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Mestská polícia  hlavného mesta Slovenskej republiky  Bratislavy 
 
 

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

polícia“) predkladá informáciu o plnení úloh za 2. štvrťrok 2022. Zdrojom uvedených 

štatistických výstupov je Informačný systém mestskej polície Centrála (ďalej len „IS Centrála). 

Správne delikty držiteľov vozidiel prejednávané v rámci tzv. objektívnej zodpovednosti 

držiteľa vozidla sú v tejto informácii uvedené osobitne.  
 

  Podľa zaznamenaných údajov v IS Centrála bolo mestskou políciou za sledované 

obdobie zistených a oznámených celkom 29 602 udalostí a podnetov, z toho bolo 16 275 

udalostí právne kvalifikovaných ako priestupok a 12 udalostí právne kvalifikovaných ako 

trestný čin a odovzdaných Policajnému zboru (ďalej len „PZ“).  
 

  Zo celkového počtu 16 275 priestupkov bolo blokovou pokutou bolo vyriešených 

11 219 priestupkov v celkovej výške 220 260 € a pokutou nezaplatenou na mieste bolo 

vyriešených 68 priestupkov v celkovej výške 2 120 €. 

 

Tabuľka 1 
 

Pokuty uložené v blokovom konaní za priestupky – 2. štvrťrok 

Rok 
Celkom v hotovosti z toho pre hl. mesto z toho pre MČ Nezaplat. na mieste 

počet  € počet  € počet  € počet € 

2022 11 219 220 620  10 411 208 570 808 12 050 68 2 120 

2021 13 318 261 200 12 949 255 000 369 6 200 89 2 930 

 
 

Správne konanie na úseku objektívnej zodpovednosti 
 

    Samostatnou oblasťou činnosti mestskej polície na základe poverenia primátora 

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy je prejednávanie správnych deliktov 

v správnom konaní, ktoré napĺňajú skutkovú podstatu správneho deliktu podľa ustanovenia 

§ 6a písm. e)  zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v platnom znení. 
 

Za sledované obdobie bolo zaevidovaných celkovo 2 764 rozkazov, z toho bolo 

právoplatných a vykonateľných 2 026 rozkazov. Za sledované  obdobie bolo uhradených  2304 

rozkazov v celkovej výške 159 256 €.  
 

Tabuľka 2 
 

Počet zaevidovaných rozkazov v správnom konaní – 2. štvrťrok 2 764 

Počet právoplatných a vykonateľných rozkazov 2026 

Počet došlých odporov  286 

Počet stornovaných rozkazov, kde bolo vydané rozhodnutie o zastavení 237 

Počet upovedomení o odmietnutí odporu  9 

Počet rozhodnutí o prerušení 21 

Počet zaslaných výziev 279 
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Základné štatistické údaje k  počtu už uhradených rozkazov realizovaných správnymi 

orgánmi mestskej polície v rámci objektívnej zodpovednosti za sledované obdobie sú uvedené 

nižšie v tabuľke:    
 

Tabuľka 3 
 

Počet všetkých uhradených rozkazov v správnom konaní - 2. štvrťrok 2 304 159 256,- € 

Počet uhradených rozkazov    (52,-Eur) 802 41 704,- € 

Počet uhradených rozkazov    (78,-Eur)  1 502 117 156,- € 

Počet uhradených rozkazov  (198,-Eur)     2 396,- € 

 

 

Porovnanie výsledkov za 2. štvrťrok v roku 2022 a 2021 
 

Tabuľka 4 
 

Blokové pokuty za priestupky a vydané rozkazy v správnom konaní spolu – 2. štvrťrok 

Rok 
BP za priestupky Pokuty v správnom konaní Spolu 

počet  € počet € počet € 

2022 11 219 220 620  2 304 159 256 13 523 379 876 

2021 13 318 261 200 0 0 13 318 261 200 
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Tabuľka 5 
 

Zistené a oznámené udalosti – 2. štvrťrok   2022 2021 

zistené a oznámené udalosti 29 602 22 838  

     z  toho priestupky 16 275 17 731  

     z toho trestné činy a následne odovzdané PZ 12 13 
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Graf 2 
 

 

 

 

Tabuľka 6 
 

 Riešenie priestupkov – 2. štvrťrok 2022 2021 

bloková pokuta 11 219 13 318 

bloková pokuta nezaplatená na mieste 68 89 

napomenutie 3 777 2 963 

priestupok oznámený PZ a DI 77 17 

priestupok oznámený iným orgánom 418 694 

odovzdané správnemu orgánu mestskej polície 8 - 

objasňovanie 635 650 

v riešení 73 - 

Spolu 16 275 17 731 
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Tabuľka 7 
 

 Základné rozdelenie priestupkov – 2. štvrťrok 2022 2021 
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psi (čistota-výkaly) 2 3 

psi (vôdzka, voľný pohyb) 10 10 

psi (zákaz vstupu) 4 5 

psi (známka, evidencia, poplatky) 3 6 

čistota a verejný poriadok 75 175 

kontajnery a ich stojiská 30 87 

skladovanie staveb. materiálu bez povolenia na ver. priestr. 4 1 

užívanie verejného priestranstva bez povolenia 2 3 

znečisťovanie odpadom, nepovolené skládky 47 28 

VRAK motorového vozidla - porušenie VZN 40 8 

stavebné práce mimo vyhradeného času 6 6 

poškodzovanie verejnej zelene 2 6 

nepovolené pálenie odpadu 1 3 

zákaz vjazdu s bicyklom 11 - 

znečisťovanie komunikácie - 1 

zákaz táborenia, zakladanie ohniska 1 6 

ambulantný predaj 5 7 

záverečné hodiny-prevádzkové časy a VP 31 17 

exteriérové sedenie 6 18 

požívanie alkohol. nápojov na ver. priestranstve. 137 334 

zákaz(obmedzenie)predaja alkohol. nápojov 1 - 

obťažovanie osôb 12 3 

nepovolené pouličné aktivity 33 22 

hluk(nežiaduci, škodlivý, obťažujúci ... ) 3 4 

rušenie nočného pokoja 9 - 

ochrana nefajčiarov 10 1 

o
s

ta
tn

é
 

bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky 15 320 16 345 

priestupok na úseku podnikania 1 -  

priestupok na úseku hospodárenia s bytmi a nebyt. priestormi 12 -  

priestupok na úseku ochrany život. prostredia 4 1 

iné priestupky proti poriadku v správe 27 1 

priestupok proti verejnému poriadku 211 198 

priestupok proti občianskemu spolunažívaniu 44 6 

priestupok proti majetku 10 12 

In
é
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nepovolené skládky - porušenie zákona 6 22 

