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu 0,00

Kapitálové príjmy spolu 0,00
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Čerpanie rozpočtových prostriedkov za rok 2021
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 V roku 2021 nebolo do evidencie KDI PZ prihlásené žiadne nové služobné vozidlo 

mestskej polície, ale boli z  evidencie KDI PZ odhlásené 3 služobné motorové vozidlá mestskej 

polície. Pravidelne sa vykonávali opravy a servis služobných motorových vozidiel, na ktorý sa 

vyčerpalo celkovo 79 889,53 €. Na poistenie služobných motorových vozidiel sa vyčerpalo 22 

324,78 € a na pohonné hmoty 125 555,49 €. V roku 2021 boli vyčlenené na nákup nových 

služobných motorových vozidiel kapitálové výdavky vo výške 270 000 €, tie sa však 

nevyčerpali pre neúspešný proces verejného obstarávania.  

 

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. 

 

17.3 Skladové hospodárstvo  

 

 Skladové hospodárstvo realizovalo  celkovo 16 postupov verejného obstarávania na 

zabezpečenie nákupu rovnošiat, odevov a výstrojných súčiastok v celkovej hodnote 159 tis. €. 

Celkovo bolo zakúpených položiek v rámci nákupu odevov, obuvi a výstroja vo výške 

80 847,72 €. 

 

Tabuľka 9 

Náklady na uniformy a výstrojné súčiastky v roku 2021 

Názov predmetu zákazky – verejné obstarávanie Suma v eurách 

Uniformy (bundy, nohavice, košele) – doplnenie 29 304,00 

Uniformy pre ÚZJaK 18 702,58 

Obuv 93 817,80 

Termoprádlo 4 224,00 

Ponožky a podkolienky 1 740,00 

Opasky kožené 5 335,20  

Taktické vesty 793,90 

Samolepky 20 000 ks korupčné správanie 1 226,40 

Tlač služobných kníh a tlačív 1 734,00 

Obranný sprej KO 260,00 

Putá s poistkou 1 152,00 

Obušky 612,00 

Putá s poistkou 2 400,00 

Nosič balistických plátov - 10 ks 793,90 

Kravaty 1 020,00 

Ochranné štíty 883,50 
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17. 4    Správa budov 
 

 Pravidelne boli realizované mesačné platby za všetky druhy energií, za ktoré mestská 

polícia zaplatila celkom 120 066,32 €. Zabezpečovalo sa materiálno - technické vybavenie 

výkonných a funkčných útvarov, interiérové vybavenie, nákup pracovných odevov, strojov a 

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

položke bolo čerpaných 189 125,90 €. Správa budov v r. 2021 participovala na realizácii, ako 

na jednej z nosných úloh v tomto roku, na vybudovaní a premiestnení operačného strediska 

mestskej polície. Táto úloha bola ukončená v mesiaci október a jej finančná náročnosť na 

kapitálové výdavky bola vo výške 184 011,70 €. Koncom decembra sa mestská polícia 

podieľala aj na rekonštrukcii a dodávke klimatizácie na 2. p. na Gunduličovej 10, na ktorú sa 

boli využité kapitálové výdavky vo výške 8 420,44 €, žiaľ, nestihli sa v tomto roku zaplatiť 

z dôvodu administratívnych procesov na Magistráte hl. mesta Bratislavy. 

 

18.  Ocenenia práce a poďakovania 

 

 V roku 2021 bolo mestskej polícii doručených celkom 18 poďakovaní, pričom 11 z nich 

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

služobných úloh, profesionalitu a ľudskosť). V 2 prípadoch išlo o poďakovanie za pomoc 

a spoluprácu pri zabezpečovaní verejného poriadku počas bežeckého podujatia 16. ročníka 

ČSOB Bratislava Marathon a 13. ročníka bratislavského nočného behu Telekom Night Run.  

