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

v roku 2014 plnila úlohy v súlade so zákonom Slovenskej národnej rady č. 564/1991 Zb. o obecnej 
polícii v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o obecnej polícii“), tieţ podľa osobitných 

zákonov a platných všeobecne záväzných nariadení (ďalej len „VZN“) vydaných v pôsobnosti 

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy (ďalej len „hlavné mesto“) alebo jednotlivých 

mestských častí. Úlohy uloţené primátorom hlavného mesta, starostami mestských častí a vedením 

mestskej polície boli zamerané predovšetkým na dodrţiavanie verejného poriadku na území hlavného 

mesta v rámci plánovaného beţného výkonu sluţby a mimo plánu počas zabezpečovania 

spoločenských, kultúrnych, športových podujatí a zhromaţdení občanov v hlavnom meste a  v jeho 
mestských častiach. Dôraz bol daný na zabezpečovanie verejného poriadku v prípade vzniku 
mimoriadnych udalostí ako aj na plnenie úloh na úseku súčinnosti a prevencie v rámci uličnej 
kriminality a na odovzdávanie oznámení a operatívnych informácií  útvarom Policajného zboru (ďalej 

len „PZ“).  
Príslušníci plniaci pracovné úlohy v pôsobnosti okrskových staníc mestskej polície (ďalej len 

„okrsková stanica“) počas roku 2014 sa čoraz častejšie podieľali priamym výkonom sluţby pri 
zabezpečovaní verejného poriadku na neplánovaných podujatiach a zhromaţdeniach občanov 
zvolávaných a oznamovaných priebeţne k zabezpečovaniu verejného poriadku. Práve plnenie 

súvisiacich úloh a zákroky na narušené objekty pripojené na pult centrálnej ochrany (ďalej len „PCO“) 
a úlohy súvisiace s výkonom dohľadu nad dodrţiavaním reţimu pouţívania vyčlenených parkovacích 

miest, najmä v pôsobnosti OS Staré Mesto odčerpávalo značnú časť  z fondu pracovného času 
príslušníkov a tým zniţovalo moţnosť ich vyuţitia napríklad v preventívnom pôsobení pešou 

hliadkovou sluţbou.   
Mestská polícia v hodnotenom období na území hlavného mesta sa svojou 

činnosťou podieľala aj na prevencii pred narušením verejného poriadku a eliminovala pokusy o jeho 
narušenie. 
 

1. Vyhodnotenie zamerania činnosti mestskej polície za rok 2014 

1.1  Riadenie organizácie a ľudských zdrojov: 

a) vyhodnotiť plnenie zamerania činnosti mestskej polície za rok 2013, 
 Vyhodnotenie zamerania činnosti za predchádzajúci rok bolo vykonané na stretnutí primátora 

hlavného mesta s vedením mestskej polície, ktoré sa konalo v mesiaci január 2014. 
 
b) vyhodnotiť spoluprácu mestskej polície s útvarmi PZ na území hlavného mesta, 
 Spolupráca s útvarmi PZ dislokovanými na území hlavného mesta bola vykonaná  

zabezpečovaním verejného poriadku počas kultúrnych, spoločenských, ale najmä športových 

podujatí, pri tzv. rizikových zápasoch (164x), pri zhromaţdení občanov na mítingoch 

a protestných pochodoch (19x), počas preventívno-bezpečnostných akcií (zameraných napr. na 

kontrolu poţívania alkoholu a  omamných a psychotropných látok maloletými a mladistvými)  
(33x). 

 
c) vypracovať Správu o činnosti mestskej polície za rok 2013, 
 Správa bola spracovaná v stanovenom termíne, k jej obsahu sa uskutočnilo rokovanie 

v príslušnej komisii a orgánoch hlavného mesta a mestské zastupiteľstvo dňa 27.3.2014 
uznesením č. 1491/2014  vzalo Správu na vedomie. 

 
d) plánovaním výkonu sluţby, vyuţívaním oprávnení a monitorovaním verejných priestranstiev 

zabezpečiť verejný poriadok počas konaných volieb a mimo nich, 
 Pri monitorovaní bola zvýšená pozornosť venovaná tým lokalitám, kde sa nachádzali volebné 

miestnosti, resp. dôleţité budovy verejnej správy, v ktorých prebiehali aktivity spojené 

s voľbami. 
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e) vyuţívať dostupné informačné zdroje a k získaným poznatkom a informáciám po ich 
verifikovaní, zabezpečiť ich vyuţitie pre riadenie výkonu sluţby príslušníkov mestskej 

polície, 
 Jedným z významných informačných zdrojov sú oznamy od občanov, ktorých bolo prijatých 

v priebehu roka na linku „159“  9 159, 7 304 podnetov bolo podaných občanmi osobne 

a 14 893 podnetov bolo oznámených občanmi na výkonné útvary telefonicky; vyslaním 

hliadky, prípadne prijatím iných opatrení sa reagovalo celkom na 31 356 podnetov. Obdobne 
boli vyuţívané poznatky, ktoré postúpili mestskej polícii útvary PZ (570) a orgány verejnej  
správy a orgány samosprávy (1 248). 

 
f) aktualizovať, prípadne doplniť mapu porušení verejného poriadku o novo zaznamenané 

udalosti s miestom ich výskytu, 
 Prehľad miest kde bolo zistené najčastejšie porušovanie verejného poriadku rozdelený podľa 

vybraných mestských častí je priloţený v Prílohe č. 10. 
 

g) vypracovať analýzu disponibilných ľudských zdrojov s návrhmi opatrení pre výber a rozvoj 
ľudských zdrojov, 

 Základná analýza bola spracovaná a vyuţíva sa pri obsadzovaní pracovných pozícií v mestskej 
polícii  v rámci výberových konaní nielen na príslušníkov vo výkone sluţby, ale aj pri 
obsadzovaní riadiacich pracovných pozícií. Jej vyuţitie bolo v prípadoch dočasného 
personálneho posilnenia výkonných útvarov. 

 
h) štvrťročne vykonávať školenie príslušníkov mestskej polície v súvislosti s vývojom právneho 

systému týkajúceho sa činnosti mestskej polície, 
 V rámci systému ďalšieho vzdelávania príslušníkov mestskej polície boli podľa vopred 

stanoveného plánu príslušníci pravidelne preškoľovaní z predpisov, ktoré sa týkali 
jednotlivých procesov a odborných činností výkonu ich práce a zároveň operatívne boli do 

vzdelávacieho cyklu zaraďované nové zákonné úpravy schválené NR SR. 
 
i) dvakrát v roku v rámci školenia príslušníkov, vykonať školenie týkajúce sa taktiky 

vykonávania sluţobných zákrokov v súvislosti so zabezpečovaním verejného poriadku spolu 

s názornými ukáţkami, 
 Jednotlivé procesy a postupy pri rôznych druhoch sluţobných zákrokov boli opakovane 

školené v rámci ďalšieho vzdelávania príslušníkov mestskej polície. S cieľom skvalitnenia  
ako teoretických vedomostí,  tak aj praktických zručností  časť sluţobnej prípravy bola 

realizovaná odbornými lektormi Policajného zboru aj s praktickými ukáţkami a následným 

vykonávaním zákrokov samotnými príslušníkmi mestskej polície. 
 
j) minimálne dvakrát v roku umoţniť príslušníkom mestskej polície v zariadeniach hlavného 

mesta vykonať fyzickú prípravu s orientáciou na prvky sebaobrany. 
 Príslušníci mestskej polície mali v  priebehu celého roka 2014 k dispozícii telocvičňu 

s potrebným vybavením na Saratovskej ul. č. 30 v Bratislave, ako aj moţnosť vyuţívania  

zariadení v správe STARZu. 
 
1.2. Verejný poriadok a rozvoj vyuţívania kamerového systému: 

a) zabezpečiť technické informácie o druhu, forme a vyuţívaní kamier existujúcich mimo 
mestský kamerový systém vo vlastníctve hlavného mesta  mestskými časťami, 
Kamery jednotlivých mestských častí, ktoré prejavili záujem o ich vyuţitie prostredníctvom 

mestskej polície boli pripojené na monitorovacie strediská, či uţ na príslušných okrskových 

staniciach alebo na Centrálny dispečing mestskej polície. Nakoľko však ide o veľmi nesúrodé 

systémy čo do kvality alebo kompatibility s mestským kamerovým systémom, ich úplná 

integrácia sa bude postupne realizovať podľa technických a finančných moţností.  
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b) v prípade, ak platforma digitalizácie umoţní zjednotenie kamier do jedného „systému“, 

v súčinnosti s referátom PCO - vnútornou správou magistrátu, vypracovať návrh s cieľom 

priblíţiť sa Koncepcii rozvoja mestského kamerového systému pre ďalšie obdobie, 
 Digitalizácia sa postupne  realizuje aj  v rámci rekonštrukcie MKS. 

 
c) za účelom udrţiavania a prevádzky kamerového systému vyţadovať od poskytovateľa 

servisných sluţieb návrhy na obnovu prípadne výmenu technických zariadení pre záznam, 

prenos a archiváciu údajov s postupným prechodom z analógového na digitálny systém, 
 Prechod z analógových na digitálne kamery je realizovaný priebeţne podľa pridelených 

finančných prostriedkov. Vymenené analógové kamery, ktoré sú plne funkčné sa po údrţbe 

opätovne inštalujú namiesto tých analógových kamier, ktoré vykazujú poruchy a sú 

neopraviteľné. 
 
d) presadiť ambíciu prevádzkovať digitálnu formu záznamov z kamerového systému s cieľom 

zvýšiť kvalitu a mnoţstvo poskytovaných informácií pre mestskú políciu za účelom 

objasňovania priestupkov a pre orgány činné v trestnom konaní a tým dosiahnuť vyššiu úroveň 

verejného poriadku a bezpečnosti občanov. 
 V priebehu roka 2014 boli dané do prevádzky kamery s HD rozlíšením formou výmeny alebo 

inštalácie nových digitálnych kamier v územnej pôsobnosti okrskových staníc mestskej polície 

nasledovne: 8 -   Staré Mesto, 2 -  Ruţinov, 9 -  Nové Mesto, 2 -   Dúbravka a 6 -  Petrţalka, 

ktoré prispeli k monitorovaniu verejného poriadku v hlavnom meste.  

1.3.  Mestská polícia - sluţba verejnosti: 
 

a) poskytované informácie o činnosti a opatreniach nahradiť „ponúknutou sluţbou“ a to od 
informovanosti po garancie dosiahnutej úrovne verejného poriadku, 

 Informovanie verejnosti bolo zamerané na skvalitnenie sluţieb jednak prostredníctvom médií 

a webovej stránky mestskej polície. Práve včasné informácie z magistrátu hlavného mesta 

a z miestnych úradov mestských častí, alebo priamo od oznamovateľov usporadúvaných 

podujatí, či zhromaţdení občanov umoţnili v nejednom prípade prijať adekvátne opatrenia pre 

zabezpečenie verejného poriadku a tým garantovať úroveň jeho ochrany. V opačnom prípade, 

pri nezískaní včasnej informácie by hrozilo riziko pri moţnom narušení verejného poriadku 

jeho neuvedenie do pôvodného stavu a vznesenú kritiku verejnosťou voči mestskej polícii. 

Taký stav mestská polícia v roku 2014 nezaznamenala.    
 
b) štvrťročne informovať o plánovaných preventívnych opatreniach so zameraním napríklad na 

predchádzanie vreckovým krádeţiam, dopravnú výchovu a bezpečnú cestu do školy, fajčenie 

a poţívanie alkoholických nápojov na verejnosti na miestach zákazov, na dodrţiavanie čistoty 

pri venčení psov a pri vzniku nelegálnych verejných skládok, 
 Mestská polícia poskytovala informácie najmä prostredníctvom regionálnych médií - TV 

Bratislava, regionálne vysielanie Slovenského rozhlasu, ako aj spravodajským servisom pre 
tlačové agentúry, napr. vreckové krádeţe počas Vianočných trhov, dopravná problematika pred 

skončením školského roka a na jeho začiatku, v mesiacoch marec, apríl, september a október 

zakladanie nelegálnych skládok, v spolupráci s hlavným mestom mediálna kampaň zameraná 

na výkon taxisluţby pred začiatkom letnej turistickej sezóny, v priebehu mesiaca jún 2014 v 
spolupráci s Detským parlamentom mladých, vykonávané preventívne akcie zamerané na 

kontrolu dodrţiavania zákazu fajčenia na zastávkach MHD. 
c) zúčastňovať sa zasadnutí zastupiteľstva hlavného mesta a zastupiteľstiev mestských častí 

a riešiť poţiadavky poslancov a občanov, 
Úloha bola priebeţne plnená náčelníčkou mestskej polície, velitelia okrskových staníc alebo 

ich zástupcovia a poverení príslušníci sa zúčastňovali zasadnutí mestského zastupiteľstva 
a zastupiteľstiev mestských častí.  

 
d) v regionálnej tlači a v regionálnych televíziách štvrťročne, v prípade zistenia zverejniť výskyt 

udalostí s priamym vplyvom na bezpečnosť občanov, 
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Najmä v súvislosti s letnou turistickou sezónou boli zverejňované informácie týkajúce sa 

zabezpečenia bytov a domov - predchádzanie bytovým vlámaniam, predchádzanie krádeţiam 
na kúpaliskách - TV Bratislava, televízie mestských častí, regionálne vysielanie Slovenského 

rozhlasu (RTVS). 
 

e) v spolupráci s mestskými časťami organizovať stretnutia s majiteľmi psov so zameraním na 

informovanie a dodrţiavanie zákona, ktorým sa upravujú niektoré podmienky drţania psov 

a VZN súvisiacich s touto problematikou. 
Mestská polícia v roku 2014 vykonala prostredníctvom Stanice jazdeckej polície a kynológie 

(ďalej len „Stanica JPaK“)  25 kynologických prednášok spojených s praktickými  ukáţkami 

výcviku psov a to: 
11 x v predškolských a školských zariadeniach hlavného mesta, 
10 x v rámci Zoologickej záhrady Bratislava počas turnusov letného tábora mladých 

prírodovedcov,  
  1 x v rámci Dňa detí, ktorý usporiadala mestská organizácia OLO, 
  1 x v rámci Dňa zvierat, ktorý usporiadala MČ Lamač, 
  1 x na Kačíne pre postihnuté deti zo zariadenia na Mokrohájskej ulici, 
  1 x v rámci Dňa detí , ktorý usporiadala MČ Nové Mesto na Kuchajde. 
 

