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Mestská polícia  hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
 

 
 

I N F O R M Á C I A 
 

 

Informácia o plnení úloh Mestskou políciou hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy (ďalej len „mestská polícia“) za mesiac apríl 2015 je vypracovaná na základe 

predložených podkladov z  funkčných a výkonných útvarov mestskej polície a údajov 

zaznamenaných v informačnom systéme mestskej polície APIS, kde boli zaznamenané 

udalosti, ktoré zistili príslušníci mestskej polície (ďalej len „príslušníci“) v priamom výkone 

služby alebo prostredníctvom mestského kamerového systému. Do informačného systému 

boli zaevidované aj ďalšie udalosti na základe podnetov od občanov, nahlásené na telefonickú 

linku 159, prípadne na telefonické linky okrskových staníc (ďalej len „OS“) alebo na základe 

podnetov, ktoré boli podané občanmi osobne, prostredníctvom miestnych úradov alebo 

elektronickou poštou.  

Od 30. 3. 2015 do 3. 5. 2015 (hliadková a obchádzková služba je evidovaná v týždenných 

intervaloch) bolo príslušníkmi odslúžených celkom 26 961,5 hodín, z toho 16 872,5 bolo 

odslúžených  pešími hliadkami a 10 089 hodín motohliadkami. 

Z celkového počtu 7 124 zistených alebo oznámených udalostí bolo riešených 6 002 

priestupkov. Ďalších 1 059 udalostí nebolo kvalifikovaných ako priestupky a týkali sa 

prevažne prípadov, kedy sa po preverení oznámenia nepotvrdili skutočnosti, ktoré by nasved-

čovali, že bol spáchaný priestupok, 10 udalostí bolo oznámených  rýchlej zdravotníckej 

pomoci, 11 Hasičskému a záchrannému zboru, 13 Slobode zvierat, 9 udalostí bolo 

odovzdaných na ďalšie riešenie Policajnému zboru (ďalej len „PZ“), v 4 prípadoch boli 

nájdené a odovzdané osobné doklady, v 12 prípadoch bola vykonaná kontrola taxislužby bez 

zistenia porušenia predpisov a v 2 prípadoch boli zistené skutočnosti postúpené príslušnému 

orgánu na doriešenie.  V jednom prípade bolo zistené podozrenie z trestného činu a v jednom 

prípade bola odovzdaná hliadke PZ nezvestná osoba s mentálnym postihnutím, po ktorej bolo 

vyhlásené pátranie. 

Zabránenie odjazdu motorového vozidla založením technického prostriedku bolo 

vykonané v 2 216 prípadoch a odtiahnutých bolo 452 motorových vozidiel. Na OS bolo 

vybavených 129 udalostí zistených pomocou mestského kamerového systému.  

Celkom bolo uložením blokovej pokuty na mieste v sume 45 475,- € riešených 2 912 

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

jednotlivých mestských častí štatisticky vykázaných 765 priestupkov v sume 11 935,- €. 

V prospech hlavného mesta bolo štatisticky vykázaných 2 147 priestupkov v sume 33 540,- €. 

Bloky na pokutu nezaplatenú na mieste boli vydané 3 krát v celkovej sume 90,- €. V 105 

prípadoch boli priestupky prevzaté do objasňovania. Napomenutím bolo riešených 2 041 

priestupkov, oznámením na dopravné inšpektoráty a iné útvary PZ 162 priestupkov, iným 

orgánom bolo odovzdaných 677 priestupkov, 52 priestupkov nebolo možné riešiť v zmysle 

zákona (napr. maloletá osoba, nezistený priestupca, osoby požívajúce výsady a  imunity a pod.) a 50 

priestupkov je v štádiu riešenia. 

