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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 marec 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, nahlásených 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 16. 3. 2015 do 29. 3. 2015 (od kedy sa osobitne eviduje pešia hliadková a obchádzková 

služba v týždenných intervaloch) bolo príslušníkmi odslúžených celkom 9 318,5 hodín, z toho 

5 015,5 bolo odslúžených  pešími hliadkami. 

Z celkového počtu 6 716 zistených alebo oznámených udalostí bolo riešených 5 593 

priestupkov. Udalosti, ktoré neboli kvalifikované ako priestupky sa týkali prevažne prípadov, 

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

spáchaný priestupok (1 087). Ďalších 11 udalostí, ktoré neboli priestupkami bolo oznámených  

rýchlej zdravotníckej pomoci, 3 Hasičskému a záchrannému zboru, 12 Slobode zvierat,  

5 udalostí bolo odovzdaných na ďalšie riešenie Policajnému zboru (ďalej len „PZ“), v 2 

prípadoch boli nájdené a odovzdané osobné doklady a v 3 prípadoch bola vykonaná kontrola 

taxislužby bez zistenia porušenia predpisov.   

Zabránenie odjazdu motorového vozidla založením technického prostriedku bolo 

vykonané v 2 476 prípadoch a odtiahnutých bolo 493 motorových vozidiel. Na OS bolo 

vybavených 199 udalostí zistených pomocou mestského kamerového systému.  

Celkom bolo uložením blokovej pokuty na mieste v sume 41 985,- € riešených 2 805 

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

jednotlivých mestských častí štatisticky vykázaných 571 priestupkov v sume 8 895,- €. 

V prospech hlavného mesta bolo štatisticky vykázaných 2 234 priestupkov v sume 33 090,- €. 

Bloky na pokutu nezaplatenú na mieste boli vydané 4 krát v celkovej sume 100,- €. V 88 

prípadoch boli priestupky prevzaté do objasňovania. Napomenutím bolo riešených 1 904 

priestupkov, oznámením na dopravné inšpektoráty a iné útvary PZ 148 priestupkov, iným 

orgánom bolo odovzdaných 585 priestupkov, 34 priestupkov nebolo možné riešiť v zmysle 

zákona (napr. maloletá osoba, nezistený priestupca, osoby požívajúce výsady a  imunity a pod.) a 25 

priestupkov je v štádiu riešenia. 

Počas hodnoteného obdobia bolo vybavených 1 157 priestupkov spáchaných porušením 

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

a poriadku (363), čistoty kontajnerových stojísk (198), nepovoleného požívania alkoholických 

nápojov na verejnom priestranstve (164), dodržiavania prevádzkových hodín (136), 

obťažovania osôb (45), ochrany nefajčiarov (10), ambulantného predaja (14), nepovolených 

pouličných aktivít (12), rušenia nočného pokoja (11), dodržiavania niektorých podmienok 

držania psov (40), státia na zeleni motorovým vozidlom (79), pešej zóny (39) a ostatné (46).  
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Okrem pravidelných pochôdzok plnili príslušníci aj úlohy na zabezpečenie verejného 

poriadku dňa 14. 3. v Starom Meste a Ružinove – počas konania pochodu neofašistov 

a pokusu o ich blokádu zo strany antifašistov, dňa 10. 3. v Ružinove a Novom Meste – 

futbalový zápas Slovan versus Trnava, dňa 15. 3. v Novom Meste – futbalový zápas Slovan 

versus Dunajská Streda. 

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 vykonali 28 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 37 

udalostí. 

 

Vybavovanie priestupkov, písomností a sťažností  
 

V rámci prejednávania priestupkov v správnom konaní bolo vydané jedno predbežné 

opatrenie a v ďalších spisoch sa vykonávajú procesné úkony. Poverený príslušník sa zúčastnil 

dvoch odvolacích konaní na Krajskom súde Bratislava. Vo veci ešte z roku 2012 súd potvrdil 

rozkaz prvostupňového správneho orgánu, ktorý na základe poverenia primátora vypracovala 

mestská polícia. V druhom prípade, tiež z roku 2012, bolo súdne konanie odročené. 