Prednášky boli zamerané na tieto oblastí: 
 

1) Činnosť občana predchádzajúca kúpe psa: 
- výber plemena, pohlavie a vek psa, 
- nároky na ustajnenie a starostlivosť o psa príslušného plemena, 
- otázky súvisiace s prihlasovacou povinnosťou. 
 

2) Činnosť majiteľa psa pri starostlivosti a výchove psa: 
- kŕmenie psa a zoohygiena, 
- informácie o socializácii a základoch nervovej činnosti psa, 
- základné otázky výchovy a výcviku kaţdého psa. 

 

Na otázky z vyššie uvedených oblastí bolo 20 občanom odpovedané aj prostredníctvom 
telefónnej linky  v rámci zriadenej Poradne pre občanov -  majiteľov psov. 

1.4. Spolupráca s hlavným mestom a s mestskými časťami 
 

a) činnosť mestskej polície presadzovať v súlade so zákonmi a príslušnými VZN, rozhodnutiami 

mestského zastupiteľstva a rozhodnutiami primátora hlavného mesta tak, aby sa predchádzalo 

vzniku škody hlavnému mestu, či zásahom do práv a oprávnených záujmov občanov, 
Výška vzniknutej škody spôsobená organizácii nesprávnou aplikáciou zákonných noriem, 
resp. nesprávnym postupom príslušníkov mestskej polície zaznamenala v porovnaní 

s predchádzajúcim obdobím pokles. V roku 2013 bola škoda, ktorá bola pripísaná na ťarchu 
organizácie vo výške 5 114,00 €, zatiaľ čo v roku 2014 bola škoda 1 815,17 €. 
Postup príslušníkov mestskej polície pri nutných zásahoch do oprávnených  a opodstatnených 

záujmov občanov sa zníţil o 3/4 prípadov z minulého roka. 
 

b) poskytnúť súčinnosť magistrátu hlavného mesta a odborným útvarom pri návrhoch všeobecne 

záväzných nariadení a rozhodnutí primátora hlavného mesta, súvisiacich s oprávneniami 

mestskej polície, 
 

Podľa plánu legislatívnych činností hlavného mesta bola úloha plnená priebeţne. 
c) napĺňať záväzky upravené platnými Dohodami a Zmluvami uzavretými hlavným mestom 

a mestskými časťami v oblasti ochrany verejného poriadku a dopravy, 
 Mestská polícia v uplynulom roku v pôsobnosti okrskových staníc zistila pri výkone 

odborných činností a plnení úloh udalosti vyţadujúce pôsobnosť mestskej polície 
v nasledovnom počte:  30 198 -  Staré Mesto (vrátane odťahov ),  16 066 -   Ruţinov,  14 927 -  
Nové Mesto, 16 308 -  Dúbravka,   14 062 -  Petrţalka a 958 - Stanica JPaK. – Príloha č. 2. 
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d) na základe poţiadaviek mestských častí a nimi poskytnutých včasných informácií o konaní sa 

jednotlivých kultúrnych, spoločenských a športových podujatí vykonať potrebné opatrenia na 

zabezpečenie verejného poriadku. 
 Tieto podujatia boli priebeţne zabezpečované. Najčastejšie sa konali v mestských častiach 

Nové Mesto (KHL, futbalová liga), kde sa zúčastňovali aj hliadky  Ruţinov a  Staré Mesto,  
v osobitných prípadoch ak si to udrţanie verejného poriadku vyţadovalo aj hliadky  
z ostatných okrskových staníc a tieţ zo Stanice JPaK. Na spoločenských podujatiach – 
mítingoch, či protestoch a tradičných akciách (napr. Vianočné trhy, beh Devín – Bratislava, 
ČSOB Maratón, Dúhový Pride a pod.) bol verejný poriadok zabezpečovaný hliadkami zo 

všetkých výkonných útvarov mestskej polície na základe pokynu náčelníčky mestskej polície.  
 

2. Dosiahnuté výsledky v jednotlivých procesoch ochrany verejného poriadku 

 V roku 2014 príslušníci mestskej polície (ďalej len „príslušníci“) riešili 92 519 udalostí, z 

ktorých 59 345 bolo zistených vlastnou činnosťou  vrátane udalostí zistených mestským kamerovým 

systémom. Ďalších 31 356 udalostí bolo oznámených občanmi na telefonickú linku 159 a na jednotlivé 

okrskové stanice, 1 248 poţiadaviek bolo z miestnych úradov týkajúcich sa aj riešenia priestupkov a 
bolo vybavených 570 poţiadaviek PZ. Prípadov, ktoré nevykazovali znaky priestupku ani trestného 

činu bolo 15 033 (udalosť po preverení na mieste nebola potvrdená  - 14 381, udalosť bola oznámená 

rýchlej zdravotnej pomoci (ďalej len „RZP“) -180, Hasičskému a záchrannému zboru (ďalej len 

„HaZZ“) – 60 alebo Slobode zvierat -238 a 174 oznamov bolo postúpených PZ.). Takéto prípady boli 

zadokumentované a postúpené príslušnému orgánu.  V 16 prípadoch bolo zistené a následne oznámené 

PZ podozrenie z páchania trestnej činnosti. 
 

Na úseku priestupkov bolo riešených 77 292 prípadov. Z nich bolo 27 293 riešených 

napomenutím. Pri riešení priestupkov príslušníci v 41 735 prípadoch uloţili blokovú pokutu na mieste 

v celkovej sume 640 587 €. K nezaplateným pokutám na mieste bolo vydaných 62  šekov na sumu 

1 600 €. V zákonnej lehote bolo zaplatených 38 pokút v sume 950 €. Pokuty nezaplatené v stanovenej 
lehote (24) boli postúpené exekútorovi na vymáhanie. Z dôvodu vecnej príslušnosti bolo príslušným 

orgánom oznámených 6 725 vecí, z ktorých bolo 780 oznámených na dopravné inšpektoráty PZ, 80 

iným útvarom PZ, 5 865 iným orgánom. Ďalších 565 priestupkov nebolo moţné riešiť v zmysle 
zákona (napr. maloletá osoba, nezistený priestupca, osoby požívajúce výsady a  imunity a pod.).  
 Do objasňovania bolo prevzatých 906 priestupkov. Z toho bola v 426 prípadoch predloţená 

správa o výsledku objasňovania príslušnému správnemu orgánu, v 39 prípadoch boli veci odovzdané 

príslušným orgánom z dôvodu ich prejednávania podľa osobitných predpisov. Ďalších 122 vecí bolo 

uloţených, 97 odloţených a 222 priestupkov je ešte v objasňovaní. K 31. 12. 2014 bolo v štádiu 

riešenia 6 udalostí. 
 
2.1 Čistota a poriadok 

V oblasti priestupkov za porušenie § 47 – priestupky proti verejnému poriadku podľa  zákona 

Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len 

„priestupkový zákon“) príslušníci riešili 730 priestupkov. 
Za porušenie § 48 priestupkového zákona – (priestupky proti verejnému poriadku spáchané 

porušením iných povinností neţ uvedených v § 47, ak sú ustanovené všeobecne záväznými právnymi 

predpismi, vrátane VZN obcí) príslušníci riešili 7 514 priestupkov, ktoré boli spáchané porušením 

ustanovení len VZN o čistote a poriadku hlavného mesta a mestských častí. 
Nakoľko však oblasť čistoty a poriadku upravujú aj ďalšie VZN, napr. VZN o nakladaní s 

komunálnym odpadom, VZN o vrakoch, VZN, ktoré upravujú podmienky drţania a vodenia psov, 

VZN o poriadku na detských ihriskách, VZN o prevádzkovom poriadku prírodného kúpaliska 

Kuchajda a pod., boli porušenia ustanovení týchto VZN tieţ zahrnuté do priestupkov v oblasti čistoty 

a poriadku, ale mimo VZN o čistote a poriadku. Napríklad porušenie ustanovení VZN o nakladaní 

s komunálnym odpadom týkajúce sa dodrţiavania čistoty kontajnerových stojísk, riešili príslušníci 

1.389 krát. Za porušenie ustanovení VZN týkajúcich sa porušenia podmienok drţania a vodenia psov 
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bolo príslušníkmi zistených 659 priestupkov, z toho 82 prípadov neodstránenia psích exkrementov, 61 
prípadov nerešpektovania zákazu vstupu so psom, 318 prípadov nepovoleného voľného pohybu psa, 

pričom zostávajúcich 198 prípadov nenahlásenia psa do evidencie obce alebo nezaplatenia poplatkov 

za psa spadá do špecifickej oblasti – do poriadku v správe. 
Ďalej oblasť čistoty a poriadku upravujú aj niektoré zákony, napr. zákon o ochrane nefajčiarov 

podľa ktorého príslušníci riešili 1 983 priestupkov alebo zákon, ktorým sa upravujú niektoré 

podmienky drţania psov, podľa ktorého príslušníci riešili priestupky 342 krát.  
 
2.2 Doprava 

V oblasti dopravy príslušníci podľa § 22 priestupkového zákona a za porušenie ustanovení 
zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „zákon o cestnej premávke“) riešili 55 345 priestupkov. Z tohto počtu bolo 

najviac priestupkov riešených za porušenie zákazu státia na vyhradenom parkovisku (6 376), ďalej za 

porušenie dopravných značiek „Zákaz zastavenia“ (5 825) a  „ZÓNA“ (4 219) a za státie na chodníku 

(4 586). Porušenie zákazu státia na parkovacích miestach vyhradených pre osoby zdravotne ťaţko 

postihnuté bolo riešené v 1 176 prípadoch. Blokovou pokutou bolo vyriešených 38 949 priestupkov, 
napomenutím 13 342, oznámením 1 972 a ostatné priestupky boli prevzaté do objasňovania. 

Podľa VZN obsahujúcich úpravu dopravy bolo riešených ďalších 2 389 priestupkov, a to za 
zákaz státia na zeleni a za porušenie pravidiel pešej zóny. 
 V hodnotenom období príslušníci pouţili 30 714 krát technický prostriedok na zabránenie 

odjazdu motorového vozidla (ďalej len „imobilizér“) a v 5 854 prípadoch rozhodli o odstránení 

motorového vozidla. 
 
2.3 Ochrana pred alkoholizmom 
 

V hodnotenom období príslušníci riešili 2 289 priestupkov spáchaných porušením VZN o 

poţívaní alkoholických nápojov na verejnosti a VZN o zákaze resp. obmedzení predaja alkoholických 

nápojov. Uloţením blokovej pokuty bolo riešených 51 priestupkov. V 2 227 prípadoch bol priestupca 

napomenutý a 11 prípadov bolo odovzdaných príslušnému orgánu. Napomenutím boli riešení 

predovšetkým tzv. bezdomovci, ktorým uloţiť blokovú pokutu je mnohokrát neefektívne a míňajúce 

sa účinku uloţenej sankcie. Súčasťou napomenutia bolo však mnohokrát vykázanie osoby z miesta 

alebo priestoru, kde sa zdrţiavala. Pri priestupkoch odovzdaných príslušnému orgánu prevaţná 

väčšina sa týkala mladistvých osôb. 
 Pri riešení týchto priestupkov bolo potrebné spolupracovať aj s RZP, nakoľko osoby pod 

vplyvom alkoholu často vykazovali známky zranenia. 
 
2.4 Ochrana nefajčiarov 

Na úseku ochrany nefajčiarov príslušníci riešili 1 983 priestupkov. Podľa zákona 

č. 377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov boli tieto priestupky 

prevaţne spáchané porušením zákazu fajčenia na zastávkach mestskej hromadnej dopravy. Blokovou 

pokutou bolo riešených 129 priestupkov v celkovej sume 1 665 € (vrátane 4 blokových pokút 

nezaplatených na mieste). Ďalších 1 849 priestupkov bolo riešených napomenutím a 5 priestupkov 

bolo oznámených príslušnému orgánu.  
Ďalších 176 priestupkov bolo spáchaných porušením ustanovení VZN na ochranu nefajčiarov, 

z toho bolo 25 priestupkov riešených blokovou pokutou a 151 napomenutím. 
 