VRAK motor. vozidla - porušenie zákona 52 110 

dopravná značka - zmena, zničenie, poškodenie, znečistenie 29 53 

porušenie zákona o ochrane nefajčiarov 20 40 

porušenie zákona o lesoch 20 57 

ohrozenie verejného zdravia, civilná ochrana -  86 

rúško -  16 

stavba bez stavebného povolenia 2 2 

porušenie podmienok držania psov 29 23 

taxislužba 3 5 

Spolu 16 275 17 731 
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Správne konanie - priestupky na úseku porušovania podmienok držania psov 
 

Samostatnou oblasťou činnosti mestskej polície na základe poverenia primátora 

hlavného mesta SR Bratislavy je prejednávanie priestupkov správnym orgánom mestskej 

polície v správnom konaní vo veciach podľa ustanovení § 7 ods. 1 písm. c), ods. 2 písm. b) 

zákona č. 282/2002 Z. z.  

 

Základné štatistické údaje k  počtu zaevidovaných a riešených priestupkov za sledované 

obdobie sú uvedené nižšie v dvoch tabuľkách.   

 

Tabuľka 8 
 

Zaevidované prípady v správnom konaní podľa kvalifikácie      Počet 

útok psa na iné zviera 5 

útok psa na človeka  5 

prípady, ktoré boli odstúpené príslušnému správnemu orgánu - 

Spolu  10 

 

Tabuľka 9 
 

Riešenie prípadov v správnom konaní        Počet 

ukončené rozkazom v rozkaznom konaní                     4 

ukončené rozhodnutím                                                  4 

ukončené odložením - 

postúpené z dôvodu vecnej príslušnosti       - 

zastavené konania                       - 

v konaní (neukončené k 30.06.2022) 2 

Spolu  10 

   

  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.  

 

 

Ďalšie činnosti 
 

Tabuľka 10 
 

 Pátrania po osobách, veciach a predvedenia – 2. štvrťrok 2022 2021 

 zistené osoby v pátraní PZ pre trestný čin - - 

zistené nezvestné osoby 1 1 

zistené motorové vozidlo v pátraní PZ - - 

predvedenie osoby na útvar mestskej polície - - 

predvedenie osoby na útvar PZ - 1 

obmedzenie osobnej slobody 3 1 
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Tabuľka 11 
 

 

 Zistené podozrenia z trestného činu – 2. štvrťrok 2022 2021 

ublíženie na zdraví 3 2 

krádež 1 1 

krádež vlámaním 2 3 

poškodzovanie cudzej veci 1 2 

"sprejeri" poškodzovanie cudzej veci 1 - 

výtržníctvo - 1 

útok na verejného činiteľa 2 - 

falšovanie a pozmeňovanie verejnej listiny 2 - 

týranie zvierat - 3 

nedovolená výroba a držanie omamných a psychotrop. látok - 1 

Spolu 12 13 

 

Tabuľka 12 
 

Ďalšie úkony – 2. štvrťrok 2022 2021 

založenie technického prostriedku (papuča) 7 713 9 308 

odtiahnuté motorové vozidlo 905 687 

privolaný HaZZ (hasiči) 18 17 

privolaná ZZS (záchranná zdravotná služba) 107 79 

privolaná Sloboda zvierat 23 49 

iné oznámenia a spolupráca s príslušnými orgánmi 763 720 

nájdené osobné doklady 21 8 

nezistený priestupok - planý výjazd 5 571 4 103 

 
Tabuľka 13 
 

 Kontroly TAXISLUŽBY – 2. štvrťrok 2022 2021 

vykonané kontroly  3 8 

  - z toho zistené priestupky 3 5 

  - kontrola bez závad - 3 
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Prehľad najzaujímavejších prípadov za 2. štvrťrok 2022 
 

28. apríl - Protest pred Národnou radou Slovenskej republiky 

 

     Pred Národnou radou SR sa vo štvrtok popoludní zhromaždili stovky ľudí. Protestovali 

najmä proti vydaniu obvineného poslanca Roberta Fica na väzobné stíhanie. Témou rečníkov 

zo Smeru však bola napríklad aj kritika vlády pre nečinnosť pri zdražovaní. Podľa polície sa 

protest obišiel bez incidentov. 

     Mestská polícia v súčinnosti s PZ SR dohliadala počas protestu na verejný poriadok, 

zdokumentovala nepovolené zabratie verejného priestoru a riešila viacerých nespokojných 

protestujúcich, ktorí svojim správaním narúšali priebeh protestu. 

 

 
 

 

6. máj – Futbalový zápas Slovana so Spartakom Trnava 

 

     Mestská polícia dohliadala na verejný poriadok aj počas rizikového zápasu v okolí 

štadióna v súčinnosti s kolegami z PZ SR. Na starosti sme mali priestor na ulici Viktora 

Tegelhoffa a v oblasti Junáckej ulice. Mestskí policajti bezprostredne po zápase zabezpečovali 

aj ďalšie miesta, ako napríklad križovatku Tomášikovej a Trnavskej ulice, okolie Kuchajdy a 

aj Železničnej stanice Nové Meste, kde dohliadali na to, aby nedošlo k stretom medzi oboma 

tábormi fanúšikov.  
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9. máj – Zhromaždenia za mier na Ukrajine 

 

     Deň víťazstva nad fašizmom využili viaceré skupiny na organizáciu podujatí, či už na 

podporu Ukrajiny alebo na vzdanie spomienky padlým vojakom v druhej svetovej vojne. 

Mestská polícia bola od skorých ranných hodín na Slavíne, kde sme zabezpečovali 

bezkonfliktnú situáciu medzi proruskými a proukrajinskými tábormi. Mestskí policajti 

zabezpečovali situáciu aj pred Prezidentským palácom a počas celého dňa aj na Námestí SNP, 

kde sa presunuli zo Slavína s podujatím Pochod za mier, ktoré sa pripojilo k tamojšiemu 

zhromaždeniu na podporu Ukrajiny. 
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15. jún – Protestné zhromaždenie zamestnancov škôl 

 

     Mestská polícia posilnila výkon služby aj pri proteste zamestnancov škôl, kde boli 

mestskí policajti z Okresného veliteľstva Staré Mesto a z Útvaru zásahovej jednotky a 

kynológie. K protestnému zhromaždeniu sa chceli pripojiť viaceré zoskupenia a organizované 

skupiny ľudí, ktorých organizátori odmietli. Vyzvali sme preto verejnosť, aby prianie 

organizátorov povoleného protestného zhromaždenia rešpektovali a nechali zamestnancov 

školstva pokojne vyjadriť svoje požiadavky. Netolerovali sme žiadne narušenia verejného 

poriadku a vysporiadali sme sa so záujmovými skupinami, ktoré sa chceli k učiteľom pridať. 