Doručením boli vybavené 4 písomnosti od iných orgánov (súdy - 1, exekútor – 1,  

iné mestské polície - 2). Na základe žiadostí z Ministerstva obrany SR bolo vykonaných 26 

administratívnych lustrácií v evidencii priestupkov mestskej polície.  

   V marci 2015 bolo prijatých 10 sťažností, ktoré sú vo vybavovaní. Prijaté sťažnosti 

smerovali na nečinnosť alebo neadekvátne vystupovanie príslušníka, na neoprávnené 

rozhodnutie príslušníka o odstránení motorového vozidla, na neoprávnené rozhodnutie 

o založení imobilizéra alebo na neoprávnené uloženie blokovej pokuty. Deväť sťažností 

prijatých v decembri 2014, v januári a februári 2015 bolo vybavených ako neopodstatnené.  

 

Kontrola vozidiel taxislužby 
 

V hodnotenom období bolo príslušníkmi kontrolovaných 9 vozidiel taxislužby v rámci 

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

Staré Mesto 2 a OS Ružinov 7. Pri 6 kontrolách boli zistené nedostatky týkajúce sa taxametra, 

vyznačenia obchodného mena alebo chýbali doklady potrebné na prevádzkovanie taxislužby.  

 

Publikačné a preventívne aktivity 
 

V hodnotenom mesiaci boli zástupcom médií pravidelne poskytované informácie 

týkajúce sa činnosti mestskej polície. Pozornosť médií bola orientovaná predovšetkým na 

riešenie otázky parkovania firemných vozidiel na sídliskách, na odstraňovanie motorových 

vozidiel tvoriacich prekážku v cestnej premávke a na podmienky zakladania blokovacích 

zariadení na motorové vozidlá – TV JOJ, RTVS. Pre printové médiá boli spracované 

podklady k rekonštrukcii a digitalizácii kamerového systému. V súvislosti s konaním sa 10. 

ročníka ČSOB maratónu poskytla mestská polícia informácie o víkendových dopravných 
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obmedzeniach v hlavnom meste pre spravodajstvo TV Markíza a o ďalších obmedzeniach 

boli pravidelnými vstupmi informované aj dopravné vysielania rozhlasových staníc.  

   Okrem pravidelných vstupov pre metropolitnú televíziu Bratislava, pripravila mestská 

polícia dve reportáže mapujúce činnosť jazdeckej polície v areáli Lesoparku so zameraním sa 

na kontrolu vjazdu motorových vozidiel do areálu Lesoparku a reportáž o pôsobení okrskárov 

mestskej polície v mestskej časti Vajnory. 

   Z preventívnych aktivít pokračovali projekty „Správaj sa normálne“ a „Bezpečná cesta 

do školy“ na základných školách. Zároveň boli oslovované základné školy a materské školy 

s ponukou realizácie dopravnej výchovy formou mobilného dopravného ihriska. Následne bol 

spracovaný harmonogram realizácie tejto výchovy na mesiac apríl 2015. 

   S prevenciou vo všeobecnosti a preventívnym pôsobením mestskej polície boli v mesiaci 

marec oboznámení príslušníci v rámci služobnej prípravy, ktorá sa konala v dňoch 9. až  

27. marca 2015. 

      

   Informačný systém mestskej polície APIS a správa počítačovej siete mestskej polície  
 

V hodnotenom období bola vykonávaná pravidelná činnosť v súvislosti so spracovaním 

štatistických výstupov z informačného systému APIS, vrátane vykonávania priebežnej 

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

informácia do mestského zastupiteľstva za mesiac február, ročná správa o činnosti mestskej 

polície za rok 2014 predkladaná do mestského zastupiteľstva a ročná správa za rok 2014 pre 

PZ. Na základe dodaných podkladov z mestských častí Bratislava – Ružinov, Devín, Karlova 

Ves, Petržalka a Rusovce bola v informačnom systéme aktualizovaná evidencia psov.  