2.5 Ochrana ţivota a zdravia 

Mestskou políciou boli v 60 prípadoch privolaní príslušníci HaZZ. V uvedených prípadoch 

išlo o menšie poţiare, napr. horiace kontajnery, lístie alebo suchá tráva, spadnuté stromy a konáre na 

vozovke, rozliaty motorový olej, zatopená cesta, nebezpečný roj včiel na strome a roj divých ôs 

v opustenej budove, spadnuté malé kačky v odkrytom kanáli a pod. V 180 prípadoch bola privolaná 

RZP k zraneným osobám. V rámci ochrany ţivota a zdravia, okrem riešenia konkrétnych prípadov 
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bola príslušníkmi vykonávaná spolupráca s odborom civilnej ochrany Okresného úradu Bratislava 

(ďalej len „OÚ Bratislava“) a orgánmi civilnej ochrany hlavného mesta a mestských častí. 

V hodnotenom období sa vedenie mestskej polície aktívne zúčastňovalo zasadnutí Bezpečnostnej rady 

pri OÚ Bratislava, kde bol kladený dôraz na výmenu poznatkov o vývoji bezpečnostnej situácie na 

území hlavného mesta. Pri prerokúvaní Správy o bezpečnostnej situácii v územnej pôsobnosti 

Bezpečnostnej rady OÚ k časti trestnej činnosti a uličnej kriminality boli prezentované podklady 
týkajúce sa hlavného mesta, ktoré vypracovala mestská polícia. 
 
2.6 Ochrana majetku 

 Významnou úlohou mestskej polície je ochrana majetku. V rámci nej boli pravidelne 

vykonávané akcie na zamedzenie vreckových a iných drobných krádeţí počas letnej turistickej sezóny,  
Vianočných trhov alebo v okolí cintorínov a na cintorínoch počas Dňa všetkých svätých a Pamiatky 

zosnulých. Pravidelne boli vysielané hliadky jazdeckého oddielu a kynológie do záhradkárskych a 

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

podozrenia zo spáchania trestného činu proti majetku v 10 prípadoch, z ktorých boli 2 krádeţe, 1 

lúpeţ, 5 prípadov poškodzovania cudzej veci, 1 prípad poškodzovania cudzej veci sprejerom a v  1 
prípade nepovolený výrub stromov. 
 Ďalej príslušníci riešili 149 priestupkov proti majetku podľa § 50 priestupkového zákona. Z 
tohto počtu bolo 21 krádeţí a v 128 prípadoch poškodenie alebo zničenie majetku. V oblasti ochrany 
majetku a zároveň bezpečnosti cestnej premávky bolo v 313 prípadoch zistené a oznámené príslušným 

orgánom poškodenie alebo odstránenie dopravného značenia, ako priestupok podľa § 22c zákona 

č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov. 
 
2.7 Ochrana ţivotného prostredia 

 Pri ochrane ţivotného prostredia sa príslušníci zamerali na ochranu zelene a na porušovanie 

zákazov vjazdov do chránených oblastí, a tieţ na nepovolené zakladanie skládok a na odstavené vraky 

motorových vozidiel na verejných priestranstvách. V hodnotenom období bolo riešených 4 930 
priestupkov v súvislosti s poškodzovaním verejnej zelene, z ktorých 3 209 bolo riešených podľa 

zákona o cestnej premávke (státie na zeleni). Okrem toho v oblasti ochrany ţivotného prostredia bolo 

zistených 1 389 priestupkov spáchaných na úseku čistoty kontajnerových stojísk, 139 priestupkov 

znečisťovania verejného priestranstva odpadom resp. zakladania nepovolených skládok a 28 

priestupkov nepovoleného pálenia odpadu. Príslušným orgánom bolo oznámených 285 zistených 

vrakov motorových vozidiel vo viacerých mestských častiach. Z tohto počtu bolo 55 vrakov riešených 

v zmysle VZN a 230 podľa zákona o odpadoch. 
 V rámci ochrany prírody s akcentom na ochranu Bratislavského lesoparku hliadky mestskej 
polície vykonávali  sluţbu pri monitorovaní zákazu vjazdu na Ţeleznú studničku najmä v dňoch 

pracovného pokoja, kedy bola zvýšená návštevnosť rekreačného areálu Partizánska lúka a Koliba 
návštevníkmi prichádzajúcimi motorovými vozidlami. 
 
2.8 Iné priestupky 

 Medzi iné priestupky moţno zaradiť tie, ktoré boli riešené v zmysle ďalších VZN ako napr. na 

úseku ambulantného predaja, trhového poriadku, nepovoleného uţívania verejného priestranstva, 

pouličných aktivít, nedodrţania záverečných hodín v pohostinských prevádzkach, skladovania 

stavebného materiálu, porušenia podmienok rozkopávok a stavebných prác mimo vyhradeného času.  
 

3. Činnosť okrskárov 

V roku 2014 bolo v mestskej polícii zaradených na pracovnej pozícii okrskár 44 príslušníkov. 
V okrskoch stanovených mestskou políciou bola pravidelne vyhodnocovaná bezpečnostná situácia. 
Okrskári okrem preventívneho pôsobenia mali a majú nezastupiteľné miesto v oblasti prvého kontaktu 

s občanmi. Zároveň operatívne plnili poţiadavky predstaviteľov miestnej samosprávy a boli 
nápomocní odborným útvarom miestnych úradov pri plnení niektorých špecifických úloh samosprávy 
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na úseku vecí verejných. V hodnotenom období v niektorých mestských častiach mali okrskári 

vybavené priestory, kde boli k dispozícii občanom v určených úradných hodinách. Okrskári, ktorí 

nemali k dispozícii priestory na osobný kontakt s občanmi a spracúvanie písomností k priestupkom 
vyuţívali priestory príslušnej okrskovej stanice, kde sa  stretávali aj s občanmi. Pre výkon sluţby mali 

niektorí okrskári k dispozícii sluţobné motocykle, v prípade potreby aj sluţobné motorové vozidlá. 

K technickému vybaveniu jednotlivých okrskárov patril tieţ mobilný telefón, prípadne fotoaparát. 
 Pri výkone sluţby kládli okrskári dôraz predovšetkým na ochranu verejného poriadku. 

V rekreačno-oddychových zónach sa okrskári zameriavali okrem kontroly dodrţiavania čistoty 

a poriadku aj na ochranu zelene a majetku mesta, nepovolený vjazd motorových vozidiel a parkovanie 
vozidiel. Ďalej kontrolovali dodrţiavanie záverečných hodín v pohostinských prevádzkach, 

nepovolené pouličné aktivity, exteriérové sedenia a nepovolený vjazd motorových vozidiel do pešej 

zóny. Ku kaţdodennej rutine patrila aj kontrola dodrţiavania podmienok drţania psov, či uţ podľa 

VZN alebo osobitného zákona a monitorovanie lokalít, na ktorých v minulosti vznikali nepovolené 

skládky, alebo kde bol predpoklad vzniku nových čiernych skládok odpadov. 
 K pravidelným činnostiam okrskárov patril tieţ dohľad nad bezpečným priechodom školákov 

cez cestu na priechodoch pre chodcov v blízkosti základných škôl. Okrskári sa podieľali aj na 

besedách a prednáškovej činnosti na školách. Viacerí z nich absolvovali odborný kurz zameraný na 
prevenciu a vlastnia osvedčenie, ktoré ich oprávňuje na realizáciu preventívneho projektu „Správaj sa 

normálne“ na základných školách. 
 Všetci okrskári sa podieľali aj na zabezpečovaní rôznych kultúrno-spoločenských 

a športových podujatí a zhromaţdení občanov v im zverenom okrsku. Oceňovaná bola zvlášť ich 

pomoc pri zabezpečovaní verejného poriadku a bezpečnosti počas hodových slávností, jarmokov, 

majálesov, vianočných trhov, ale aj pohrebných sprievodov a cirkevných procesií v obci. 
 

4. Ďalšie procesy odborných činností 

4.1 Výkon odborného dozoru nad taxisluţbou 

 Na základe zákona č. 56/2012 Z.z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov, vykonali 

poverení príslušníci na území hlavného mesta 221 plánovaných kontrol výkonu taxisluţby. 

Z uvedeného počtu kontrol bolo realizovaných v rámci okrskových staníc: Staré Mesto - 121, Ruţinov 

– 71, Dúbravka – 22 a Petrţalka – 7 kontrol. Zistených nedostatkov bolo 80, z toho 3 priestupky boli 
riešené blokovou pokutou, 2 napomenutím a 75 priestupkov bolo oznámených príslušným orgánom. 

Nedostatky sa týkali označenia vozidla obchodným menom v 22 prípadoch, taxametrov v 26 
prípadoch, dokladov k prevádzkovaniu ţivnosti v 4 prípadoch, povinného vybavenia vozidla v 2 
prípadoch, sadzby cestovného vyznačeného na karosérii v 2 prípadoch a v 24 prípadoch boli zistené 

viaceré závady naraz pri jednej kontrole. 
 
4.2 Mestský kamerový systém 
 

Mestský kamerový systém (ďalej len „kamerový systém“) zabezpečuje dohľad nad 

bezpečnosťou a verejným poriadkom na území hlavného mesta a zároveň pôsobí preventívne. 

Umiestnenie kamier a ich prevádzka je v súlade s platnými právnymi predpismi, vrátane umiestnenia 

upozornení o monitorovanom priestore na všetkých vstupoch do monitorovaných priestorov. 
 Záverom roka 2014 mala mestská polícia z celkového počtu 94 kamier 80 kamier v uţívaní. 

V rámci schváleného plánu rekonštrukcie a rozvoja kamerového systému je 63 kamier z uvedeného 

počtu digitálnych.  V rámci územnej pôsobnosti okrskovej stanice Staré Mesto - 16,  Ruţinov - 14, 
Nové Mesto - 25, Dúbravka - 19, Petrţalka - 6. 14 kamier si vyţaduje rekonštrukciu. Prostredníctvom 
kamerového systému bolo zistených na okrskových staniciach 1 758 udalostí (Staré Mesto – 1 353, 
Ruţinov – 180,  Nové Mesto – 1, Dúbravka – 11, Petrţalka – 213). Zistené udalosti súviseli so 

statickou dopravou v 1 592 prípadoch (z toho s pešou zónou v 351 prípadoch), s poškodzovaním 

verejnej zelene - státie na zeleni motorovým vozidlom v 32 prípadoch, s poţívaním alkoholu na 

verejných priestranstvách v 43 prípadoch, s čistotou a poriadkom v 44 prípadoch, s obťaţovaním osôb 

v 18 prípadoch a iné v 29 prípadoch. Udalosti zistené mestským kamerovým systémom boli riešené 

blokovou pokutou v 616 prípadoch v sume 8 880 €, napomenutím v 299 prípadoch, oznámením 
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príslušnému orgánu v 813 prípadoch, do objasňovania prešlo 14 prípadov a inak bolo riešených 16 
prípadov. 
 Výstupy z kamerového systému boli vyuţívané mestskou políciou pri objasňovaní priestupkov 

a tieţ orgánmi činnými v trestnom konaní pri odhaľovaní, objasňovaní a pri dokumentovaní trestnej 
činnosti. Na základe doţiadania v 232 prípadoch bol vyhotovený záznam pre sluţobné účely orgánov 

činných v trestnom konaní z dôvodu objasňovania kriminality a šetrenia vo veci krádeţí alebo 

poškodzovania motorových vozidiel, poškodzovania majetku, lúpeţného prepadnutia, výtrţníctva, 
ublíţenia na zdraví a vlámaní sa do objektov. V rámci spolupráce boli príslušníkom PZ na ich 
vyţiadanie poskytnuté zaznamenané údaje z verejných priestranstiev, kde dochádzalo k páchaniu 

rôznej trestnej činnosti. 
 