Počas hodnoteného obdobia bolo vybavených 1 575 priestupkov spáchaných porušením 

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

a poriadku (499), čistoty kontajnerových stojísk (218), nepovoleného požívania alkoholických 

nápojov na verejnom priestranstve (302), dodržiavania prevádzkových hodín (166), 

obťažovania osôb (42), nepovolených pouličných aktivít (25), ochrany nefajčiarov (15), 
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ambulantného predaja (17), nepovolených skládok odpadu (14), rušenia nočného pokoja (13), 

dodržiavania niektorých podmienok držania psov (51), státia na zeleni motorovým vozidlom 

(112), pešej zóny (34) a ostatné (67).  

Okrem pravidelných pochôdzok plnili príslušníci aj úlohy na zabezpečenie verejného 

poriadku dňa 29. 4. v Starom Meste – počas konania mítingu poslanca Hlinu na námestí SNP, 

dňa 18. 4. v Ružinove a Novom Meste – koncert speváka R. Wiliamsa, dňa 18. 4. v Novom 

Meste – futbalový zápas Slovan versus Ružomberok, dňa 30.4. v Petržalke a Rusovciach - 

Majáles. V dňoch 22. a 29. 4 boli v Petržalke a Starom Meste vykonané bezpečnostné akcie 

zamerané na „bezdomovcov“ a neprispôsobivé osoby, pričom v Petržalke boli tieto akcie 

vykonané v súčinnosti s pracovníkmi miestneho úradu. 

Príslušníci Stanice jazdeckej polície a kynológie (ďalej len „S JPaK“) pôsobili na území 

celého hlavného mesta a plnili úlohy na zabezpečenie verejného poriadku v súčinnosti 

s príslušnými OS. Hliadky S JPaK vykonali 29 akcií na kontrolu dodržiavania zákazu vjazdu 

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

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

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

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

zariadeniach, dodržiavanie verejného poriadku v záhradkárskych lokalitách, vinohradoch 

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

dodržiavania zákazu vytvárania nelegálnych skládok.  

V rámci spolupráce s PZ, respektíve na ich priame požiadanie bolo riešených 39 

udalostí. 

 

Vybavovanie priestupkov, písomností a sťažností  
 

V hodnotenom období boli do správneho konania prijaté 2 veci, z toho bola 1 vec 

postúpená na OS Dúbravka na doobjasnenie. Z minulých období bola 1 vec ukončená 

rozhodnutím o priestupku, 1 vec bola ukončená rozkazom o uložení sankcie a 1 vec bola 

odložená v zmysle § 66 ods. 2 zákona o priestupkoch. Na exekúciu bola odovzdaná 1 vec 

(vymáhanie pokuty uloženej v správnom konaní vo výške 100,- €). Okresnému úradu 

v Bratislave boli postúpené 2 odvolania. Na Krajskom súde Bratislava prebehlo jedno 

odvolacie konanie.  

Doručením bolo vybavených 6 písomnosti od iných subjektov (súdy - 3, okresný úrad - 

1, mesto Bánovce nad Bebravou - 1, občan - 1). Na základe žiadostí z Ministerstva obrany SR 

bolo vykonaných 18 administratívnych lustrácií v evidencii priestupkov mestskej polície.  

   V apríli 2015 bolo prijatých 7 sťažností, ktoré sú vo vybavovaní. Prijaté sťažnosti 

smerovali na nečinnosť príslušníka, na neoprávnené rozhodnutie príslušníka o odstránení 

motorového vozidla, na postup pri riešení dopravného priestupku a na neoprávnené zavedenie 

osoby do registra priestupcov. Šesť sťažností prijatých vo februári a marci 2015 bolo 

vybavených ako neopodstatnené a 4 sťažnosti boli odložené.  