Dve poďakovania od o. z. Vagus a charitatívnej organizácie Maltézska pomoc Slovensko o. z. 

sa týkali spolupráce  pri zabezpečovaní verejného poriadku v okolí denného stacionára Domec 

a pri výdaji obedov pre ľudí bez domova. V dvoch prípadoch prišlo poďakovanie za pomoc pri 

zabezpečení odvozu do nemocnice (úraz a nevoľnosť staršej osoby) a v 2 prípadoch za pomoc 

pri poruche a dopravnej nehode .  

 Na Sneme Združenia náčelníkov obecných a mestských polícií sú oceňovaní príslušníci 

mestských a obecných polícií z celého Slovenska za záchranu ľudského života. Na oceňovanie 

boli zo strany Mestskej polície Bratislava navrhnutí 4 príslušníci, z nich štyria boli ocenení 

(Ľubomír Chomo, Branislav Lichner, Erik Horváth a Ján Bongya). 
 

- Dňa 10.03.2021 hliadka v zložení Ladislav Kucman a Marián Kapec, zistila, že pani 

počas venčenia psa bola strhnutá vlastným psom, tak nešťastne, že si zlomila stehenný 

kŕčok a vzhľadom na počasie by sa mohla minimálne ťažko podchladiť. Vďaka hliadke 

mestskej polície, ktorá poskytla bazálnu predlekársku pomoc a pani zakryli vlastnou 

služobnou bundou sa tak nestalo. 
  

- Dňa 26.03.2021 hliadka v zložení Ľubomír Chomo a Branislav Lichner, našli na 

„Tyršáku“ zranenú osobu, ktorá sa pokúšala o samovraždu. Išlo o muža, ktorý chcel 

skočiť do Dunaja. Mal na chrbte batoh s asi 20 kg kameňom (betónom), podrezal si žily 

a niekoľkokrát sa bodol, hliadka okamžite poskytla pomoc a volala ZZS.  
  

- Dňa 13.08.2021, hliadky v zložení Patrik Szalay - Michael Grečo, a Ladislav Kucman - 

Tomáš Peško, na základe podnetu občana preverili oznam o chlapcovi kúpajúcom sa 

v Dunaji. Po príchode zistili, že ide o autistického chlapca, ktorého presvedčili aby 

vyšiel z vody a následne sa o neho starali do príchodu ZZS. 
  

- Dňa 10.07.2021, hliadka v zložení Erik Horváth a Ján Bongya prijali oznam o maloletej 

osobe, ktorá bola na parapete okna a hrozil jej pád z veľkej výšky. Hliadka mestskej 

polície sa na miesto dostavila ako prvá. Privolala záchranné zložky, s ktorými spoločne 

zabezpečili, aby sa maloletý chlapec dostal do bezpečia bez zranenia. 
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Záver 
 

Mestská polícia aj v roku 2021 potvrdila svoje nezastupiteľné miesto v štruktúre 

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

roka 2021 bol vykonávaný v súlade s platnou ústavou SR, so zákonmi a ostatnými všeobecne 

záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.  

Žiaľ aj mestská polícia sa v roku 2021 musela vysporiadať s pomerne častým 

výpadkom personálu v čase pandémie, a to najmä v mesiacoch január, február, november 

a december.  

Aj napriek tejto skutočnosti, hlavné mesto vrátane mestskej polície malo v roku 2021 

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.  

Ambíciou vedenia mestskej polície je aj v roku 2022 aktívne pracovať na reformných 

zámeroch schválených mestským zastupiteľstvom a presadzovať zámer budovania modernej 

Mestskej polície, ktorá by mala zaujať výrazné postavenie medzi mestskými políciami a 

obecnými políciami v Slovenskej republike a ktorá by mala byť v očiach verejnosti vnímaná 

ako profesionálny a dôveryhodný poriadkový útvar, ktorý bude svojou činnosťou výrazne 

prispievať k budovaniu pocitu bezpečia občanov a návštevníkov hlavného mesta.  