4.3 Správne konanie - priestupky na úseku porušovania podmienok drţania a vodenia psov 
 
 Samostatnou odbornou činnosťou mestskej polície je správne konanie vo veciach priestupkov 

podľa ustanovení §-7 ods. 1 písm. c) a  ods. 2 písm. b) zákona č. 282/2002 Z.z., ktorým sa upravujú 

niektoré podmienky drţania psov v znení zákona č. 102/2010 Z.z., ktoré vykonáva na základe 

poverenia primátora hlavného mesta ako príslušného správneho orgánu. 
V roku 2014 bolo mestskej polícii doručených na správne konanie 49 spisov. Procesné úkony 

sa však vykonávali aj do spisov, ktoré boli zaevidované ešte koncom roka 2013. 
Rozhodnutím o priestupku alebo rozkazom o uloţení sankcie za priestupok bolo ukončených 

celkom 29 priestupkov, pri ktorých boli uloţené pokuty v celkovej výške 2 825 €. Tieto sú príjmom 

rozpočtu hlavného mesta. Štyri veci boli ukončené rozhodnutím o zastavení konania o priestupku. V 4 
prípadoch sa účastníci konania odvolali, preto priestupkové spisy boli postúpené odvolaciemu orgánu 

– OÚ Bratislava, kde sa nachádza celkom 12 priestupkových spisov (aj z minulých rokov). Jedno 
odvolanie sa nachádza na Najvyššom súde Slovenskej republiky, pretoţe účastník sa odvolal aj voči 

rozhodnutiu odvolacieho orgánu. Zvyšok z došlých spisov z roku 2014 bolo buď vrátených 

odosielateľovi, najčastejšie z dôvodu nenaplnenia všetkých znakov jednotlivých skutkových podstát 

priestupkov, resp. boli postúpené príslušnej okrskovej stanici na objasňovanie, pretoţe na základe 

poskytnutých údajov nebolo moţné vydať rozhodnutie. Samotné riešenie priestupkov v tejto oblasti je 
konfrontované naďalej s problematickou a nejednoznačnou legislatívou. Existencia 18 VZN o chove a 

vodení psov na území hlavného mesta tieţ nepridáva k prehľadnosti. Okrem  znenia týchto VZN sú 

často aj predmetom protestov okresných prokuratúr. Voči všeobecne záväznému nariadeniu hlavného 

mesta č. 6/2003, ktorým sa upravujú niektoré podmienky vodenia psov na území hlavného mesta, 

podala protest Krajská prokuratúra v Bratislave. O týchto protestoch a ani o spôsobe ich vybavenia 
mestskými časťami resp. hlavným mestom mestská polícia poverená správnym konaním však nebola 

informovaná. Tieţ v súlade s čl. 44 ods. 2 písm. a) Štatútu hlavného mesta v znení neskorších 

dodatkov, podľa ktorého mestské časti majú viesť evidenciu psov nachádzajúcich sa na území 

mestskej časti a údaje z tejto evidencie ohlasovať mesačne mestskej polícii by bol potrebný 

operatívnejší postup. 
Okrem neustále zvyšujúceho sa počtu neprebraných zásielok doručovaných poštou, čo 

spôsobuje prieťahy v konaní a neúmerne ho predlţuje, novým fenoménom v správnom konaní je 
zastupovanie jednotlivých účastníkov advokátskymi kanceláriami, resp. inými právnymi zástupcami, 

čo zvyšuje náročnosť správneho konania. K beţným činnostiam uţ pritom patrí spolupráca s 

veterinárnymi lekármi Komory veterinárnych lekárov Slovenskej republiky a obecnými a mestskými 

úradmi v rámci celého Slovenska, pretoţe nie všetci majitelia psov, ktorí  páchajú priestupky na území 

hlavného mesta sú len z Bratislavy a tieţ ich psi sú evidovaní mimo nášho mesta. Prihlásenie svojho 

psa mimo Bratislavy však vyuţívajú aj Bratislavčania predovšetkým z dôvodu platenia niţších 

poplatkov. 
Výnimočnou nie je ani spolupráca správneho orgánu s Úradom práce, sociálnych  vecí 

a rodiny v Bratislave, konkrétne so zástupcami orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej 

kurately a to v prípadoch, ak sú účastníkmi správneho konania mladistvé osoby alebo ako poškodené 

vystupujú maloleté osoby. Ďalšími z činností mestskej polície v súvislosti so správnym konaním je aj 
zabezpečovanie priebeţného evidovania priestupkov do Ústrednej evidencie priestupkov Ministerstva 

vnútra Slovenskej republiky a vymáhanie pohľadávok – dobrovoľne nezaplatených pokút 
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prostredníctvom exekútora. V roku 2014 bolo predloţených 10 návrhov na exekučné vymáhanie 
nezaplatených pokút v celkovej výške 1 325 €. 
 

5. Spolupráca s občanmi 

Mestská polícia sa zaoberala 7 304 podnetmi oznámenými občanmi osobne a 14 893 podnetmi 
oznámenými na telefónne čísla výkonných útvarov mestskej polície. Na telefónnej linke 159 bolo 

prijatých 55 410 hovorov, z toho 43 899 oznámení bolo vybavených operatívne na Centrálnom 

dispečingu mestskej polície a z ostatných 11 511 oznámení bolo 9 159 postúpených na vybavenie 

výkonným útvarom mestskej polície a 2 352 príslušným útvarom PZ alebo iným orgánom. Občania 

ţiadali prevaţne informácie o odstránených motorových vozidlách, upozorňovali na nesprávne 

parkovanie a tieţ na rušenie nočného pokoja, na spáchané priestupky proti ustanoveniam jednotlivých 

VZN v oblasti čistoty a poriadku,  na státie na zeleni, ďalej na poţívanie alkoholických nápojov na 
verejnom priestranstve, na nedodrţiavanie záverečných hodín v reštauračných zariadeniach a v 
 pohostinstvách. 
 

6. Spolupráca s Policajným zborom 

Spolupráca s príslušníkmi PZ prebiehala v rámci „Dohody o spolupráci pri ochrane verejného 

poriadku v hlavnom meste SR Bratislave“ (ďalej len „Dohoda“), ktorá bola uzatvorená v roku 2011. 
Spolupráca bola realizovaná predovšetkým v oblasti kontroly dodrţiavania verejného poriadku pri 

kultúrno – spoločenských a športových podujatiach a zhromaţdeniach občanov. Ďalej pri 

bezpečnostných akciách v lokalitách, kde dochádzalo najčastejšie k narušovaniu verejného poriadku. 

V rámci spolupráce bolo PZ oznámených 80 priestupkov na ďalšie riešenie a na dopravné inšpektoráty 

bolo postúpených 780 priestupkov.  

Celkom v 16 prípadoch bolo zistené a oznámené podozrenie zo spáchania trestnej činnosti 
v nasledovných skutkoch - 2x krádeţ, 1x lúpeţ, 2x útok na vereného činiteľa, 5x poškodzovanie 

cudzej veci, 1x poškodzovanie cudzej veci sprejerom, 1x marenie výkonu úradného rozhodnutia, 1x 

podozrenie na obchodovanie s deťmi, 2x opilstvo a 1x nepovolený výrub stromov. Trom osobám 

pristihnutým pri spáchaní trestného činu bola obmedzená osobná sloboda,  jedna osoba bola 
v súvislosti so spáchaným priestupkom predvedená na zistenie totoţnosti a tieţ bola zistená 1 osoba, 
po ktorej bolo vyhlásené pátranie z dôvodu spáchania trestného činu a 1 nezvestná osoba. V 35 
prípadoch boli občanmi odovzdané na výkonných útvaroch mestskej polície nájdené osobné doklady, 

ktorých majitelia boli vyzvaní na ich prevzatie. Ak nebol majiteľ dokladov z Bratislavy alebo sa 

nedalo z dokladov zistiť kontakt na majiteľa, boli doklady odovzdané PZ. V tejto súvislosti treba 

poznamenať, ţe sa osvedčili schránky dôvery umiestnené na objektoch výkonných útvarov, kde 

občania vkladajú nájdené doklady. Na priame poţiadanie PZ zasahovali príslušníci mestskej polície 
v 570 prípadoch. 

 
7. Spolupráca s hlavným mestom a s mestskými časťami 

7.1 Vybrané procesy spolupráce 
 

Na základe zistení príslušníkov bolo na magistrát hlavného mesta a na miestne úrady 

mestských častí nahlásených 285 vrakov motorových vozidiel a 313 poškodených dopravných 

značiek. V spolupráci s hlavným mestom a s mestskými časťami príslušníci zabezpečovali dohľad nad 

verejným poriadkom počas komunálnych volieb, rôznych mítingov, kultúrno-spoločenských a 

športových akcií (hody, majálesy, akcie pre deti, futbalové, hokejové a iné športové podujatia a pod.). 

Počas letnej turistickej sezóny bola zabezpečovaná zvýšená kontrola verejného poriadku v centre 
hlavného mesta, v oddychových zónach a areáloch prírodných kúpalísk (napr. Kuchajda, Draţdiak) a 

na dunajskej hrádzi. 
 Pre odborné útvary hlavného mesta a mestských častí boli na poţiadanie doručované 

písomnosti v zmysle Občianskeho súdneho poriadku (259 doručení), vykonávané asistencie a kontroly 
bytových a nebytových priestorov najmä v súvislosti s riešením sociálnych prípadov (99 asistencií). 

Ďalej príslušníci poskytovali asistenciu pracovníkom miestnych úradov pri kontrole majiteľov psov, 
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kontrole záverečných hodín reštauračných zariadení a pouličných aktivít. Na základe poţiadaviek 

mestských častí príslušníci asistovali aj pri prevozoch finančných hotovostí. Na druhej strane mestské 

časti poskytli mestskej polícii pomoc pri zriaďovaní a vybavovaní úradných miestností pre okrskárov 

nábytkom a výpočtovou technikou a pripojením na internet. Miestnosti pre okrskárov sú v Ruţinove 

na Trnávke, Podunajských Biskupiciach, Vrakuni, Rači, Vajnoroch, Dúbravke, Karlovej Vsi, Lamači, 

Záhorskej Bystrici, Devínskej Novej Vsi, Rusovciach, Jarovciach a Čunove. Okrem toho niektoré 

okrskové stanice majú zapoţičané od mestských častí technické prostriedky - fotoaparáty 

a imobilizéry (počty imobilizérov: Staré Mesto 22 ks, Nové Mesto 8 ks, Dúbravka 5 ks, Karlova Ves 5 
ks, Devínska Nová Ves 4 ks, Petrţalka 6 ks, Čunovo 1 ks). Mestská časť Petrţalka poskytla na výkon 

sluţby 3 bicykle, ktoré sú vyuţívané cyklohliadkami najmä v oblasti vodných zdrojov a na dunajskej 
hrádzi. Ďalších 5 bicyklov poskytli mestské časti Nové Mesto – 3, Devínska Nová Ves – 1, Lamač – 1. 
 Mestská polícia v roku 2014 v súčinnosti Útvarom mestského kontrolóra pôsobila pri 

vykonávaní kontrol v ubytovacích zariadeniach hlavného mesta v zmysle VZN hlavného mesta SR 

Bratislavy č. 14/2012 o dani za ubytovanie.  
Zástupcovia okrskových staníc a vedúci zamestnanci jednotlivých mestských častí sa 

zúčastňovali na spoločných pracovných poradách. 
  

7.2 Spolupráca s magistrátom hlavného mesta pri procesoch objektovej ochrany  
 

V rámci referátu pultu centrálnej ochrany oddelenia vnútornej správy Magistrátu hlavného 

mesta SR Bratislavy so sídlom Gunduličova ul. 10 je realizovaná spolupráca s mestskou políciou pri 

zásahoch na objekty napojené na PCO. K 31. 12. 2014 bolo na PCO napojených 309 objektov, z toho 
v okrese Bratislava 1 – 104, Bratislava 2 – 60, Bratislava 3 – 50, Bratislava 4 – 57 a Bratislava 5 – 38. 
Z celkového počtu 1 530 signálov o narušení objektov, na ktoré zasahovali hliadky mestskej polície 
bolo 9 takých, pri ktorých došlo k narušeniu chráneného objektu. V ostatných prípadoch boli signály 

o narušení objektov spôsobené inak (napr. chybou zariadenia, pohybom zvierat, nesprávnou 

manipuláciou a iné). Okrsková stanica Staré Mesto zasahovala na signál narušenia objektu 367 krát, 

okrsková stanica Ruţinov 377 krát, okrsková stanica Nové Mesto 294 krát, okrsková stanica Dúbravka 

273 krát a okrsková stanica  Petrţalka 219 krát. Na signál PCO zasahovali dvojčlenné hliadky 

mestskej polície, pričom celkový čas strávený na objektoch bol 394 hodín 58 minút. 
 

8. Spolupráca s inými subjektmi 
 

 Mestská polícia spolupracuje s Odborom civilnej ochrany a krízového riadenia  OÚ 

Bratislava, orgánmi civilnej ochrany hlavného mesta a jednotlivými MČ. Mestská polícia 
v hodnotenom období plnila úlohy a spolupracovala v súlade so „Zameraním činnosti pri plnení úloh 

krízového riadenia, hospodárskej mobilizácie, obrany, integrovaného záchranného systému, civilnej 

ochrany obyvateľstva, civilného núdzového plánovania a správy materiálu civilnej ochrany pre hlavné 

mesto SR Bratislavu, mestské časti Bratislavy, právnické osoby a fyzické osoby v obvode Bratislava 
na rok 2014“. 
 Okrem prípravy odborných materiálov – zameranie činnosti v oblasti CO, zmeny v plánoch 

evakuácie a v plánoch vyrozumenia, analytické listy záchrannej zloţky integrovaného záchranného 

systému a inventarizácie zapoţičaného materiálu CO sa poverení príslušníci zúčastňovali zasadnutí 

evakuačných komisií na všetkých úrovniach a rokovali s odbornými zamestnancami mestských častí. 