Zároveň sme zabezpečovali a riadili presun približne 15 000 zamestnancov škôl z Námestia 

SNP pred Národnú radu Slovenskej republiky. 

 

 
 

 

22. jún – Kontrola nebytových priestorov na Banšelovej ulici 

 

     Kontrolovali sme nebytové priestory domu na Banšelovej ulici, ktoré obývali cudzie 

osoby. V dome sú byty, ktoré vlastní mestská časť Ružinov a k týmto bytom patria aj pivničné 

priestory, ktoré nedovolene zabrali cudzie osoby. Obyvatelia ich z tohto dôvodu nemohli 

využívať. Útvar zásahovej jednotky a kynológie mestskej polície kontroloval nebytové 

priestory domu v skorých ranných hodinách.  
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29. jún – Napadnutie policajta pri zákroku 

 

     Mestských policajtov z Útvaru zásahovej jednotky a kynológie vyslal operátor linky 159 

do priestoru medzi Michalskou bránou a vežou k oznamu o rušení nočného pokoja. Okolo 

prichádzajúcich policajtov pri Michalskej bráne prebehli viacerí mladíci. Mestských policajtov 

informovali, že im chce skupina mužov ublížiť. Krátko na to dobehli piati chlapi, ktorí ich 

prenasledovali. Hliadka sa ich snažila zastaviť a upokojiť, avšak muži na výzvy nereagovali a 

snažili sa cez dvojicu mestských policajtov hrubo a agresívne pretlačiť. Mestskí policajti ich 

viackrát upozornili, že ak sa neupokoja a neuposlúchnu, tak použijú donucovacie prostriedky. 

Odpoveďou im boli len ďalšie vyhrážky a neustála snaha pretlačiť sa. Policajti sa ich snažili 

naďalej zastaviť a pomaly ustupovali od veže k bráne. Keďže na slovné varovania nereagovali, 

tak jeden z policajtov vytiahol slzotvorný sprej a poslednýkrát upozornil mužov, že ak sa 

nezastavia, tak ho použije. Správanie agresorov sa ešte stupňovalo a hrozil nie len konflikt 

medzi dvoma skupinami na ulici, ale aj fyzické napadnutie policajtov. Slzotvorný sprej napokon 

primäl väčšinu z nich sa stiahnuť. Jediný, kto nepochopil vážnosť situácie, bol 36-ročný 

Bratislavčan, ktorý dvakrát udrel päsťou do tváre zasahujúceho mestského policajta, ktorý držal 

posledného muža so záujmom pokračovať cez policajtov ďalej. Nápad 36-ročného útočníka 

utiecť z miesta činu sa nestretol s pochopením hliadky, ktorej už na miesto prichádzali 

kolegovia z mestskej polície, ako aj z Policajného zboru. Hliadkujúci policajti sa preto rozbehli 

za útočníkom, ktorý sa rozhodol, že sa dobrovoľne zadržať nenechá. A keďže hrozilo, že 

policajtov opäť napadne, tak tí sa rozhodli použiť obušok. Výsledkom ich snahy bolo 

násilníkove obmedzenie na osobnej slobode. O štvrtej ráno, teda len 24 minút po stretnutí s 

hliadkou mestskej polície, si už brali príslušníci PZ násilníka na obvodné oddelenie Policajného 

zboru ako podozrivého za účelom vykonania úkonov v trestnom konaní. 
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30. jún – Celomestská kontrola verejných priestorov 

 

     Po vysvedčení sme posilnili kontroly verejných priestranstiev vo všetkých mestských 

častiach. Zamerali sme sa predovšetkým na kontrolu konzumácie alkoholu mladistvými a 

maloletými a na konzumáciu alkoholu na verejných priestranstvách. Mestskí policajti vo 

všetkým mestských častiach už 29. júna vykonávali kontroly verejných priestranstiev. 

Sústredili sme sa na areály bratislavských jazier a verejných parkov, detských ihrísk a školských 

dvorov, športovísk alebo námestí, kde na základe skúseností vieme, že dochádza k združovaniu 

neplnoletých osôb a porušovaniu všeobecne záväzných predpisov mesta. Medzi nimi boli 

napríklad Sad Janka Kráľa, jazerá Kuchajda, Rohlík, Štrkovec, oblasť Železnej studničky, 

hradu Devín, Medická záhrada, Námestie slobody a mnohé ďalšie. Medzi výraznejšie prípady, 

ktoré sme počas večera riešili, patril fyzický konflikt v jednom z klubov na Špitálskej ulici. 

Mestskí policajti vykonávali obdobné kontroly aj naďalej a zamerali sa aj na podniky, kde sa 

schádzajú osoby pod osemnásť rokov. 
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Prešetrovanie sťažností, podnetov a odkazy pre starostu 
 

V sledovanom období bolo prijatých celkom 23 sťažností, z ktorých bolo do uvedeného 

termínu v zákonnej lehote vybavených 20 spôsobom uvedeným v tabuľke. Pred ukončením sú 

3 sťažnosti, ktoré budú vybavené v zákonnej lehote.         

    

Tabuľka 14 
 

Sťažnosti  Počet 

ukončené - opodstatnené                     - 

ukončené - neopodstatnené                                                  14 

končené odložením 6 

postúpené - 

Spolu  20 

       

  Za sledované obdobie boli niektoré podania občanmi označené ako sťažnosti, ale 

nakoľko nespĺňali zákonné náležitosti, boli prešetrené a vybavené ako podnety. 

 

Podľa oblastí, do ktorých 23 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 motorových 

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.), 

- sťažnosti proti vybaveniu sťažnosti. 

 

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 okresných veliteľstiev zaslaním kópií 

zápisníc. V prípade opodstatnených sťažností boli  vyvodené pracovnoprávne opatrenia voči 

príslušníkom, voči ktorým sťažnosť smerovala.   

 

V sledovanom období bolo prijatých a prešetrených 149 podnetov a žiadostí občanov. 