 

Základné ciele pre rok 2022 sú najmä: 

 

✓ budovanie dôvery mestskej polície  

✓ pokračovanie v racionalizácii pracovných procesov  

✓ pokračovanie v budovaní odborného tímu  

✓ zodpovedný a aktívny prístup k plneniu úloh  

✓ zabezpečenie proklientského prístupu  
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Príloha  

 

Porovnanie výsledkov 2021 - 2020 
 

Tabuľka 10 
 

Základné rozdelenie priestupkov 

Druh priestupku 2021 
BP 

počet 
Suma 
v €r 2020 

BP 
počet 

Suma 
v € 

bezpečnosť a plynul. cestnej premávky 53 858 41 583 799 815 50 613 40 456 800 965 

priestupok na úseku podnikania 1 - - 27 - - 

priestupok na úseku ochrany pred 
alkoholizmom 

 - - 2 - - 

priestupok na úseku poľnohospodárstva a 
poľovníctva a rybárstva 

1 - - - - - 

priestupok na úseku ochrany život. 
Prostredia 

15 3 40 5 2 40 

iné priestupky proti poriadku v správe 5 1 20 3 - - 

priestupok proti verejnému poriadku 647 289 5 660 612 224 4 480 

VZN 2 326 747 11 570 4 275 1 240 18 605 

priestupok proti občianskemu  
spolunažívaniu 

56 21 440 29 3 60 

priestupok proti majetku 46 1 30 45 2 40 

kontrola TAXI - zistený priestupok 22 17 620 96 58 4 880 

nepovolené skládky - porušenie zák. č. 
223/2001 

64 - - 64 - - 

VRAKY -  porušenie zák. č. 223/2001 359 - - 475 - - 

poškodenie, znečistenie doprav.  značky 193 - - 190 - - 

znečisťovanie komunikácie -  podľa zákona 3 - - 1 - - 

porušenie zákona o ochrane nefajčiarov 127 44 720 331 141 2 200 

porušenie ochrany pred zneužitím alk. nápoj. 33 - - 17 - - 

neoznámené zhromaždenie 2 - - - - - 

 porušenie zákona o lesoch 235 - - 1 381 - - 

stavbe bez stavebného povolenia 5 - - 9 - - 

ohrozenie verejného zdravia 188 108 2 750 306 129 4 130 

porušenie podmienok držania psov 107 34 670 71 22 385 

Spolu 58 293 42 848 822 335 58 552 42 277 835 785 
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Tabuľka 11 