Tým bola o.i. zabezpečovaná koordinácia činností pri ochrane pred povodňami s mestskými časťami, 
ako aj s PZ. Bola zabezpečená spolupráca s jednotlivými okresnými úradmi k problematike 

alternatívnej vojenskej sluţby v čase vojny a vojnového stavu. Pre potreby civilnej ochrany boli 

pravidelne príslušným orgánom hlásené personálne zmeny na mestskej polícii a predkladané písomné 

správy o stave dopravných prostriedkov. 
Spolupráca mestskej polície s HaZZ bola vykonávaná hlavne formou preverovania oznamov 

od občanov o poţiaroch, resp. o nepovolenom zakladaní ohňa a následným oznamovaním udalostí 

HaZZ, prípadne zabezpečením miesta udalosti. Okrem malých poţiarov (väčšinou horiace kontajnery 

na domový odpad), nahlasovali príslušníci na HaZZ spadnuté stromy a konáre, prípadne rozliaty olej 

na vozovke a tieţ nebezpečné včelie a osie roje. 
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V rámci spolupráce s RZP príslušníci preverovali oznamy občanov, alebo na základe vlastných 

zistení oznamovali RZP osoby so závaţnými zdravotnými problémami alebo úrazmi. 
V roku 2014 príslušníci v 238 prípadoch privolali Slobodu zvierat k zraneným alebo 

uhynutým zvieratám, ktoré sa nachádzali na verejnom priestranstve. Príslušníci zasahovali aj na 

oznamy občanov, ktoré sa týkali túlavých psov alebo zvierat ponechaných bez dozoru. 
 Spolupráca bola vykonávaná aj formou vybavovania písomností. Najčastejšie to boli ţiadosti 

o doručenie zásielok zo súdov (48), z exekútorských úradov (16) a iných ţiadateľov (9). Napriek 

tomu, ţe mestská polícia nie je priamo poverená doručovaním súdnych zásielok podľa občianskeho 

súdneho poriadku, ale obec, doručuje ich bez zbytočného odkladu a zaťaţovania magistrátu. Pokiaľ 

ide o ţiadosti exekútorských úradov, mestská polícia doručuje zásielky len výnimočne a to len v 
prípadoch ak sú adresátmi jej príslušníci a zamestnanci, alebo ide o exekúciu v prospech hlavného 

mesta alebo mestských častí. V ostatných prípadoch doručenky exekútorským úradom vracia, nakoľko 

mestská polícia nie je poverená doručovaním exekútorských zásielok a k takejto činnosti nemá 

vytvorené ani kapacitné moţnosti,  ani ekonomické podmienky. 
Ďalších 171 ţiadostí bolo doručených mestskej polícii Ministerstvom obrany SR a útvarmi PZ 

za účelom poskytnutia informácií z evidencie priestupkov. Za účelom efektívneho vymáhania 

pohľadávok  mestská polícia prostredníctvom exekútora v roku 2014 podala 43 návrhov na vykonanie 

exekúcie.  Vymoţených bolo 16 pohľadávok, v ostatných prípadoch pokračuje exekučné konanie. 
 Spolupráca s inými obecnými a mestskými políciami v rámci Slovenskej republiky sa týkala 

predovšetkým vybavovania ţiadostí súvisiacich s objasňovaním priestupkov a vypočutím osôb 

podozrivých zo spáchania priestupku a tieţ doručovania písomností. 
 Mestská polícia má uţ roky aktívne zastúpenie v prezídiu Zdruţenia náčelníkov obecných a 

mestských polícií Slovenska, kde náčelníčka mestskej polície je členkou prezídia zdruţenia a zastáva 
volenú funkciu viceprezident zdruţenia. Náčelníčka sa zúčastňovala zasadnutí kde predkladala 
legislatívne návrhy pre zabezpečenie pôsobnosti a plnenie úloh a oprávnení príslušníkmi obecných 

polícií.  Zdruţenie reprezentuje 170 obecných a mestských polícií Slovenska , v ktorých plní úlohy cca 
2 500 príslušníkov. 

V rámci legislatívneho procesu prípravy nových všeobecne záväzných právnych predpisov, 

vedenie mestskej polície aj v roku 2014 aktívne participovalo na príprave návrhu nového zákona 

o obecnej polícii. Mestská polícia tieţ pripravila viaceré odborné stanoviská a pripomienky v rámci 

legislatívneho procesu  pri návrhoch zákonov, VZN hlavného mesta, ako aj ďalších právnych 

predpisov a aktualizovala aj podklad pre riešenie tzv. „legislatívnych dier“, ktoré sťaţujú prácu 

príslušníkov nielen mestskej polície v Bratislave, ale v rámci celej Slovenskej republiky. V súvislosti s 

§ 89 priestupkového zákona mestská polícia naďalej úzko spolupracuje s Ministerstvom vnútra SR – 
Ústrednou evidenciou priestupkov, kde priebeţne 2 krát  mesačne zasiela dávkovým systémom všetky 

riešené a evidované priestupky. 
Dňa 9. októbra 2014 sa náčelníčka mestskej polície zúčastnila medzinárodnej vedeckej 

konferencie „Podiel Policajného zboru a ostatných zainteresovaných subjektov na napĺňaní cieľov 

stratégie zvýšenia bezpečnosti cestnej premávky v Slovenskej republike v rokoch 2011 aţ 2020“. 

Konferencia sa konala na Akadémii Policajného zboru v Bratislave, kde náčelníčka predniesla 
auditóriu prednášku na tému „Postavenie a úlohy obecných polícií pri riešení bezpečnosti cestnej 

premávky na regionálnej úrovni“. V mesiaci november 2014 na základe pozvania rektorky Akadémie 

PZ  náčelníka mestskej polície vykonala prednášku pre študentov denného magisterského štúdia 

Akadémie PZ na tému „Obecné a mestské polície“ so zameraním na aplikačnú prax. 
 

9. Informovanie verejnosti 

9.1 Prostredníctvom médií 

Informačné výstupy určené zástupcom médií boli podávané v písomnej forme priamymi 
vstupmi, ale aj telefonickými informáciami. Svoje miesto si mestská polícia našla aj v 

celoslovenských vysielaniach televízií JOJ, Markíza a STV. Pravidelné vstupy zabezpečovala pre 

televíziu Bratislava, sporadicky aj pre Západoslovenskú televíziu, resp. v letných mesiacoch aj pre 
začínajúcu televíziu „Z“.  Najmä dopravná problematika bola rozoberaná v motoristickej relácii Pozor, 

zákruta!, ktorú vysiela na okruhu Slovensko 1. Za beţných okolností boli denne médiám poskytované 
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rôzne informácie, pričom informačný tok bol zabezpečovaný aj počas voľných dní nepretrţite 24 

hodín. V rámci publikovaných a odvysielaných príspevkov prevládali tie, kde bola mestská polícia 
pozitívne prezentovaná. Nevyhli sme sa však ani takým, kde bola činnosť prezentovaná v negatívnom 

svetle. Občania si naše pôsobenie dôkladne všímali a na akékoľvek pochybenie okamţite reagovali aj 

upozornením prostredníctvom médií, ktoré majú na tento účel zriadené špeciálne schránky. 
 
9.2 Ostatné 
 

Mestská polícia má dlhodobo zriadenú vlastnú webovú stránku, na ktorej prezentovala 
základné informácie o svojej činnosti. Tieto informácie boli týţdenne aktualizované. Na stránke bola k 

dispozícii aj aplikácia, na ktorej si mohli občania overiť, či na základe rozhodnutia príslušníka 

mestskej polície bolo ich motorové vozidlo odstránené. Predmetná aplikácia sa však po vykonaní 

zmien zo strany oddelenia informatiky hlavného mesta v mesiaci máj 2014 stala nefunkčnou a napriek 
opakovaným ţiadostiam o jej „znovu oţivenie“ sa to nepodarilo ani do konca roku 2014. Preto táto 
sluţba občanom bola z webovej stránky mestskej polície dočasne stiahnutá. 
 

10. Prevencia kriminality 

10.1 Preventívny projekt „Správaj sa normálne“ 

V roku 2014 pokračoval projekt „Správaj sa normálne“, ktorý je určený pre piatakov 

základných škôl. Do projektu bolo v školskom roku zapojených sedem základných škôl, v ktorých 

prednáškovou činnosťou príslušníci oslovili 310 ţiakov. Projekt realizovalo sedem príslušníkov 

mestskej polície. V školskom roku 2014/2015 sa projekt, gestorom ktorého je Prezídium PZ 
v pôvodnej podobe nerealizuje, avšak zo strany mestskej polície je zabezpečovaný v inovovanej forme 
na vybraných základných školách – ZŠ Osloboditeľská, ZŠ Mierová a ZŠ Hargašova. Školáci sú 

prostredníctvom prednášok oboznamovaní tak s prácou polície, ako aj s konkrétnymi nástrahami, ktoré 

majú negatívny vplyv na vývoj osobnosti mladých ľudí. Počas jednotlivých prednášok boli ţiaci 

upozorňovaní ako predchádzať krádeţiam, boli usmerňovaní ako povedať „nie“ násiliu a nátlaku na 

svojich rovesníkov, boli informovaní  o zásadách bezpečného bicyklovania i zodpovedného správania 

sa v cestnej premávke. Lektori – príslušníci sa zaoberali  tieţ prevenciou závislosti na alkohole, 

cigaretách, drogách, či hracích automatoch. V téme pod názvom „Kaţdý je iný“ bolo cieľom  
informovať deti o predsudkoch, diskriminácii, rasizme a poniţovaní s úsilím o zmenu ich postojov 
k tomuto problému. V neposlednom rade snahou bolo poukázať na rovnosť všetkých ľudí pred 

zákonom. 
 
10.2 Ukáţky výcviku sluţobných zvierat a prednášky 
 
 Mestská polícia mala v roku 2014 štrnásť sluţobných psov a päť koní. Výcvik psovodov 

a psov je zabezpečovaný vlastným príslušníkom (výcvikárom), ktorý má oprávnenie na tento výcvik. 

Psy sú vyuţívané na činnosti podľa § 16 zákona o obecnej polícii. Výcvik koní je vykonávaný 

vlastnými príslušníkmi. 
V roku 2014 vykonali príslušníci zaradení na Stanici JPaK 25 ukáţok výcviku sluţobných 

psov a koní v predškolských, školských a iných zariadeniach. 
Záujemcom o výcvik a výchovu psov bola k dispozícii kynologická poradňa mestskej polície. 

Psovodi občanom formou telefonátov poskytovali bezplatné rady vo veci výberu plemena psa a ďalšej 

starostlivosti o neho vrátane kŕmenia, zoohygieny a výcviku, ale aj vo veci prihlasovania psa do 

evidencie a ďalších povinností vyplývajúcich pre majiteľov psov zo zákona, ktorým sa upravujú 

niektoré podmienky drţania psov alebo zo všeobecne záväzných nariadení hlavného mesta a 

jednotlivých mestských častí.  
Vybraní príslušníci vykonávali počas uplynulého obdobia prednáškovú činnosť v kluboch a 

domovoch dôchodcov zameranú na tému bezpečnosť seniorov. 
 
10.3 Dopravná výchova na materských a na základných školách 
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Mestská polícia realizovala v hlavnom meste projekt mobilného dopravného ihriska, pomocou 

ktorého boli predškolákom a školákom prvých stupňov základných škôl dávané do pozornosti 

praktické zásady správania sa detí v cestnej premávke. Pomocou dopravných značiek, kriţovatky so 

svetelnou signalizáciou a priechodom pre chodcov boli počas realizácie dopravnej výchovy vytvárané 

situácie, s ktorými sa deti môţu stretnúť. Dôraz bol daný na sprístupnenie informácii deťom ako sa 

majú správať v ukáţkových prípadoch. Praktické ukáţky vhodne dopĺňali teoretickú časť, s ktorou 
boli deti postupne zoznamované. V roku 2014 bola dopravná výchova takýmto spôsobom zrealizovaná 

na 22 materských a základných školách, pričom na praktických cvičeniach sa zúčastnilo 2 200 detí. 

Zároveň mestská polícia prezentovala  dopravnú výchovu aj na celomestskom vyhodnotení 

OLOMPIÁDY, pričom formou testov zameraných na správanie sa chodcov a cyklistov v cestnej 
premávke bolo preškolených 400 detí. 
 
10.4 Zabezpečovanie priechodov pre chodcov pred školami 

Jednou z dlhodobo realizovaných preventívnych akcií mestskej polície počas celého školského 

roka bol projekt „Bezpečná cesta do školy“, kde príslušníci mestskej polície v blízkosti základných 

škôl dohliadali na školákov vyuţívajúcich na cestu do a zo školy priechody pre chodcov a v prípade 

potreby zastavovali motorové vozidlá a tak im umoţnili dostať sa bezpečne cez frekventované cesty 
do školských lavíc, alebo naopak zo školy domov. Tento projekt zabezpečovali príslušníci mestskej 

polície v okolí 20 základných škôl. 
 
10.5 Medzinárodný protidrogový projekt 
 

Aj v roku 2014 sa mestská polícia zapojila do medzinárodného protidrogového výtvarného 

projektu „Prečo som na svete rád/rada“ realizovaného Národným osvetovým centrom. Jeho účastníci 
prostredníctvom výtvarných prác vyjadrujú svoj postoj k uţívaniu drog. Do 20. ročníka sa svojimi 

prácami zapojilo 1 450 ţiakov a v jednej z kategórií bola udelená Anne Šándorovej z Levíc cena 

náčelníčky mestskej polície. 
 