Z celkového počtu 149 podnetov bolo vybavených 149 v nasledovne: 
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Tabuľka 15 
 

Podnety  Počet 

ukončené v rámci pôsobnosti poverených zamestnancov  140 

postúpené z dôvodu vecnej príslušnosti       7 

odstúpené na trestné konanie                - 

v konaní 2 

Spolu  149 

 

V sledovanom období 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, 

- parkovanie motorových vozidiel na zeleni, na chodníku apod. 

 

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. 

 

           Za sledované obdobie bolo prostredníctvom webovej stránky 

www.odkazprestarostu.sk riešených 868 odkazov pre starostu.  Z toho 791 sa týkalo 

parkovania motorových vozidiel v rôznych častiach Bratislavy.   

 

Z celkového počtu 868 odkazov bolo v sledovanom období zaevidovaných 43 nových 

odkazov. Rozdiel 825 odkazov sú odkazy, ktoré boli opätovne otvorené z minulých rokov. 

Z celkového počtu 868 odkazov bolo za uvedené obdobie roku 2022 vyriešených 743 odkazov.  

 

Celkovo bolo za uvedené obdobie roku 2022 prostredníctvom webovej stránky 

www.odkazprestarostu.sk uverejnených  743 odpovedí. 

 

Tabuľka 16 
 

 Odkazy pre starostu  Počet 

 vybavené  743 

 v konaní  125 

 Spolu  868 

 

 

 

 

http://www.odkazprestarostu.sk/
http://www.odkazprestarostu.sk/
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Žiadosti o informácie  
  

      Za obdobie od 01.04.2022 do 30.06.2022 bolo prijatých 12 žiadostí o poskytnutie 

informácie podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení 

neskorších predpisov. Všetky žiadosti boli vybavené v zákonnej lehote. Odvolanie proti 

rozhodnutiu o nesprístupnení informácie nebolo doručené. 
 

Tabuľka 17 
 

Žiadosti o informácie (211) Počet 

ukončené - sprístupnené                   12 

ukončené – čiastočne sprístupnené                                                  - 

ukončené- rozhodnutie o nesprístupnení - 

Spolu  12 

  

 Najčastejšie boli sprístupňované informácie ohľadom výkonu služobnej činnosti,  

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

činnosti. 

 

Ľudské zdroje  
    

  Kurz odbornej prípravy príslušníkov obecných polícií na získanie odbornej spôsobilosti 

príslušníka obecnej polície požadovanej na výkon zamestnania príslušníka obecnej polície v 

zmysle ustanovenia § 25 zák. č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii bol otvorený dňa 01.02.2022 

so 16 frekventantmi. Kurz v apríli 2022 úspešne ukončilo 15 frekventantov, ktorí boli následne 

zaradení do výkonu služby na príslušných okresných veliteľstvách. Jeden frekventant po 

neúspešnej opravnej skúške skončil pracovný pomer. 

V mesiacoch jún a júl 2022 na základe príkazu náčelníka previerky z telesnej zdatnosti 

absolvovalo 105 príslušníkov, z toho 2 príslušníci nevyhoveli a budú previerky absolvovať v 

opravnom termíne.  

Vo vekovej kategórií od 30 – 49 rokov je telesná zdatnosť príslušníkov/ príslušníčok na 

požadovanej úrovni až nadpriemerná, vo vekovej úrovni do 30 rokov priemerná až 

podpriemerná. Udržiavanie a zvyšovanie telesnej zdatnosti príslušníkov/ príslušníčok mestskej 

polície je na individuálnej príprave, majú k dispozícii posilňovňu a možnosť konzultácií 

s referentami pre výcvik a vzdelávanie. 

V súlade s ustanovením § 35 ods.1 písm. l) zákona č. 190/2003 Z. z. o zbraniach a 

strelive v znení neskorších predpisov v mesiacoch február – júl 2022 cvičné streľby absolvovalo 

189 príslušníkov a bolo vystrieľaných 7594 nábojov. Absolvovanie ostrých strelieb pre 

príslušníkov raz ročne je nepostačujúce a preto je nevyhnutné, aby všetci príslušníci absolvovali 

ostré streľby aspoň 2-3 krát ročne. 

 

Tabuľka 18 
 

Zamestnanci mestskej polície 2022 2021 

Počet zamestnancov k 30.06. 2022 s porovnaním k 30.06.2021 397 359 

   z toho počet príslušníkov (okrem materskej dov. a rodičov. príspevku) 329 291 
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Finančné prostriedky  
 

Tabuľka 19 
 

Čerpanie rozpočtových prostriedkov za mesiace apríl - jún 2022 

Trieda Klasifikácia položiek - zaúčtovaných v Norise ku dňu 21. 7. 2022 apríl - jún 

  VÝDAVKY CELKOM: 3 044 582,40 

600 Bežné výdavky spolu: 3 028 929,39 

610 Mzdy spolu: 1 742 156,54 

620 Poistné a príspevok do poisťovní spolu: 683 808,23 

630 Tovary a služby spolu: 450 828,83 

631 Cestovné výdavky 905,59 

632 Energie, voda, komunikácie 49 554,53 

633 Materiál 82 420,52 

634 Dopravné s PHM 81 956,59 

635 Rutinná a štandardná údržba 70 748,14 

636 Nájomné za prenájom 24 134,13 

637 Služby 141 109,33 

642 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám spolu: 152 135,79 

642006 Na členské príspevky 0,00 

642012 Na odstupné 0,00 

642013 Na odchodné 8 798,00 

642014 Náborový príspevok 23 218,50 

642015 Na nemocenské PN 25 769,29 

642017 Na kúpeľnú liečbu 400,00 

642026 Na dávku v hmotnej núdzi 93 950,00 

700 Kapitálové výdavky spolu: 15 653,01 

713 Nákup kancelárskych strojov a zariadení 15 653,01 

714 Nákup dopravných prostriedkov 0,00 

718 Rekonštrukcie a modernizácie 0,00 

718 Rekonštrukcie a modernizácie program 0030302 0,00 

200, 300 PRÍJMY CELKOM: 243 546,37 

212 Príjmy z vlastníctva 8 714,90 

221 Správne poplatky - ostatné 16,00 

222 Pokutové bloky 213 440,43 

223 Poplatky za služby 0,00 

292 Iné príjmy - z poisťovní, dobropisov, vratky, refundácie, iné 21 055,04 

312 Bežné transfery v rámci verejnej správy - z rozpočtu obce 320,00 

  Bežné príjmy spolu 243 546,37 

239 Príjem z predaja - ostatné príjmy 0,00 

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

  Kapitálové príjmy spolu 0,00 
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Technicko-materiálne zabezpečenie 

  

Skladové hospodárstvo  

  Na tomto úseku sa pripravuje postup verejného obstarávania na zabezpečenie nákupu 

rovnošiat, odevov a výstrojných súčiastok v hodnote 550 tis. €, ďalej na nákup čistiacich 

a hygienických potrieb v celkovej hodnote 30 tis. €, na nákup elektrospotrebičov 

a kancelárskeho nábytku v hodnote cca 30 tis. € a ukončil sa nákup kancelárskych stoličiek vo 

výške 5 tis. €.  
 