Porušenie všeobecne záväzných nariadení 

Oblasti  2021 
Počet 

BP 
Suma  

v € 2020 
Počet 

BP 
Suma  

v € 

psi (čistota - výkaly)  6 3 40 8 - - 

psi (vôdzka, voľný pohyb)  71 17 290 73 18 250 

psi (zákaz vstupu so psom) 32 9 110 12 3 40 

psi (známka, evidencia psov, poplatky) 10 4 80 16 2 30 

čistota a poriadok 630 60 960 1 179 115 1 800 

kontajnery a ich stojiská 290 3 90 411 - - 

nepovolené skladovanie staveb. materiálu 2 1 20 16 2 30 

užívanie ver. priestranstva bez povolenia 17 6 90 9 2 40 

znečisťovanie odpadom, skládky VZN  118 3 40 99 2 30 

VRAKY - porušenie VZN  76 - - 47 - - 

stavebné práce mimo vyhradeného času 18 10 210 45 30 690 

nepovolené rozkopávky  5 - - 8 1 30 

poškodzovanie verejnej zelene 13 1 20 18 3 30 

státie na zeleni 5 1 20 4 2 25 

nepovolené pálenie odpadu 5 - - 10 2 30 

zákaz vjazdu s bicyklom 24 10 110 76 47 490 

znečisťovanie komunikácie 2 1 30 2 - - 

zákaz táborenia, zakladanie ohniska  26 8 110 74 2 20 

ambulantný predaj 16 5 100 42 35 460 

trhový poriadok 1 - - 2 - - 

záverečné hodiny - prevádzkové časy 79 43 910 180 82 1 700 

exteriérové sedenie 32 23 480 108 35 700 

požívanie alkohol. nápojov na verejnosti 753 532 7 750 1 546 818 11 460 

obťažovanie osôb 22 - - 137 5 90 

nepovolené pouličné aktivity 49 3 40 124 21 430 

hluk (nežiaduci, škodlivý, obťažujúci ... ) 8 1 20 7 3 80 

rušenie nočného pokoja 8 1 20 - - - 

zákaz používania pyrotechniky - - - 3 2 60 

ochrana nefajčiarov 8 2 30 19 8 90 

Spolu 2 326 747 11 570 4 275 1 240 18 605 
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Tabuľka 12 

Riešenie priestupkov 2021 2020 

bloková pokuta 42 594 41 827 

bloková pokuta nezaplatená na mieste 254 450 

Napomenutie 10 527 9 919 

priestupok oznámený DI alebo PZ 105 129 

priestupok oznámený iným orgánom 2 257 3 325 

Objasňovanie 2 310 2 771 

odovzdané do správneho konania 57 - 

Ostatné 189 131 

Spolu 58 293 58 552 

 

Tabuľka 13 

Uložené pokuty 

Pokuty uložené v blokovom konaní 

Rok 
Celkom v hotovosti 

z toho v hotovosti   BP nezaplatená 

 na mieste pre hlavné mesto pre mestské časti 

počet  € počet  € počet  € počet € 

2021 42 594 813 470 39 604 766 330 2990 47 140 254 8 865 

2020 41 827 817 650 36 760 737 490 5 067 80 160 450 18 135 

Objektívna zodpovednosť 

2021 Počet vydaných rozkazov :   11 vo výške:   78 € spolu:   858 € 

 

Tabuľka 14 

Zistené podozrenia z trestného činu 2021 2020 

ublíženie na zdraví 10 5 

nedovolená výroba a držanie omamných a psychotr. látok 3 5 

Lúpež 4 - 

Krádež 11 10 

neoprávnené používanie cudzieho motorového vozidla 1 - 

poškodzovanie cudzej veci 11 6 

poškodzovanie cudzej veci – „sprejeri“ 3 6 

útok na VČ 1 2 

falšovanie a pozmeňovanie verejnej listiny - 1 

Pytliactvo 1 - 

Výtržníctvo 4 3 

marenie výkonu úradného rozhodnutia - 1 

týranie zvierat 3 1 

Spolu 52 40 
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Tabuľka 15 

Pátranie po osobách a veciach 2021 2020 

zistené osoby v pátraní PZ pre trestný čin 1 4 

zistené nezvestné osoby 2 - 

zistené motorové vozidlo v pátraní PZ 1 - 

zistené vec v pátraní PZ - 1 

 
Tabuľka 16 

Niektoré ďalšie úkony 2021 2020 

nezistený priestupok - planý výjazd 16 279 17 924 

privolaná ZZS (zdravotná záchranná služba) 342 293 

privolaný HaZZ (hasiči) 65 64 

privolaná Sloboda zvierat 132 165 

odstúpený oznam PZ 160 112 

nájdené osobné doklady 31 27 

 
Tabuľka 17 

Špeciálne kontroly  2021 2020 

 kontroly 
z toho 

priestupky 
kontroly 

z toho 
priestupky 

kontrola taxislužby  34 22 204 96 

dodržiavanie podmienok chovu psov  107  

Kontroly 
evidované až  
od 1.7.2021 

ľudia bez domova 335 1 

zeleň na verejne prístupných miestach 70  

verejný poriadok 2240 16 

BaPCP 869 55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