 

Kontrola vozidiel taxislužby a vnútorné kontroly 
 

V hodnotenom období bolo príslušníkmi kontrolovaných 22 vozidiel taxislužby v rámci 

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

Staré Mesto 4, OS Ružinov 17 a OS Dúbravka 1. Pri 10 kontrolách boli zistené nedostatky 

týkajúce sa taxametra, transparenta alebo vyznačenia obchodného mena. Ďalej chýbali 

vodičom doklady potrebné na prevádzkovanie taxislužby. Pri viacerých vozidlách boli zistené 

viaceré  závady.   
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Boli vykonané dve vnútorné kontroly zamerané: 

a) na výkon služby na dvoch priechodoch pre chodcov v blízkosti základnej školy 

v Dúbravke a Starom Meste,  

b) na nástup a ukončenie služby, na dodržiavanie interných predpisov pre výkon služby a na 

kontrolu dodržiavania zákazu požívania alkoholu na pracovisku.  

Kontroly boli ukončené záznamom.  

 

Publikačné a preventívne aktivity 
 

   V mesiaci apríl 2015 bolo poskytovanie informácií o činnosti mestskej polície 

pravidelne zabezpečované telefonicky alebo elektronickou poštou. Okruh diskusie smeroval 

predovšetkým do problematiky riešenia statickej dopravy, obťažovania občanov zo strany 

neprispôsobivých ľudí, riešenia priestupkov týkajúcich sa porušovania niektorých ustanovení 

zákona na ochranu nefajčiarov na zastávkach mestskej hromadnej dopravy alebo otázke 

čistoty a poriadku na verejných priestranstvách. Pravidelné informácie o činnosti mestskej 

polície boli zverejňované aj vo vstupoch TV Bratislava. 

   Z preventívnych aktivít pokračoval projekt Bezpečná cesta do školy realizovaný pred 

vybranými základnými školami a projekt Správaj sa normálne. V mesiaci apríl začali 

preventívne aktivity zamerané na dopravnú výchovu detí formou mobilného detského 

dopravného ihriska. Dopravná výchova bola zrealizovaná na štyroch základných školách 

a zúčastnilo sa jej 300 školákov. 

      

   Informačný systém mestskej polície APIS a správa počítačovej siete mestskej polície  
 

V hodnotenom období bola vykonávaná pravidelná činnosť v súvislosti so spracovaním 

štatistických výstupov z informačného systému APIS, vrátane vykonávania priebežnej 

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

informácia do mestského zastupiteľstva za mesiac marec. Na základe dodaných podkladov 

z mestských častí Bratislava – Devínska Nová Ves a Lamač bola v informačnom systéme 

aktualizovaná evidencia psov.  

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

konverziu poslané dátové súbory v dňoch 4. 5. a 20. 4. 2015. 

 

Oblasť dopravy 
 

V hodnotenom období mala mestská polícia k dispozícii 48 služobných motorových 

vozidiel. Jedno vozidlo bolo mimo prevádzky z dôvodu vysokých nákladov na opravu. 
 

Spotreba PHM 
 

 Benzínové vozidlá: Naftové vozidlá: 

Celkový počet najazdených km : 58 554 3 730 

Predpísaná spotreba PHM v litroch : 5 483,48 452,37 

Skutočná  spotreba  PHM v litroch : 5 086,76 361,57 

Celková úspora PHM v litroch : 396,72 90,80 

 

   Nadspotreba PHM na služobných motorových vozidlách bola zistená na dvoch 

vozidlách v celkovej výške 61,25 litrov PHM, sume 80,84 €. 

 

 V mesiaci apríl 2015 bola zaregistrovaná 1 dopravná nehoda nezavinená pracovníkom 

mestskej polície. Predpokladaná výška škody je 500,- €. 
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Ekonomické podmienky 
    

Bežné výdavky spolu:           462 553,67 

v tom:  