11. Ľudské zdroje a vzdelávanie 

11.1 Procesy riadenia a profil ľudských zdrojov 
 

 V období  roka 2014 boli riadiace procesy v mestskej polícii v hlavnom meste zamerané na 
predchádzanie narušenia verejného poriadku na miestach prístupných verejnosti. Pričinením mestskej 

polície nebolo zaznamenané hromadné narušenie verejného poriadku v takom rozsahu, aby nebola 
zjednaná jeho náprava ľudskými zdrojmi, oprávneniami a prostriedkami príslušníkov mestskej polície 

bez porušenia zákonných práv občanov. Vedenie mestskej polície kládlo dôraz počas vykonávaných 

zákrokov na oblasť dodrţiavania ľudských práv.  
 Za tým účelom náčelníčka mestskej polície a zástupca náčelníčky vo svojej riadiacej 
pôsobnosti vydali 58 aktov riadenia na výkon bezpečnostných opatrení pre ľudské zdroje a ich činnosť 
pri zabezpečovaní verejného poriadku. V procese tvorby pracovnoprávnych rozhodnutí pre 
zamestnávateľa bolo vypracovaných 5 návrhov upozornení na moţnosť dania výpovede za porušenie 

pracovnej disciplíny a 1 návrh na okamţité skončenie pracovného pomeru. Pre riadenie ľudských 

zdrojov náčelníčka vyuţívala vo svojej pôsobnosti aplikačnú prax interných smerníc, všeobecne 

záväzných právnych predpisov a za účelom riadenia procesov a ľudských zdrojov plnila rozhodnutia 
primátora hlavného mesta a vydávala záväzné príkazy, nariadenia a pokyny. 
 K 31.12.2014 mala mestská polícia celkom 309 zamestnancov, z toho 266 policajtov, 18 
administratívnych zamestnancov, 6 zamestnancov so zdravotným postihnutím, ktorí pracovali pri 

obsluhe kamerového systému a 19 zamestnancov vykonávajúcich činnosti stajník, nočný stráţnik, 

kurič – údrţbár a upratovacie práce. 
Z uvedeného počtu policajtov (266) malo dosiahnuté vysokoškolské vzdelanie 61. Z toho 11 

pracovalo vo vedení mestskej polície na funkčných útvaroch a vo vedení výkonných útvarov. 50 

príslušníkov bolo na pozíciách objasňovanie priestupkov a prevencia, operačný, monitorovací systém 

a príslušníci v priamom výkone sluţby (okrskári, starší policajti, policajti). 
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Ďalší 10 zamestnanci s vysokoškolským vzdelaním pracovali na sekretariáte náčelníčky, na 

ekonomickom a vnútorno-organizačnom oddelení. 
S ohľadom na finančné moţnosti hlavného mesta a po vyhodnotení splnenia základných 

predpokladov na prácu príslušníka mestskej polície boli v rámci 5 výberových konaní prijatí 12 

úspešní uchádzači. Z toho okamţite do priameho výkonu 3 a 9 do dvoch kurzov odbornej prípravy 

v Nitre, ktoré sa uskutočnili v období marec aţ jún 2014 (5 frekventanti) a v období september aţ 

december 2014 (4 frekventanti). Všetci boli na skúškach odbornej spôsobilosti úspešní, získali 

osvedčenie o skúške odbornej spôsobilosti príslušníka obecnej polície a následne na to boli zaradení 

do priameho výkonu sluţby. 
V novembri 2014 bolo uskutočnené aj výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície 

objasňovanie priestupkov a prevencia na okrskovú stanicu Dúbravka. 
Počas roka 2014 bol skončený pracovný pomer s 13 príslušníkmi a 1 servisným 

zamestnancom. Z toho 7 príslušníci skončili dohodou na vlastnú ţiadosť, 2 príslušníci dali výpoveď 

z pracovného pomeru, 1 príslušník skončil pracovný pomer v skúšobnej dobe na vlastnú ţiadosť, v 1 
prípade bolo okamţité skončenie pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa, v 1 prípade dal 

okamţité skončenie pracovného pomeru príslušník mestskej polície a v 1 prípade zanikol pracovný 

pomer smrťou príslušníka. Servisná zamestnankyňa dala výpoveď z dôvodu odchodu do dôchodku. 

 
11.2 Sluţobná príprava 
 

Účelom sluţobnej prípravy v rámci školení a výcviku príslušníkov a zamestnancov mestskej 
polície bolo oboznamovanie s novými všeobecne záväznými právnymi predpismi a internými 

predpismi s cieľom zvyšovať ich odborné znalosti a praktické zručnosti. Sluţobná príprava bola 

rozdelená na vstupné školenie nových zamestnancov a priebeţné školenia všetkých zamestnancov. 

Nosnými témami boli bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a ochranu pred poţiarmi, novela 
Zákonníka práce a zákon č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov. Vzdelávanie dopĺňala zákonná 

úprava podmienok drţania psov, kolektívna zmluva a sťaţnosti, ich riešenie a opodstatnenosť. 
Z ďalších tém dominovali prevádzka a údrţba sluţobných motorových vozidiel, oprávnenia 

príslušníkov pri riešení priestupkov vrátane spracovania záznamov a vypisovanie pokutových blokov, 

taktika zákrokov a ďalšie sluţobné postupy pri sluţobnej činnosti. V súlade so zákonom príslušníci 
vykonali ostré streľby zo sluţobných zbraní. 
 

12. Kontrolná činnosť 
 
 V roku 2014 poverení zamestnanci mestskej polície  vykonali v rôznej dennej a nočnej dobe 

15 kontrol, z ktorých bolo 6 ukončených s návrhom na opatrenia, 9 kontrol bolo bez zistených závad. 

V rámci kontrol boli kontrolovaní príslušníci výkonných útvarov, ako aj zamestnanci funkčných 

útvarov mestskej polície. 
 Kontroly boli najčastejšie zamerané na plánovanie a vykazovanie sluţieb, na správnosť 

vyplňovania pokutových blokov, na doklady potrebné pre výkon sluţby, na ústroj a úplnosť vybavenia 
hliadok pomôckami, na výkon sluţby hliadkami, operačnými a operátormi, na výkon sluţby na 

priechodoch pre chodcov pri základných školách, na poţívanie alkoholických nápojov podľa 

ustanovenia § 9 ods. 1 písm. b) zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako aj na dodrţiavanie 
liečebného reţimu. 

Okrem vyššie uvedeného vykonávali kontroly aj velitelia a ich zástupcovia na svojich 

útvaroch. Tieto kontroly boli zamerané na výkon sluţby. Rotačné kontroly vykonávané veliteľmi a ich 

zástupcami boli plánované kaţdému riadiacemu l krát mesačne. Spolu za rok 2014 bolo vykonaných 

137 rotačných kontrol v trvaní 283 hodín. Pri kontrolách neboli zistené ţiadne závaţné nedostatky. 

Drobné nedostatky boli odstránené na mieste. Rotačné kontroly boli vykonávané bez nároku na 

finančnú náhradu s akcentom na mimopracovný čas kontrolórov, najmä v nočných a skorých ranných 

hodinách. 
Náčelníčka mestskej polície a zástupca náčelníčky v rámci svojej riadiacej činnosti, 

vykonávali kontroly priameho výkonu sluţby neplánovane v ktorejkoľvek dennej či nočnej dobe. 
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13. Prešetrovanie sťažností 
 

 V roku 2014 bolo prijatých celkom 109 sťaţností. K 23. 1. 2015 bolo vybavených 105 

sťaţností. Zvyšné 4 budú ukončené v čo najkratšej dobe. 
 Zo 105 ukončených sťaţností bolo 71 sťaţností vybavených ako neopodstatnených, 5 
sťaţností opodstatnených (neodôvodnené odstránenie motorového vozidla (1), nesprávna kvalifikácia 

alebo zdokumentovanie priestupku (3), nevykonanie uloţenej úlohy (1), neodôvodnené pouţitie 

imobilizéra (1)), 1 sťaţnosť opodstatnená v jednej časti, 4 sťaţnosti boli postúpené na vybavenie iným 

orgánom verejnej správy, 23 sťaţností bolo odloţených v zmysle ustanovenia § 6 zákona č. 9/2010 Z. 

z. o sťaţnostiach (elektronickou poštou podané sťaţnosti neboli do 5 pracovných dní potvrdené 

podpisom sťaţovateľa, neposkytnutie spolupráce zo strany sťaţovateľa, ďalšia opakovaná sťaţnosť k 

tej istej veci, vo veci sťaţnosti konal orgán činný v trestnom konaní, odvolaná sťaţnosť pred jej 

vybavením) a 1 sťaţnosť bola odvolaná sťaţovateľom pred ukončením šetrenia. 
 Podľa oblastí, do ktorých sťaţnosti smerovali bolo 34 sťaţností na nevhodné vystupovanie 

príslušníkov v sluţbe, 29 sťaţností na rozhodnutia príslušníkov o odstránení motorových vozidiel, 

v 21 prípadoch išlo o sťaţnosti voči zaloţeniu imobilizéra, 19 sťaţností bolo na nečinnosť 

sluţbukonajúcich príslušníkov (najmä nevyslanie hliadky resp. jej dostavenie sa na miesto v čase 

presahujúcom očakávanie sťaţovateľov, odmietnutie vykonania poţadovaného zákroku alebo úkonu 

pre nenaplnenie všetkých zákonných podmienok) a v 4 prípadoch sa sťaţnosti dotýkali uloţenia 

blokových pokút príslušníkmi. V 35 prípadoch sťaţnosti smerovali do iných oblastí činností mestskej 

polície (riešenie VZN, rušenie nočného pokoja, nesprávne osadenie dopravných značiek, riešenie 

parkovacích miest pre motorové vozidlá, nedodrţiavanie VZN majiteľmi psov a pod.). Keďţe v 

mnohých prípadoch sa sťaţnosťou namietalo niekoľko oblastí sluţobnej činnosti mestskej polície, 

výsledný počet, v rámci tematickej analýzy nekorešponduje s celkovým počtom 109 prijatých 

sťaţností. Tieto sťaţnosti sa najčastejšie prelínali v sťaţnostiach na neoprávnené rozhodnutia 

o odstránení motorových vozidiel, neoprávneného pouţitia imobilizéra, nečinnosť na oznam občanov, 

neoprávnené uloţenie blokových pokút a pod. 
 Vo vybavovaní sťaţností nedošlo k porušeniu všeobecne záväzných právnych predpisov. 

Lehoty na prešetrenie a vybavenie sťaţností boli dodrţané podľa § 13 ods.1 zákona č. 9/2010 Z. z. 

o sťaţnostiach, pričom v 3 prípadoch bolo potrebné predĺţenie lehoty. V nevyhnutných prípadoch boli 

poţiadaní sťaţovatelia o spoluprácu k objektívnemu prešetreniu sťaţností v zmysle § 16 ods.1 

citovaného zákona. 
 Prijaté opatrenia na uskutočnenie nápravy zistených nedostatkov prešetrením sťaţností boli 

splnené alebo sa priebeţne plnia. Príslušníci, ktorí porušili právne a sluţobné predpisy alebo pochybili 

pri kvalifikovaní priestupku boli riešení v zmysle Zákonníka práce resp. im boli zosobnené výdavky, 

ktoré mestská polícia musela uhradiť sťaţovateľom. V rámci prešetrovania sťaţností bola aj v roku 
2014 dodrţiavaná zásada previerky situácie na mieste, pretoţe má zásadný význam na spôsob 

uzatvorenia šetrenia.  
Cca aţ 30 % všetkých podaní v oblasti sťaţností ako aj ţiadostí o sprístupnenie informácií a 

vybavovania podnetov občanov smerovali na riešenie problémov statickej dopravy.  
 

14. Žiadosti o informácie 

 Za rok 2014 bolo prijatých a vybavených 48 ţiadostí o informácie podľa zákona č. 211/2000 

Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. V 38 prípadoch boli informácie sprístupnené a v 10 
prípadoch bolo sprístupnenie v jednej časti alebo úplne zamietnuté. 
 Najčastejšie boli sprístupňované informácie ohľadne priestupkového konania a ukladania 
pokút (25). Ďalšie ţiadosti sa týkali odstraňovania motorových vozidiel ako prekáţok v cestnej 

premávke (2), pouţitia imobilizéra (1), organizačného, personálneho a finančného zabezpečenia 

mestskej polície (6), plnenia podmienok VZN hlavného mesta a mestských častí ohľadom podmienok 

drţania psov (3), vyuţívania kamerového systému v sluţobnej činnosti mestskej polície (4), 
zabezpečovania kultúrnych a športových podujatí (4) a riešenia rušenia nočného pokoja (2). V troch 

prípadoch išlo o postúpenie odvolaní voči fiktívnemu nesprístupneniu informácie, ktoré boli 
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druhostupňovým orgánom vybavené v prospech mestskej polície ako povinnej osoby. Keďţe v 

mnohých prípadoch sa ţiadosti dotýkali niekoľkých druhov sluţobnej činnosti (najmä v oblasti 
riešenia statickej dopravy a priestupkového konania), výsledný počet v rámci tematickej analýzy 

nekorešponduje s celkovým počtom 48 prijatých ţiadostí. 
 V roku 2014 bolo prijatých a vybavených 6 doţiadaní z okresných súdov a Kancelárie verejnej 

ochrankyne práv ohľadom rozhodnutia príslušníkov mestskej polície o odstránení motorových vozidiel 

a riešenia priestupkov. Bolo prešetrených a vybavených  88 podnetov a ţiadostí občanov. Išlo o 

podania rôzneho zamerania: týkali sa najmä nečinnosti príslušníkov po prijatí oznámenia (14), riešenia 

statickej dopravy v kompetencii mestskej polície, vrátane odstraňovania motorových vozidiel (9), 

vyuţívania imobilizérov (8) a ukladania pokút v blokovom konaní (9), nevhodného vystupovania 

príslušníkov (10) a iné. Ďalších 46 podnetov sa týkalo riešenia rôznych ďalších oblastí, napr. 

verejného poriadku a čistoty, rušenia nočného pokoja, porušovania podmienok drţania psov a pod.). 

Prijaté podnety a oznámenia boli vybavené vo vlastnej kompetencii a podľa obsahu a zamerania boli 
postúpené na vedomie príslušným veliteľom okrskových staníc alebo iným orgánom verejnej správy. 
 