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

konverziu poslané dátové súbory v dňoch 2. 3. a 16. 3. 2015. 

 

Služobná príprava 
 

   V dňoch od 9. 3. do 27. 3. 2015 bola vykonaná služobná príprava príslušníkov na témy : 

-  BOZP a PO 

-  zákon o obecnej polícii (povinnosti a oprávnenia, donucovacie prostriedky) 

-  preventívne pôsobenie príslušníkov mestskej polície 

-  zákon o zhromažďovacom práve (zák. 84/1990 Zb., výklad Ministerstva vnútra SR ) 

  
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 : 58 650 3 073 

Predpísaná spotreba PHM v litroch : 6 088,22 405,77 

Skutočná  spotreba  PHM v litroch : 5 318,28 325,84 

Celková úspora PHM v litroch : 769,94 79,93 

 

   Nadspotreba PHM na služobných motorových vozidlách nebola v marci 2015 zistená. 
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 V mesiaci marec 2015 nebola zaregistrovaná dopravná nehoda. Boli zaevidované dve 

škodové udalosti zavinené pracovníkom mestskej polície. Predpokladaná výška škody je  

4 500,- €. 

 

Ekonomické podmienky 
    

Bežné výdavky spolu:           466 584,79 

v tom:  

Mzdy 266 076,52 

Poistné a príspevok do poisťovní 102 951,32 

Cestovné náhrady 0,00 

Energie, voda, komunikácie   17 576,90  

Materiál 5 179,11 

Dopravné 22 178,92 

Rutinná a štandardná údržba 2 346,98 

Nájomné za prenájom 6 436,46 

Služby 17 817,28 

Odchodné 0,00 

Na nemocenské 4 951,30 

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: 466 584,79  

 

Nedaňové príjmy spolu:            41 625,09  

v tom:  

Príjmy z vlastníctva 3 978,30 

Pokutové bloky 36 914,00 

Ostatné príjmy 732,79 

Transféry v rámci verejnej správy 0,00 

 

 

 

 
Prílohy : 
 

1.  Prehľad o zistených udalostiach za mesiac marec 2015 

2.  Riešené priestupky za mesiac  marec 2015 

3.  Prehľad o priestupkoch za mesiac marec 2015 



Príloha č. 1

OS Staré Mesto          

vrátane odťahov 
2 615 1 292 175 170 620 352 6 2 527 86 1 1

OS Ružinov 1 249 649 138 2 4 444 2 10 909 328 2 4 3 1 2

OS Nové Mesto 1 008 559 93 17 56 210 66 7 755 243 4 1 3 1 1

OS Dúbravka 1 115 731 74 1 11 285 13 893 218 1 1 2

OS Petržalka 686 323 59 9 10 284 1 466 212 3 1 3 1

Jazdecká polícia                      

a kynológia
43 1 29 13 43

   SPOLU 6 716 3 554 540 199 701 1 575 68 29 13 37 5 593 0 0 1 087 11 3 12 5 2 3

Zdroj : Informačný systém APIS - 2.4.2015 MsP hl. m. SR Bratislavy
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Prehľad o zistených udalostiach za mesiac marec 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



Príloha č. 2

počet 

bl.pokút

bl.pokuta             

v €

počet 

bl.pokút

bl.pokuta                       

v €
v objasňovaní

objasnené 

priestupky

OS Staré Mesto 

vrátane odťahov
2 527 1 225 17 130 61 890 12 983 2 231 9 2 2 1 345 161

OS Ružinov 909 164 3 650 450 7 240 186 27 1 67 6 8 332

OS Nové Mesto 755 315 4 770 34 410 1 2 225 110 27 41 504

OS Dúbravka 893 330 5 370 13 230 3 310 5 3 199 2 25 3 218

OS Petržalka 466 180 1 970 13 125 11 193 61 1 7 263

Jazdecká polícia                        

a kynológia
43 20 200 7 16 146

   SPOLU 5 593 2 234 33 090 571 8 895 4 25 1 904 142 6 585 0 34 83 5 2 476 493

Zdroj : Informačný systém APIS - 2.4.2015 MsP hl. m. SR Bratislavy

nemožno 
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(maloleté os., 

priestupková 

imunita...)
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BP 
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oznámené 
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priestupok 

vojaka, 

policajta ... 