Mzdy 271 053,51 

Poistné a príspevok do poisťovní 104 881,18 

Cestovné náhrady 829,85 

Energie, voda, komunikácie 8 435,01 

Materiál 8 987,98 

Dopravné 12 536,55 

Rutinná a štandardná údržba 3 472,26 

Nájomné za prenájom 6 448,20 

Služby 21 187,83 

Odchodné 0,00 

Na nemocenské 3 651,30 

Príspevok na kúpeľnú liečbu 0,00 

Príspevok na bývanie 20 800,00  

Príspevok na dopravu 270,00 

Kapitálové výdavky spolu: 0,00 

v tom:  

Nákup strojov a zariadení 0,00 

Rekonštrukcie a modernizácie 0,00 

Výdavky celkom: 462 553,67 

 

Nedaňové príjmy spolu:            38 375,07 

v tom:  

Príjmy z vlastníctva 3 978,30 

Pokutové bloky 29 569,00 

Ostatné príjmy 4 827,77 

Transféry v rámci verejnej správy 0,00 

 

 

 

 

 

 

 
Prílohy : 
 

1.  Prehľad o zistených udalostiach za mesiac apríl 2015 

2.  Riešené priestupky za mesiac apríl 2015 

3.  Prehľad o priestupkoch za mesiac apríl  2015 

 



Príloha č. 1

OS Staré Mesto          

vrátane odťahov 
2 314 1 240 175 105 466 322 6 2 240 70 1 1 2

OS Ružinov 1 444 824 166 2 18 414 5 15 1 083 344 3 2 3 9

OS Nové Mesto 1 016 575 90 19 85 183 59 5 738 268 2 3 3 2

OS Dúbravka 1 403 1 019 94 15 262 1 12 1 177 1 1 206 6 3 6 1 1 1

OS Petržalka 877 568 53 3 18 234 1 695 171 1 2 1 6 1

Jazdecká polícia                      

a kynológia
70 1 50 19 69 1

   SPOLU 7 124 4 226 578 129 603 1 415 65 50 19 39 6 002 1 1 1 059 10 11 13 9 4 2 12

Zdroj : Informačný systém APIS - 5.5.2015 MsP hl. m. SR Bratislavy

Prehľad o zistených udalostiach za mesiac apríl 2015

Okrsková 

stanica

Celkový 

počet 

zistených 

udalostí

Spôsob (zdroj) zistenia udalosti

Počet 

vyriešených 

priestupkov

Počet 

trestných 

činovpolicajt s 
koňom

policajt 
so psom

požiadavka 

z PZ
zistené 

policajtom
hlásenie 

na 159
kamerový 

systém

podnet od 
občana

telefonický 

podnet od 
občana

miestny 
úrad

udalosť 

postúpená  

RZP

nájdené a 

odovzdané 

osobné 

doklady

udalosť 

postúpená 

PZ

odborný 

dozor - 
taxislužba - 

kontrola bez 

závad

Pátrania po 

osobách, 

veciach, 

motorových 

vozidlách 

udalosť 

postúpená 

HaZZ

udalosť 

postúpená 

Sbodode 
zvierat

Ostatné udalosti

oznámená 

udalosť 

nebola 
potvrdená

iné 

oznámenia 

a zistenia



Príloha č. 2

počet 

bl.pokút

bl.pokuta             
v €

počet 

bl.pokút

bl.pokuta                       
v €

v objasňovaní
objasnené 

priestupky

OS Staré Mesto 

vrátane odťahov
2 240 729 10 460 405 6 120 5 882 201 8 6 4 1 024 452

OS Ružinov 1 083 465 9 040 268 4 630 207 23 1 96 7 9 7 530

OS Nové Mesto 738 284 4 530 59 750 197 124 42 2 30 206

OS Dúbravka 1 177 361 5 750 19 295 3 436 8 5 296 4 42 3 271

OS Petržalka 695 288 3 540 14 140 44 301 42 2 2 2 185

Jazdecká polícia                        

a kynológia
69 20 220 1 18 1 29

   SPOLU 6 002 2 147 33 540 765 11 935 3 50 2 041 156 6 677 0 52 89 16 2 216 452

Zdroj : Informačný systém APIS - 5.5.2015 MsP hl. m. SR Bratislavy

objasňovanie priestupkov

Riešené priestupky za mesiac apríl 2015

Okrsková stanica "Papuče"

hlavné mesto mestské časti
priestupok 
oznámený 

inému 

orgánu

napomenutie

Počty vyriešených priestupkov 

Odťahynemožno 

riešiť 

(maloleté os., 

priestupková 

imunita...)