Opravy a údržba 

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

zaplatili celkovo  68,2 tis. €. Zabezpečovalo sa materiálno - technické vybavenie výkonných a 

funkčných útvarov, oprava strojov a zariadení, pripravuje sa úprava ďalších priestorov v súlade 

s plánom rozpočtových prostriedkov. Realizovala sa výmena elektrických žiariviek za úsporné 

z dôvodu šetrenia elektrickej energie.  
 

Autodoprava 

K 30.6.2022 bolo v evidencii autodopravcu celkovo 49 služobných vozidiel mestskej polície, 

z toho: 43 osobných motorových vozidiel  

       3 prípojné vozidlá  

       3 vozidlá s totálnou škodovou udalosťou  
 

 Počas 2. štvrťroku 2022 najazdili  služobné motorové vozidlá spolu  cca 240 tis. km. 

Boli zaregistrované 2 dopravné nehody a 7 škodových udalostí služobných motorových 

vozidiel. Pravidelne sa vykonávali opravy a servis služobných motorových vozidiel. 

K 30.6.2022 sa na servis služobných motorových vozidiel vyčerpalo celkovo 49 461,58 €, čo 

je 62% z ročného rozpočtu na túto položku. K 30.6.2022 bolo na pohonné hmoty čerpaných 

77 736,35 €, čo je 45% z ročného rozpočtu na pohonné hmoty.  

Prebehlo verejné obstarávanie na nákup 13 nových služobných motorových vozidiel 

s rozpočtom vo výške 345 000 € a prebieha verejné obstarávanie na nákup 1 ks motorového 

vozidla s pohonom 4x4. V rámci mestskej polície  sa používalo 172 ks imobilizérov. 

 
Graf 4 
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Pult centrálnej ochrany  
   

  Na základe licencie vydanej Krajským riaditeľstvom Policajného zboru SR na 

vykonávanie technickej služby vykonáva mestská polícia ochranu objektov pomocou 

monitorovacieho systému hlavného mesta SR Bratislavy tzv. pultu centrálnej ochrany (ďalej 

len „PCO“), ako podnikateľskú činnosť. 

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

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

oddelenie PCO. 

 

Do 30.06.2022 bolo napojených celkom 263 objektov a 395 automatov na cestovné lístky.  

Z toho:     komerčných          82 

mestské organizácie        87 

mestskej polície         10 

ostatné ( školy, knižnice, škol. zariadenia) 84 
 

Počty objektov podľa okrskových staníc: 

Okresné veliteľstvo mestskej polície 1   82 objektov 

Okresné veliteľstvo mestskej polície 2   54 objektov 

Okresné veliteľstvo mestskej polície 3   39 objektov 

Okresné veliteľstvo mestskej polície 4   47 objektov 

Okresné veliteľstvo mestskej polície 5   41 objektov 

Automaty  BA I. – V.           395 objektov 
 

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 2022 do 30.6.2022 boli výnosy celkovej výške 71 638,92 €. 

Z toho:  tržby za monitorovanie vo výške 53 633,46 € 

tržby za poplachy                           7 036,40 € 

tržby za pripojené objekty                165,96 € 

tržby z predaja ostatných služieb   8 867,13 € (výmena vysielačov, batérií, výpisy) 

iné výnosy  úhrada exekúcií, dobropisy) 1 935,97 €. 

Náklady prevádzky tvoria finančné prostriedky potrebné na bezporuchový chod pultu 

centrálnej ochrany a ekonomické a administratívne činnosti spojené s ochranou objektov. 
 

V roku 2022 do 30.6.2022 boli vynaložené náklady v celkovej výške 69.265,64 €. 

Z toho:  spotreba materiálu                         890,31 € 

spotreba materiálu                         890,31 € 

služby                                   24 552,02 € 

mzdové náklady                   42 647,72 € 

finančné náklady a poistenie    1 175,59 €. 

 

Hospodársky výsledok v roku 2022 k 30.06.2022 bol 2 373,28 €. Všetky hodnoty sú uvedené 

bez DPH. 
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Mestský kamerový systém  
   

  K 30.06.2022 bolo v Bratislave na Mestský kamerový systém (ďalej len „MKS“) 

pripojených 538 kamier, z ktorého bolo poskytnutých 173 záznamov orgánom činným 

v trestnom konaní. 
 

Tabuľka 20 
 

Lokalita 
Prehľad kamier v Bratislave k 30.06.2022  

Spolu Dopravné kamery Bezpečnost. kamery Kamery - MHD 

BA I 145 15 83 47 

Staré Mesto 145 15 83 47 

BA II 135 32 57 46 

Ružinov 80 29 14 37 

Podunajské Biskupice 44 3 33 8 

Vrakuňa 11 0 10 1 

BA III 86 9 49 28 

Nové Mesto 65 6 33 26 

Rača 7 3 2 2 

Vajnory 14 0 14 0 

BA IV 116 32 44 40 

Dúbravka 33 6 14 13 

Karlova Ves 43 11 10 22 

Lamač 22 3 16 3 

Devínska Nová Ves 9 7 0 2 

Záhorská Bystrica 9 5 4 0 

Devín  0 0 0 0 

BA V 56 4 23 29 

Petržalka 52 4 20 28 

Jarovce 3 0 3 0 

Rusovce 1 0 0 1 

Čunovo 0 0 0 0 

Spolu celkom 538 92 256 190 
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V 2. štvrťroku bolo prostredníctvom ticketovacieho systému prijatých 156 požiadaviek. 