15. Ekonomické zabezpečenie 
 
Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta schválilo na svojom zasadnutí dňa 30.1.2014 rozpočet 

hlavného mesta na rok 2014 s nasledovným určením finančných vzťahov pre mestskú políciu - 6 667 
990 € beţné výdavky, vrátane Sociálneho systému; 268 000 € kapitálové výdavky a 621 000 € príjmy. 
 Schválený plán rozpočtových prostriedkov bol rozpracovaný podľa platnej rozpočtovej 

klasifikácie, v príjmovej a výdavkovej časti do jednotlivých poloţiek a podpoloţiek. 
 V priebehu roka bola trikrát mestským zastupiteľstvom schválená úprava rozpočtu, a to: 

1. úprava – zvýšenie kapitálových výdavkov a kapitálových príjmov o finančný príspevok formou 

daru od spoločnosti OLO, a.s. Bratislava vo výške 5 000 € na obstaranie softvéru a hardvéru LAN 

MsP; 
2. úprava – zvýšenie beţných výdavkov vo výške 19 490 € a to o finančný príspevok od mestskej 

časti Bratislava Staré Mesto na posilnenie hliadkovej činnosti počas letnej turistickej sezóny 

(18 500 €) a presunom z kapitálových výdavkov v rámci rozpočtu na obstaranie softvéru (990 €); 
3. úprava – zvýšenie beţných výdavkov vo výške 63 950 € a to o finančný príspevok od mestských 

častí Bratislava Jarovce, Rusovce, Čunovo a Záhorská Bystrica na PHM (680 €) a presunom 
z kapitálových výdavkov v rámci rozpočtu na servis kamerového systému (63 270 €) 

 
Po schválených úpravách rozpočtu bol rozpočet mestskej polície pre rok 2014 nasledovný: 

beţné výdavky   6 751 430 € 
kapitálové výdavky     208 740 € 
 
 Priemerná mzda dosiahnutá za rok 2014 bola vo výške 1 025,26 €. Celkové čerpanie 

mzdových prostriedkov bolo vo výške 3 767 460 € (v tom Sociálny systém 663 694 €). 
 Poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní a Národného úradu práce v roku 2014 tvoril 
34,95 % z objemu mzdových prostriedkov a ostatných príspevkov vyplácaných v rámci Sociálneho 

systému prostredníctvom miezd. Na príspevok do DDP bolo rozpočtované ďalších 2,5 %. Čerpanie 

v poloţke poistné bolo v roku 2014 v celkovej výške 1 455 404 € (v tom Sociálny systém 323 920 €). 

Mzdové prostriedky, odvody do poisťovní a transféry boli čerpané za obdobie december 2013 aţ 

november 2014 vzhľadom k tomu, ţe mesiac december 2013 bol hradený z rozpočtu na rok 2014 

a mesiac december 2014 bude hradený uţ z roku 2015. 
Pravidelne boli realizované mesačné platby za všetky druhy energií, zabezpečenie 

materiálneho a technického vybavenia výkonných a funkčných útvarov, nákup odevov a výstroja, 

opravy a servis motorových vozidiel, strojov a zariadení, výpočtovej techniky, monitorovacieho 

systému, úprava priestorov v súlade s plánom rozpočtových prostriedkov. Celkom v tejto poloţke bolo 
čerpaných 940 592 €, v ktorých sú i výdavky na realizáciu Sociálneho systému vo výške 21 267 € a to 
formou príspevku na čistenie sluţobnej rovnošaty, ďalšieho stravného lístka a zvýšenú tvorbu 

sociálneho fondu. 
 V poloţke transfery jednotlivcom a neziskovým osobám boli rozpočtové prostriedky pouţité 

na odchodné pri skončení pracovného pomeru a odchodu do dôchodku, na nemocenské dávky 



 

18 
 

a v rámci Sociálneho systému na úhradu príspevku na bývanie, príspevku na dopravu a príspevku na 

kúpeľnú liečbu. Poloţka bola čerpaná v celkovej výške 300 798 €, (v tom Sociálny systém 250 535 €). 
 Kapitálové výdavky boli čerpané na rozšírenie mestského kamerového systému o ďalších 11 

kamier, rekonštrukciu kamerového systému v rozsahu 15 kamier, dodávku a montáţ klimatizačného 
zariadenia na centrálny dispečing, dodávku sieťovej infraštruktúry LAN v celkovej výške 204 323 €. 
Čerpanie rozpočtových prostriedkov za rok 2014 tvorí Prílohu č. 7. 

Mestská polícia v priebehu roka čerpala finančné príspevky na pohonné hmoty do sluţobného 
motocykla okrskára aj z mestskej časti Bratislava Čunovo – 31,81 €, mestskej časti Bratislava Jarovce 

– 26,81 €, mestskej časti Bratislava Rusovce – 87,01 € a mestskej časti Bratislava Záhorská Bystrica – 
480 €. 

V priebehu roka 2014 boli v stanovených lehotách vykonané jednotlivé inventarizácie, bol 

spracovaný a predloţený návrh rozpočtových prostriedkov pre roky 2015 – 2017, uskutočnilo sa 9 

zasadnutí vyraďovacej komisie, 6 škodovej komisie a 3 likvidačnej komisie. 
 

16. Logistika a technické zabezpečenie 
 
16.1 Autodoprava 
 

K 31. 12. 2014 mala mestská polícia k dispozícii 50 vozidiel (37 osobných, 3 úţitkové, 8 
motocyklov a 2 prípojné vozidlá), ktorými zabezpečovala sluţobnú a kontrolnú činnosť vo výkone, 
administratívno-technické činnosti a logistiku. Z uvedeného počtu bolo 47 osobných motorových 

vozidiel mestskej polície a 3 osobné motorové vozidlá patriace hlavnému mestu - referátu pultu 

centrálnej ochrany oddelenia vnútornej správy Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy so sídlom 

Gunduličova ul. 10, ktorý ich dal do uţívania mestskej polícii. Tri nákladné motorové vozidlá slúţili 

na prepravu sluţobných psov a na ťahanie vozíka pre kone. Na výkon sluţby bolo vyuţívaných 8 

motocyklov. 
 Benzínové motorové vozidlá najazdili spolu 786 093 km. a naftové 38 845 km. Nadspotreba 
PHM - benzínu bola vykázaná spolu na 2 motorových vozidlách v objeme 309,80 litra. Nadspotreba 
nafty nebola vykázaná. 

V hodnotenom období boli zaregistrované 4 dopravné nehody (v 1 prípade zavinená 

pracovníkom mestskej polície), 16 škodových udalostí (v 9 prípadoch zavinené pracovníkmi mestskej 

polície) a 2 poškodenia motorových vozidiel (v 1 prípade zavinené pracovníkom mestskej polície). 
V súvislosti s motorovými vozidlami je potrebné uviesť, ţe 23 automobilov je uţ v horšom 

technickom stave – 14 z nich má najazdených viac ako 200 000 km. Z motocyklov sú 3 v horšom 

stave. 
 
16.2 Technické prostriedky 
 

Mestská polícia pouţívala v roku 2014 136 imobilizérov (85 – hlavného mesta a 51 – 
mestských častí). V rámci kontrolnej činnosti boli vyuţívané 4 prístroje na meranie mnoţstva alkoholu 

v dychu (Dräger). 
Za účelom riadenia, prenosu informácii a operatívnych zásahov pri narušení verejného 

poriadku a pre zdokumentovanie priestupkov a zadrţanie ich páchateľov a tieţ pre napĺňanie ďalších 

oprávnení mestská polícia pouţívala mestský kamerový systém, ním zaznamenané údaje a základňové 

a prenosné rádiostanice s operačným systémom GPS zaznamenávajúcim pohyb hliadok mestskej 

polície. Pre zaznamenávanie priestupkov zistených počas výkonu sluţby a pre úloţisko a archivovanie 
zaznamenaných údajov bol vyuţívaný systém automatizovaný policajný informačný systém (APIS). 

Príslušníci mestskej polície pouţívali pre svoju činnosť v teréne 7 platobných terminálov na 

bezhotovostné platenie blokových pokút, ktoré dala na okrskové stanice k dispozícii ČSOB (Staré 

Mesto – 1,  Ruţinov – 3,  Nové Mesto – 1, Dúbravka – 1, Petrţalka – 1), 15 testerov bankoviek a 9 
presvetlovacích lámp určených na overenie pravosti bankoviek. 
 

17. Ocenenia práce a poďakovania 
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V dňoch 27. aţ 28. novembra 2014 sa v Tatranskej Štrbe konal Snem Zdruţenia náčelníkov 

obecných a mestských polícií Slovenska. Súčasťou Snemu ZNOMPS bolo aj oceňovanie príslušníkov 

obecných a mestských polícii čestným odznakom Za záchranu ţivota. Z rúk prezidenta Zdruţenia 

náčelníkov obecných a mestských polícii Slovenska Mgr. Jána Andrejka si toto ocenenie prevzali aj 
dvaja príslušníci z mestskej polície Bratislava a to ml. strţ. Mgr. Adriana  Morvaiová a st. strţ. Juraj  
Adamovič. Obaja  29. augusta 2014 krátko po tretej hodine rannej preverovali telefonický oznam od 

neznámej ţeny, ktorej mal zavolať jej snúbenec s tým, ţe ide spáchať samovraţdu a to skokom 
z múrika Národnej rady SR. Po prijatí oznámenia toto okamţite preverila motorizovaná hliadka 

mestskej polície. Volajúca na policajtov čakala pred budovou Národnej rady SR a všetci sa spolu 

vybrali k inkriminovanému miestu, z ktorého chcel muţ skočiť. Od jeho nezmyselného konania sa ho 

napokon podarilo odhovoriť. Obaja mestskí policajti spolu aj s kolegami z Obvodného oddelenia PZ, 
ktorí sa na miesto medzitým tieţ dostavili, dostali muţa do bezpečia a neskôr sa ho ujali záchranári, 

ktorí ho previezli do najbliţšieho zdravotníckeho zariadenia.  
V roku 2014 bolo mestskej polícii doručených 29 ďakovných listov od predstaviteľov 

jednotlivých mestských častí, rôznych inštitúcií, škôl ale i občanov - napr. od občana, ktorému sa 

stratil na Nový rok pes a ktorého našla hliadka mestskej polície a vrátila majiteľovi; od výkonného 

riaditeľa podujatia BE COOL s.r.o. za pomoc pri zabezpečovaní poriadku počas ČSOB Maratónu; od 
riaditeľky MŠ Kaméliová za dopravnú výchovu na mobilnom dopravnom ihrisku pre 180 detí; od 

občianky za pomoc a ľudský prístup po dopravnej nehode; od občianky za odchyt zatúlaného psa; od 

poslankyne BSK za rýchly a efektívny zásah proti osobám narúšajúcich verejný poriadok neprimerane 

hlasnou produkciou hudby; od ZMOSu za zabezpečenie verejného poriadku počas konania sa snemu; 
od starostu Mestskej časti Lamač za zabezpečenie verejného poriadku počas kultúrnych podujatí 

„Rozálske hody“ a „Bitka pri Lamači z roku 1866“; od starostky  Karlovej Vsi za zabezpečenie 

verejného poriadku počas karloveských hodov; od občana za odovzdanie osobných dokladov 

stratených pri vystupovaní z auta; od starostu Devínskej Novej Vsi za zabezpečenie verejného 

poriadku počas kultúrneho podujatia „Vianočná ulička 2014“ a pod.. 
 

Záver 
 
 Cieľom predkladanej správy o plnení úloh mestskou políciou tento raz nie je len plnenie 
vymenovaných procesov a vynaloţených zdrojov na  činnosť a dosiahnuté výsledky pri ochrane 
verejného poriadku v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave, ale i zamyslenie sa nad 
činnosťou poriadkového útvaru hlavného mesta s ambíciou zmeniť systém sluţby verejnosti 
a vypracovať taký návrh.  

Vedenie mestskej polície bude klásť  dôraz na procesy, ktoré reagujú jednak na poţiadavku 

zabezpečiť  zmenu, ktorá bude nielen súčasťou aplikačnej praxe ale i vplývať na zvýšenú bezpečnosť 

v hlavnom meste, čoho v konečnom dôsledku sú hodnotiteľmi občania a dosiahnutá úroveň ochrany 

verejného poriadku. I za tým účelom bude navrhnutá metodika výkonu sluţby, jej kontrola 
a sústreďovanie informácií s cieľom doplniť analytické prostredie mestskej polície o údaje získané pri 

výkone pešej obchádzkovej sluţby. 
 Je však potrebné uviesť, ţe  napĺňanie procesov si  vyţaduje pomoc a rozhodnutia orgánov 

mesta pri rozvoji mestskej polície s cieľom plniť  úlohy poriadkového útvaru, čím sa mestská polícia 

uchádza o dôveru  poslancov mestského zastupiteľstva. 
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Príloha č. 1 

 

Zameranie činnosti na rok 2015 

 
Mestská polícia si pre rok 2015 vytyčuje zameranie svojej činnosti v štyroch cieľoch 

nasledovne: 
 

1. Riadenie organizácie a ľudských zdrojov: 

a) vyhodnotiť plnenie zamerania činnosti mestskej polície na rok 2014, 

b) vypracovať „Projekt na zefektívnenie práce mestskej polície“, za tým účelom navrhnúť 

opatrenia, 

c) vyhodnotiť súčinnosť a spoluprácu mestskej polície s útvarmi PZ na území hlavného 

mesta (Dohoda o spolupráci), 

d) vypracovať Správu o činnosti mestskej polície za rok 2014, 

e) plánovaním výkonu sluţby, vyuţívaním oprávnení a monitorovaním verejných 

priestranstiev zabezpečiť verejný poriadok počas zhromaţdení občanov, športových 

a kultúrnych podujatí, 

f) vyuţívať dostupné informačné zdroje a k získaným poznatkom a informáciám po ich 
verifikovaní, zabezpečiť ich vyuţitie pre riadenie výkonu sluţby príslušníkov mestskej 

polície, 

g) doplniť mapu porušení verejného poriadku o novo zaznamenané udalosti s miestom ich 
výskytu, 

h) poskytnúť súčinnosť pre vypracovanie návrhu nového systému odmeňovania, 

i) vypracovať analýzu disponibilných ľudských zdrojov s návrhmi pre nábor, výber a rozvoj 
ľudských zdrojov. 