blokové pokuty
BP 

nezaplatená 

na mieste

priestupok 
oznámený 

PZ
celkom oznámené 

na DI
v štádiu 

riešenia

priestupok 
vojaka, 

policajta ... 
oznámenia



Príloha č. 3

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

2200-bezpečnosť a plynul.cest.premávky-/zákon 4 077 2 024 32 030 684 10 655

4500-priestupok na úseku ochrany život.prostredia-/zákon 4

4700-priestupok proti verejnému poriadku-/zákon 50 13 150 9 180

4800-psi(čistota-výkaly)-/VZN-psi 2 1 10

4801-psi(vodítko,voľný pohyb)-/VZN-psi 34 2 20 3 30

4802-psi(zákaz vstupu so psom)-/VZN-psi 8

4803-psi(známka,evid.psov,poplatky)-/VZN-psi 7 1 10 1 20

4804-čistota a poriadok-/VZN-cist. 499 6 60 5 70

4805-kontajnery a ich stojiská-/VZN-cist. 218

4806-ambulantný predaj-/VZN 17 14 220

4807-trhový poriadok-/VZN 9 4 40

4808-záverečné hodiny-prevádzkové časy-/VZN 166 9 160 13 320

4810-užívanie verejného priestranstva bez povolenia-/VZN-cist. 14 1 10

4811-poškodzovanie verejnej zelene-/VZN 6 2 20

4812-státie na zeleni-/VZN 112 34 370 6 60

4814-pešia zóna-/VZN 34 14 160 3 30

4815-znečisťovanie komunikácie-/VZN-cist. 1

4817-požívanie alk.nápojov na ver.priestr.-/VZN-cist. 302 8 80

4822-obťažovanie osôb-/VZN 42 1 10

4826-zákaz vjazdu s bicyklom-/VZN 3

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

4829-VRAKY - porušenie VZN-/VZN-cist. 18

4831-rušenie nočného pokoja-/VZN 13 3 60 8 170

4833-nepovolené pouličné aktivity-/VZN 25 3 30

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

4835-nepovolené rozkopávky-/VZN-cist. 2

4836-stavebné práce mimo vyhrad. času-/VZN-cist. 4

4840-exteriérové sedenie-/VZN 9

4844-ochrana nefajčiarov-/VZN 15 1 10 6 60

4900-priestupok proti občianskému spolunažívaniu-/zákon 4 2 50

5000-priestupok proti majetku-/zákon 19

9101-kontrola TAXI-zistený priest.(vyk.vyhl.124/2012)-/zák.vyhl. 10

9800-nepovolené skládky [§-80b,zák.č.223/2001]-/zákon 29

9801-VRAKY-porušenie zák.č.223/2001,§80,ods.1,písm.k-/zákon 28

9802-zmena,odstránenie,zakrytie dopr.značky-/zákon 7

9803-zničenie,poškodenie,znečistenie dopr.značky-/zákon 21

9804-porušenie zákona o ochrane nefajčiarov-/zákon 129 13 160 9 90

9901-porušenie podmienok držania psov-/zákon 49 6 60 3 70

SPOLU 6 002 2 147 33 540 765 11 935

Zdroj : Informačný systém APIS - 5.5.2015 MsP hl. m. SR Bratislavy

Prehľad o priestupkoch za mesiac apríl 2015

Druh priestupku hlavné mesto mestské časti
Priestupky 

celkom

 blokovou pokutou
Z toho riešené 