 

Tabuľky 21 
 

Prehľad prijatých požiadaviek v jednotlivých mesiacoch 

 

 
 

 

 

 
 

Okrem správy Mestského kamerového systému a zabezpečovanie funkčnosti VT boli 

realizované nasledovné projekty a úlohy: 
 

- realizácia kamier na parkoviskách (P+R) – Komisárky, Vrakunský cintorín, 

- osadenie kamier OC Saratov, 

- spracovanie VO na multifunkčné zariadenia, 

- realizácia VO na výpočtovú techniku, 

- realizácia VO na RDST, 

- aktualizácia SW Mestského kamerového systému,  

- zabezpečovanie inštalácie SW pre správny orgán, 

- spolupráca na projekte rekonštrukcie Listová, Stavbárska, 
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- spolupráca na nastavovaní IS ZANDARIS, 

- výkon pravidelnej profylaktiky a údržby VT, 

- inventarizácia VT na Gunduličovej, 

- zabezpečovanie a realizácia nákupu tovaru v zmysle požiadaviek v rámci náplne 

oddelenia, 

- spracovávanie grafických návrhov, 

- podpora užívateľov VT, 

- príprava zavedenia IS VEMA pre potreby mestskej polície, 

- zabezpečovanie školení kybernetickej bezpečnosti, 

- spolupráca pri reorganizácii MOS, 

- prevádzkovanie INTRANET a COVID stránky, 

- spracovanie návrhu optimalizácie zadávania požiadaviek elektronicky a následné 

spracovanie právnej normy.  

 

Komunikácia s verejnosťou 
 

  Okrem reflektovania aktuálnej situácie v našich uliciach a v mestskej polícii sme sa 

zamerali na viacero tém, ktorými sme chcel verejnosť informovať, vzdelávať a upozorniť na 

dôležité udalosti v hlavnom meste. Zároveň sme viedli aktívnu náborovú kampaň. 

 

Apríl 2022 

 

Turizmus a rekreačné oblasti Bratislavy 

o Rekreačné oblasti sú v hlavnom meste pod častým náporom ľudí v automobiloch, ktorí 

tvoria nie len zbytočné kolóny, ale často aj nesprávne parkujú.  

o Ľuďom sme dali v tejto súvislosti niekoľko odporúčaní, ako sa najjednoduchšie dostať 

do rekreačných a oddychových zón hlavného mesta aj bez pomoci auta, napríklad 

využitím posilnených spojov MHD.  

Bezpečnosť pri školách 

o Najmä v súvislosti so situáciu pred ŽS Bieloruská, kde dochádzalo po vyučovacích 

hodinách medzi deťmi k prejavom šikany a ohrozeniu zo strany ľudí s drogovou 

závislosťou sme sa zamerali na informácie ako predchádzať riziku, kedy a ako 

kontaktovať mestskú políciu. 

Vzdelávací kurz nových mestských policajtiek a policajtov 

o V apríly ukončila v poradí tretia trieda odbornú prípravu a žiaci sa z nej zaradili do 

výkonu služby. Priblížili sme potenciálnym uchádzačom ako vyzerá samotný kurz, čo 

sa v ňom študenti učili a čo ich čaká následne. 

Medzinárodný výcvik kynológov 

o Prezentovali sme neobvyklé podujatie, ktoré sa uskutočnilo na pôde mestskej polície. 

o Medzinárodného výcviku sa zúčastnili nielen kolegovia z okolitých miest, ako Trnava 

alebo Dunajská Streda či Žilina, ale aj z Maďarska a Ameriky. 

Reflektovanie aktuálnej situácie v Bratislave 

o Verejnosť zaujali príspevky, ktoré súviseli s protestami pred Národnou radou SR, či 

preventívno-bezpečnostnou akciou v bývalom hoteli Flóra. Médiami rezonovala aj téma 



 

21 

 

diviakov, ktorých pohyb v intraviláne mesta sa značne zvýšil. Mestskí policajti na 

viacerých miestach zabezpečovali priestory, kde sa divé svinky rozhodli usídliť. 

V súvislosti s tým sme poskytovali viacerým médiám vyjadrenie a zároveň sme 

upozorňovali na ich výskyt aj ľudí na Facebooku.  

 

Máj 2022 

 

Bezpečnosť cyklistiek a cyklistov v uliciach Bratislavy 

o Na prelome apríla a mája sme priniesli mesačnú tému, ktorá sa zameriavala na ochranu 

cyklistiek a cyklistov. Oslovili sme na spoluprácu bratislavských cyklokuriérov a 

priniesli sme zostrihy videí priamo z našich ciest, prostredníctvom ktorých sme chceli 

ukázať svet na dvoch kolesách a nebezpečné správanie šoférov, ktorí si často riziko 

svojho jazdenia ani neuvedomujú. 

o Videá získali medzi publikom veľký ohlas a po prvýkrát neviktimizovali cyklistov, ale 

ukazovali reálny stav povedomia šoférov. 

o Komunikáciu sme doplnili aj o odporúčania pre cyklistov a priniesli sme zaujímavé 

materiály napríklad o mŕtvom uhle alebo o spôsoboch, ako zabrániť odcudzeniu 

bicykla. 

o Priniesli sme kódex cyklistu a chodca, ktorý funguje v bratislavskom lesoparku a snažili 

sa apelovať na slušnosť medzi týmito dvoma skupinami. 

Reflektovanie aktuálnej situácie v Bratislave 

o Mediálne výstupy a aj dobré reakcie verejnosti sme získali vďaka proaktívnej 

komunikácii bezpečnostných opatrení pred futbalovým zápasom Slovana so Spartakom. 

o Verejnosť veľmi zaujal príspevok na sociálnych sieťach, v ktorom sme popisovali, ako 

naši policajti odhalili šoféra s ukradnutými značkami.  

o Rezonovalo aj video o chytení sprejerov v Petržalke.  

o Dobré reakcie sme získali aj vďaka odhaleniu falšovateľa preukazu pre osoby s ťažkým 

zdravotným postihnutím (ďalej len „ŤZP“).  

 

Jún 2022 

 

Náborová kampaň 

o Komunikáciu sme počas šiesteho mesiaca prispôsobili potrebám náborovej kampane.  

o V rámci nej sme priniesli: 

▪ Rozhovory s mladými policajtmi, ktorí u nás pracujú menej než dva roky 

▪ Videoreklamu v prostriedkom mestskej hromadnej dopravy 

▪ Na sociálnych sieťach sme využili video dokrútky z predchádzajúceho náboru 

s mladými policajtmi, ktorými sme priblížili kurz odborného vzdelávania alebo prvý 

mesiac v službe. 