oznámenia

objasňovanie priestupkov

Riešené priestupky za mesiac marec 2015

Okrsková stanica "Papuče"

hlavné mesto mestské časti
priestupok 

oznámený 

inému 

orgánu

napomenutie

Počty vyriešených priestupkov 

Odťahy



Príloha č. 3

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

2200-bezpečnosť a plynul.cest.premávky-/zákon 4 179 2 115 31 320 546 8 590

4500-priestupok na úseku ochrany život.prostredia-/zákon 1

4700-priestupok proti verejnému poriadku-/zákon 45 9 130 2 40

4800-psi(čistota-výkaly)-/VZN-psi 4

4801-psi(vodítko,voľný pohyb)-/VZN-psi 25 7 70 2 20

4802-psi(zákaz vstupu so psom)-/VZN-psi 5 1 10

4803-psi(známka,evid.psov,poplatky)-/VZN-psi 6 1 10

4804-čistota a poriadok-/VZN-cist. 363 2 40 3 25

4805-kontajnery a ich stojiská-/VZN-cist. 198

4806-ambulantný predaj-/VZN 14 9 90 2 20

4807-trhový poriadok-/VZN 2 2 20

4808-záverečné hodiny-prevádzkové časy-/VZN 136 23 550 1 30

4810-užívanie verejného priestranstva bez povolenia-/VZN-cist. 3 2 30

4811-poškodzovanie verejnej zelene-/VZN 4

4812-státie na zeleni-/VZN 79 19 210 3 30

4814-pešia zóna-/VZN 39 26 330

4817-požívanie alk.nápojov na ver.priestr.-/VZN-cist. 164

4822-obťažovanie osôb-/VZN 45 1 10

4825-nepovolené pálenie odpadu-/VZN-cist. 2

4826-zákaz vjazdu s bicyklom-/VZN 4 1 10

4828-znečisťovanie odpadom,skládky - porušenie VZN-/VZN-cist. 15

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

4831-rušenie nočného pokoja-/VZN 11 5 120

4833-nepovolené pouličné aktivity-/VZN 12 1 10

4834-hluk(nežiaduci,škodlivý,obťažujúci ... )-/VZN 2 1 30

4836-stavebné práce mimo vyhrad. času-/VZN-cist. 2 1 20

4837-plagáty + reklama-/VZN-cist. 2

4844-ochrana nefajčiarov-/VZN 10 3 30

4900-priestupok proti občianskému spolunažívaniu-/zákon 5 1 30

5000-priestupok proti majetku-/zákon 17

9101-kontrola TAXI-zistený priest.(vyk.vyhl.124/2012)-/zák.vyhl. 6

9800-nepovolené skládky [§-80b,zák.č.223/2001]-/zákon 6

9801-VRAKY-porušenie zák.č.223/2001,§80,ods.1,písm.k-/zákon 18

9802-zmena,odstránenie,zakrytie dopr.značky-/zákon 6

9803-zničenie,poškodenie,znečistenie dopr.značky-/zákon 19

9804-porušenie zákona o ochrane nefajčiarov-/zákon 114 4 50 8 80

9899-stavba bez stavebného povolenia-/zákon 1

9901-porušenie podmienok držania psov-/zákon 19 3 30 2 20

SPOLU 5 593 2 235 33 110 571 8 895

Zdroj : Informačný systém APIS - 2.4.2015 MsP hl. m. SR Bratislavy

Prehľad o priestupkoch za mesiac marec 2015

Druh priestupku hlavné mesto mestské časti
Priestupky 

celkom

 blokovou pokutou
Z toho riešené 