▪ O nábore sme informovali verejnosť aj prostredníctvom tlačovej správy. 

▪ Kampaň sme viedli nie len prostredníctvom sociálnych sietí, ale upriamili sme 

pozornosť verejnosti aj prostredníctvom inzercie cez Google Ads. 

o Počas kampane sme zasiahli 380 000 ľudí v Bratislavskom kraji. 

Mediálne pokrytie zákona 564/1991  

o Mestská polícia sa podieľa na príprave nového zákona o obecných a mestských 

políciách. Pri príležitosti spísania novej verzie zákona a návštevy Jána Andrejka 
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(prezidenta Združenia náčelníkov mestských a obecných polícii) sme zorganizovali 

mediálnu kampaň k zdôrazneniu potrieb mestských polícii, dôvodov na zmenu zákona 

a zamerali sme sa aj na to, čo nový zákon môže priniesť obyvateľkám a obyvateľom 

hlavného mesta. 

o Medzi mediálne aktivity patrilo: 

▪ Účasť náčelníka Miroslava Antala a prezidenta Združenia náčelníkov obecných a 

mestských polícií v Teleráne na TV Markíza. 

▪ Diskusia dvojice s Jurajom Rizmanom o novinkách v zákone a o dopadoch na 

verejnosť.  

▪ Účasť Jána Andrejka v diskusnej relácii Bezpečne SK.  

▪ Diskusiu Miroslava Antala s riaditeľom KR PZ Bratislava Viliamom Adamcom v 

TV Bratislava. 

o Mediálna hodnota výstupov podľa monitoringu predstavovala sumu 110 207 €. Tejto 

téme sa venovalo 18 rôznych médií. 

Jeden deň ako... 

o Spolu s populárnym YouTuberom Malým Mišom som pripravili video v rámci série 

Jeden deň ako... Malý Mišo si vyskúšal našu prácu a počas dňa navštívil kynológiu, 

okresné veliteľstvo a aj Útvar Zásahovej jednotky a kynológie. Video videlo 62 000 

ľudí. 

Reflektovanie aktuálnej situácie v Bratislave 

o Verejnosť zaujal zásah pod Michalskou bránou, pri ktorom napadli aj jedného z našich 

policajtov. Akcia skončila odsúdením násilníka v superrýchlom konaní.  

o Pri príležitosti záchrany zabuchnutého dieťaťa v aute sme priniesli odporúčania, ako sa 

takýmto situáciám vyhnúť, poprípade, ako postupovať, ak nájdete zamknuté dieťa alebo 

domáce zviera v aute. Post a obsiahnuté informácie prevzali vo veľkom médiá. 

o Zaujala aj fotoreportáž z protestu učiteľov a verejnosť sa zaujímala, ako sme dokázali 

usmerňovať niekoľko tisícový dav.  

o Prezentovali sme aj zásah v pivničných priestorov obytného domu na Banšelovej, kde 

prebýval hľadaný muž. Akcie sa zúčastnili policajti z okresného veliteľstva a aj 

z Útvaru zásahovej jednotky a kynológie. 

 

Oddelenie kontroly 

 
Oddelením kontroly boli v sledovanom období začaté a vykonané 3 kontroly, z toho dve 

plánované a jedna operatívna kontrola, ukončená z nich bola jedna kontrola protokolom. 

Okrem toho boli v sledovanom období ukončené 4 plánované kontroly z predchádzajúceho 

obdobia, všetky boli ukončené protokolom, teda pri všetkých ukončených kontrolách 

pracovníci oddelenia kontroly zistili nedostatky.  
 

Operačné stredisko 
 

  Operačné stredisko mestskej polície za druhý štvrťrok 2022 prijalo 25 226 hovorov na 

linku 159, ktoré realizovalo vyslaním hliadky, preverením oznamovanej udalosti alebo 

poskytnutím kvalifikovanej informácie volajúcemu.  

V súvislosti s riešením  oznámených udalostí vykonali pracovníci 21 062 hovorov 

prostredníctvom telekomunikačných zariadení.  
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Operačné stredisko a jeho zamestnanci sa podieľa na tvorbe IS Žandaris, ktoré 

nasadenie do testovacej prevádzky je plánované v 3 štvrťroku 2022. Ďalej sa Operačné 

stredisko aktívne podieľa na absolvovaní školení príslušníkov OS psychológmi MV SR, ktoré 

je však limitované vyťažením certifikovaných zamestnancom MV SR a vykonanie je predbežne 

plánované do konca roka 2022. 

 

Na operačnom stredisku pracuje celkom 54 zamestnancov, z toho je 50 príslušníkov 

vrátane veliteľa a zástupcu + 4 ŤZP osoby zaradené na MKS. Pre týchto zamestnancov bol 

zabezpečený bezbariérový prístup vybudovaním prístupovej rampy a výťahu, čo rozšíri 

možnosti pracovného využitia ďalších zdravotne znevýhodnených zamestnancov. 
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Tabuľka 22 
 

 

Ostatné 
riešenia 

priestupkov 

bl.pok počet bl. pok. v € bl.pok počet bl. pok. v € bl.pok počet bl. pok. v € a udalostí

Čunovo 16 4 80 12

Devín 88 16 290 2 15 70

Devínska Nová Ves 584 188 4 290 2 40 394

Dúbravka 2 062 403 8 220 5 100 1 654

Jarovce 9 2 40 7

Karlova Ves 3 609 986 20 180 57 955 6 160 2 560

Lamač 1 021 415 9 030 4 120 602

Nové Mesto 3 418 1 562 29 050 12 130 4 110 1 840

Petržalka 6 363 2 084 45 790 9 300 4 270

Pod. Biskupice 548 108 2 310 440

Rača 652 235 4 030 46 700 371

Rusovce 108 24 480 84

Ružinov 3 645 1 522 32 800 4 110 2 119

Staré Mesto 6 675 2 754 49 910 608 9 040 34 1 180 3 279

Vajnory 70 16 210 54

Vrakuňa 409 50 1 080 359

Záh. Bystrica 325 42 780 83 1 210 200

Spolu 29 602 10 411 208 570 808 12 050 68 2 120 18 315

zistené v mestských častiach 

Zistené udalosti - 2. štvrťrok 2022

Udalosti 

celkom hlavné mesto mestské časti nezapl. pokuta (šek)

Z toho priestupky riešené  blokovou pokutouVšetky udalosti
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Tabuľka 23 
 

 
 

 

 

 
 

 

Okresné 

veliteľstvo BA 1
5 770 3 622 4 2 091 3 7 2 1 2 38 4 331 1 1 1 177 2 14 1 7 145 91

Okresné 

veliteľstvo BA 2
4 394 1 689 2 632 10 6 4 20 29 4 2 331 4 1 531 2 15 4 2 81 424

Okresné 

veliteľstvo BA 3
3 935 2 439 7 482 943 18 6 29 11 2 629 2 750 5 9 3 4 43 490

Okresné 

veliteľstvo BA 4
7 666 6 137 5 1 197 272 10 5 19 15 6 2 818 1 1 829 1 11 4 1 134 3 866

Okresné 

veliteľstvo BA 5
6 466 3 477 13 931 1 614 14 106 10 296 5 3 431 1 3 1 1 006 6 15 8 7 57 1 931

Útvar zásahovej 

jednotky a 

kynológie

1 371 752 3 569 21 17 1 5 3 735 1 278 2 43 3 303 6

   SPOLU 29 602 18 116 32 7 902 2 863 72 118 56 376 67 16 275 0 1 12 3 5 571 18 107 23 21 763 6 808

podnet 

mailom

udalosť 

postúpen

á  HaZZ

nájdené a 

odov zd. 

osobné 

doklady

Počet 

trest.  

činoviný 

spôsob

Spôsob (zdroj) zistenia udalosti

kamerový 

systém

hlásenie 

na 159

telef onický 

podnet od 

občana

Lustrácia 

vozidiel 

vo 

verejnom 

záujme

Prehľad o zistených udalostiach - 2. štvrťrok 2022

Útvar MsP

Celkový 

počet 

zistených 

udalostí

Počet 

vyriešenýc

h 

priestupko

v

zistené 

policajtom

udalosť 

postúpená 

Sbodode 

zv ierat

oznámená 

udalosť 

nebola 

potv rdená

Pátrania 

po 

osobách

, 

veciach, 

vozidlác

h 

osobný 

podnet od 

občana

požiadav ka 

z PZ

iné 

oznámeni

a a 

riešenia

Ostatné udalosti

Kontroly udalosť 

postúpená 

ZZS

miestny 

úrad

Obmedz. 

osobnej 

slobody 

/ 

predved

enie



 

26 

 

Tabuľka 24 
 

 
 

 

 
 

 

počet 

bl.pokút

bl.pokuta             

v €

počet 

bl.pokút

bl.pokuta                       

v €

začaté 

objasňovanie

objasnené 

priestupky

Okresné 

veliteľstvo BA 1
4 331 2 377 43 050 608 9 040 3 80 905 41 13 153 4 73 86 6 62 2 257 332

Okresné 

veliteľstvo BA 2
2 331 1 669 35 970 0 0 1 30 506 2 54 1 21 66 11 1 154 446

Okresné 

veliteľstvo BA 3
2 629 1 719 30 020 58 830 3 80 610 2 23 2 9 46 156 1 596 122

Okresné 

veliteľstvo BA 4
2 818 2 043 42 700 142 2 180 17 420 416 14 105 2 2 20 57 1 562 5

Okresné 

veliteľstvo BA 5
3 431 2 107 46 280 0 0 9 300 1 163 11 22 3 5 39 71 1 2 144

Útvar zásahovej 

jednotky a 

kynológie

735 496 10 550 0 0 35 1 210 177 1 26

   SPOLU 16 275 10 411 208 570 808 12 050 68 2 120 3 777 70 218 7 153 47 199 436 8 73 7 713 905

objasňovanie 

priestupkovoznám. 

na DI

iné 

riešenia

  

odovzdané 

správnem

u orgánu

Doprava

Papuče Odťahy

priestupok 

oznámený 

PZ
DI

PL
O
M
AT

I

Vybavené priestupky - 2. štvrťrok 2022

BP 

nezapl. na 

mieste 

počet

celkom

blokové pokuty
BP 

nezaplatená 

na mieste v  €

v štádiu 

riešenia

na
po

m
en

ut
ie

Útvar MsP
hlavné mesto mestské časti

Počty vyriešených priestupkov 

priestupok 

oznámený 

inému 

orgánu
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Tabuľka 25 
 

 

 

 

Prehľady v grafoch (zaokrúhlenie v tisícoch) 
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Tabuľka 26 
 

Dopravné priestupky  – 2. štvrťrok 2022 

Doprava spolu Počet BP - eur 

- bloková pokuta 10 958 216 360 

- bloková pokuta nezaplatená na mieste 49 1 610 

- napomenutie 3 422 - 

- PRIESTUPOK oznámený PZ (DI) 75 - 

- PRIESTUPOK/DELIKT odovzdaný príslušnému orgánu 4 - 

- CD - DIPLOMAT- oznámené príslušnému orgánu 153  

- začaté objasňovanie 201 - 

- objasňovanie - správa o výsledku objasňovania 131 - 

- objasňovanie odložené 118 - 

- objasňovanie uložené 72 - 

- objasňovanie - odovzdanie veci príslušnému orgánu 37 - 

- odovzdané správnemu orgánu 8 - 

- nemožno prejednať (vek, príčetnosť, CD...) 20 - 

- v riešení 72 - 

Celkový súčet 15 320 217 970 

  
  
Doprava - papuče Počet BP - eur 

- bloková pokuta 6 062 124 385 

- bloková pokuta nezaplatená na mieste 17 520 

- napomenutie 1 557 - 

- PRIESTUPOK oznámený PZ (DI) 9 - 

- začaté objasňovanie 2 - 

- objasňovanie- správa o výsledku objasňovania 33 - 

- objasňovanie odložené 8 - 

- objasňovanie uložené 2 - 

- objasňovanie odovzdanie veci príslušnému orgánu 1 - 

- nemožno prejednať (vek, príčetnosť, CD...) 11 - 

- v riešení 11 - 

Celkový súčet 7 713 124 905 

  
  

Papuča nasadená neoprávnenie - chyba registrácie v park. systéme 15 

  
  
Doprava - odťah Počet BP - eur 

- bloková pokuta 623 9 150 

- bloková pokuta nezaplatená na mieste 1 20 

- napomenutie 262 - 

- PRIESTUPOK oznámený PZ (DI) - - 

- objasňovanie- správa o výsledku objasňovania 7 - 

- objasňovanie uložené 2 - 

- nemožno prejednať (vek, príčetnosť, CD...) 2 - 

- v riešení 8  

Celkový súčet 905 9 170 
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