2. Verejný poriadok a rozvoj využívania kamerového systému: 

a) zabezpečiť technické informácie o druhoch,  formách a vyuţívaní kamier mestskými 

časťami jestvujúcimi  mimo centrálny  mestský kamerový systém, 

b) v prípade, ak platforma digitalizácie umoţní zjednotenie kamier do jedného „systému“ 

v súčinnosti s referátom PCO - vnútornou správou magistrátu vypracovať návrh s cieľom 

priblíţiť sa Koncepcii rozvoja mestského kamerového systému pre ďalšie obdobie, 

c) za účelom udrţiavania a prevádzky, od poskytovateľa servisných sluţieb vyţadovať 

návrhy na obnovu prípadne výmenu technických zariadení pre záznam, prenos 

a archiváciu údajov s postupným prechodom z analógového na digitálny systém, 

d) presadiť ambíciu prevádzkovať digitálnu formu záznamov, čím zvýšiť kvalitu a mnoţstvo 

poskytovaných informácií orgánom činným v trestnom konaní a tým dosiahnuť vyššiu 

úroveň verejného poriadku a bezpečnosti občanov. 
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3. Mestská polícia - služba verejnosti: 

a) poskytované informácie o činnosti a opatreniach nahradiť „ponúknutou sluţbou“ úrovňou 

ochrany  verejného poriadku, 

b) štvrťročne informovať o plánovaných preventívnych opatreniach so zameraním napríklad 

na predchádzanie vreckovým krádeţiam, dopravnú výchovu a bezpečnú cestu do školy, 

fajčenie a poţívanie alkoholických nápojov na verejnosti v miestach zákazov, na 

dodrţiavanie čistoty pri venčení psov a pri vzniku verejných skládok, 

c) zúčastňovať sa zasadnutí zastupiteľstva hlavného mesta a zastupiteľstiev mestských častí 

a riešiť poţiadavky poslancov a občanov, 

d) v regionálnej tlači a v regionálnych televíziách štvrťročne v prípade zistenia zverejniť 

výskyt udalostí s priamym vplyvom na bezpečnosť občanov. 

 
4. Spolupráca s hlavným mestom a s mestskými časťami 

a) činnosť mestskej polície presadzovať v súlade so zákonmi a príslušnými VZN, 

rozhodnutiami mestského zastupiteľstva a rozhodnutiami primátora hlavného mesta tak, 
aby sa predchádzalo vzniku škody hlavnému mestu, či zásahom do práv a oprávnených 

záujmov občanov, 

b) poskytnúť súčinnosť Magistrátu hlavného mesta a odborným útvarom pri návrhoch 

všeobecne záväzných nariadení a rozhodnutí primátora hlavného mesta súvisiacich 

s oprávneniami mestskej polície, 

c) napĺňať záväzky upravené platnými dohodami a zmluvami uzavretými hlavným mestom 

a mestskými časťami v oblasti ochrany verejného poriadku a dopravy, 

d) vyţadovať informácie od starostov mestských častí o poţiadavkách týkajúcich sa 

zabezpečenia verejného poriadku v príslušnej mestskej časti. 

 
 
 
 



Príloha č. 2

RZP HaZZ
Sloboda 

zvierat
 PZ

OS Staré Mesto 

vrátane odťahov        

firmou Staromestská a.s.

27 463 15 801 11 589 73 25 976 5 1 320 41 12 15 8 86

OS Staré Mesto                       

len odťahy Mestskou 

odťahovou službou DP 

BA

2 735 2 053 674 8 2 733 1 1

OS Ružinov 16 066 8 909 6 932 225 11 539 2 4 310 39 10 63 71 5 27

OS Nové Mesto 14 927 9 852 5 026 49 11 354 5 3 411 37 9 56 38 17

OS Dúbravka 16 308 11 602 4 535 171 13 216 3 2 954 27 13 63 5 6 21

OS Petržalka 14 062 10 196 3 825 41 11 524 1 2 383 34 15 41 51 6 7

Jazdecká polícia                      

a kynológia
958 932 23 3 950 1 1 2 2 1 1

 SPOLU 92 519 59 345 32 604 570 77 292 16 2 14 381 180 60 238 174 35 141

Ostatné udalosti, ktoré neboli riešené ako priestupky

oznamy od občanov                               

a z MÚ
žiadosti z PZ

Riešenie udalostí

počet zistených 

trestných činov

pátrania po osobách, 

veciach, motor.voz.

Udalosti postúpené odborný dozor - 

taxislužba - kontrola 

bez závad

oznámená 

udalosť nebola 

potvrdená

nájdené a 

odovzdané 

osobné doklady

Prehľad o zistených udalostiach za rok 2014

Okrsková stanica

Celkový počet 

zistených 

udalostí

Spôsob (zdroj) zistenia udalosti

zistené vlastnou 

činnosťou

Počet 

priestupkov

Trestné činy a spolupráca s PZ

Zdroj : Informačný systém APIS MsP hl. m. SR Bratislava  22



Príloha č. 3

počet 

bl.pokút

bl.pokuta             

v €
počet bl.pokút

bl.pokuta                       

v €
(v objasňovaní)

OS Staré Mesto                

vrátane odťahov firmou 

Staromestská a.s.

25 976 5 391 79 230 7 850 111 830 1 9 864 25 2 565 180 100 13 362 3 128

OS Staré Mesto                   

len odťahy Mestskou 

odťah.služ. DP BA a.s.

2 733 1 628 23 710 117 1 640 3 956 3 22 4 2 2 726

OS Ružinov 11 539 5 285 107 490 2 583 48 670 3 2 2 457 350 22 724 3 9 60 41 6 851

OS Nové Mesto 11 354 5 852 93 970 712 9 080 9 3 788 421 3 370 1 175 23 3 359

OS Dúbravka 13 216 5 528 85 630 696 7 117 39 5 158 5 22 1 647 2 10 95 14 3 242

OS Petržalka 11 524 4 955 58 760 931 10 870 11 4 917 5 326 28 327 24 3 898

Jazdecká polícia                        

a kynológia
950 207 2 590 153 1 3 227 359

 SPOLU 77 292 28 846 451 380 12 889 189 207 62 6 27 293 780 80 5 859 6 222 684 565 30 714 5 854

objasnené 

priestupky

prevzaté do 

priestupkového 

konania

nemožno 

riešiť

Priestupky za rok 2014

Okrsková stanica 

Počty riešených priestupkov 

"Papuče" Odťahy

celkom

blokové pokuty
maloleté 

osoby - 

oznámenia

v štádiu 

riešenia
napomenutie

BP 

nezaplatená 

na mieste

hlavné mesto mestské časti oznámené 

na DI

priestupok 

oznámený PZ

priestupok 

oznámený 

inému orgánu

Zdroj : Informačný systém APIS MsP hl. m. SR Bratislava  23



Príloha č. 4

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

2200-bezpečnosť a plynul.cest.premávky-/zákon 55 345 27 200 430 650 11 749 172 632

2400-priestupok na úseku podnikania-/zákon 7

4500-priestupok na úseku ochrany život.prostredia-/zákon 21 1 30

4700-priestupok proti verejnému poriadku-/zákon 730 98 1 490 71 1 200

4800-psi(čistota-výkaly)-/VZN-psi 82 1 10 2 19

4801-psi(vodítko,voľný pohyb)-/VZN-psi 318 16 190 21 235

4802-psi(zákaz vstupu so psom)-/VZN-psi 61 9 90 6 50

4803-psi(známka,evid.psov,poplatky)-/VZN-psi 198 12 150 9 75

4804-čistota a poriadok-/VZN 7 514 86 1 230 98 1 301

4805-kontajnery a ich stojiská-/VZN 1 389 3 40 1 30

4806-ambulantný predaj-/VZN 228 93 1 210 62 540

4807-trhový poriadok-/VZN 36 21 250 4 25

4808-záverečné hodiny-prevádzkové časy-/VZN 1 352 98 1 990 143 3 180

4809-skladovanie staveb.materiálu bez povolenia-/VZN 7 1 10 1 5

4810-užívanie verejného priestranstva bez povolenia-/VZN 74 3 50 2 20

4811-poškodzovanie verejnej zelene-/VZN 31 4 40 5 50

4812-státie na zeleni-/VZN 1 690 792 8 360 165 1 660

4814-pešia zóna-/VZN 699 123 1 560 260 3 310

4815-znečisťovanie komunikácie-/VZN 5

4816-chodníky-zimná údržba-sneh-/VZN 10 1 20

4817-požívanie alk.nápojov na ver.priestr.-/VZN 2 284 14 160 37 390

4818-zákaz(obmedzenie)predaja alkohol.nápojov-/VZN 5

4822-obťažovanie osôb-/VZN 644 14 160 7 70

4825-nepovolené pálenie odpadu-/VZN 28 2 20

4826-zákaz vjazdu s bicyklom-/VZN 70 7 70 1 10

4828-znečisťovanie odpadom,skládky - porušenie VZN-/VZN 139 1 10

4829-VRAKY - porušenie VZN-/VZN 55

4831-rušenie nočného pokoja-/VZN 241 44 940 93 1 900

4833-nepovolené pouličné aktivity-/VZN 279 3 30 20 200

4834-hluk(nežiaduci,škodlivý,obťažujúci ... )-/VZN 25 8 110 1 10

4835-nepovolené rozkopávky-/VZN 14 1 10

4836-stavebné práce mimo vyhrad. času-/VZN 108 12 210 47 1 070

4837-plagáty + reklama-/VZN 58 4 50 20 250

4838-zákaz táborenia, zakladanie ohniska-/VZN 25

4840-exteriérové sedenie-/VZN 56 16 330 12 250

4841-zákaz používania pyrotechniky-/VZN 5 1 10 1 20

4844-ochrana nefajčiarov-/VZN 176 13 130 12 120

4900-priestupok proti občianskému spolunažívaniu-/zákon 43 1 30

5000-priestupok proti majetku-/zákon 149

9101-kontrola TAXI-zistený priest.(vyk.vyhl.124/2012)-/zák.vyhl. 80 3 200

9800-nepovolené skládky [§-80b,zák.č.223/2001]-/zákon 133 1 20

9801-VRAKY-porušenie zák.č.223/2001,§80,ods.1,písm.k-/zákon 230

9802-zmena,odstránenie,zakrytie dopr.značky-/zákon 106

9803-zničenie,poškodenie,znečistenie dopr.značky-/zákon 207

9804-porušenie zákona o ochrane nefajčiarov-/zákon 1 983 110 1 390 15 155

9807-neoznámené zhromaždenie-/zákon 2

9899-stavba bez stavebného povolenia-/zákon 8 1 10

9901-porušenie podmienok držania psov-/zákon 342 35 380 17 170

SPOLU 77 292 28 846 451 380 12 889 189 207

Zistené priestupky spáchané porušením všeobecne záväzných právnych predpisov za rok 2014

Priestupky na úseku 

Počty priestupkov a ich riešenie

Celkom

z toho riešené blokovou pokutou

hlavné mesto mestské časti

Zdroj : Informačný systém APIS MsP hl. m. SR Bratislava  24



Príloha č. 5

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

1   -nezistený priestupok (TČ)-planý výjazd 14

2200-bezpečnosť a plynul.cest.premávky-/zákon 1 241 227 3 600 156 2 390

4700-priestupok proti verejnému poriadku-/zákon 2 1 10

4801-psi(vodítko,voľný pohyb)-/VZN-psi 1

4804-čistota a poriadok-/VZN 44 4 90

4806-ambulantný predaj-/VZN 3

4807-trhový poriadok-/VZN 3

4812-státie na zeleni-/VZN 32 14 140

4814-pešia zóna-/VZN 351 68 850 144 1 760

4817-požívanie alk.nápojov na ver.priestr.-/VZN 43 1 30

4822-obťažovanie osôb-/VZN 18

4833-nepovolené pouličné aktivity-/VZN 3

9804-porušenie zákona o ochrane nefajčiarov-/zákon 2

9901-porušenie podmienok držania psov-/zákon 1 1 10

SPOLU 1 758 314 4 690 302 4 190

 Udalosti zistené pomocou mestského kamerového systému za rok 2014

Udalosti / priestupky 

Počty priestupkov a ich riešenie

Celkom

z toho riešené blokovou pokutou

hlavné mesto mestské časti

Zdroj : Informačný systém APIS MsP hl. m. SR Bratislava  25
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                                                                                                        Príloha č. 6 
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Príloha č. 7 
 

 

 

Čerpanie finančných prostriedkov mestskou políciou v roku 2014 
 
 

Príjmy celkom 596 666 € 

Bežné výdavky 6 464 254 € 

v tom:  

- mzdy, platy a ostatné osobné  vyrovnania  3 767 460 € 

- poistné a príspevok do poisťovní 1 455 404 € 

- tovary a sluţby 940 592 € 

- beţné transfery 300 798 € 

Kapitálové výdavky  204 323 € 
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Príloha č. 8 

 
 

Prehľad akcií na území hlavného mesta v roku 2014, pri ktorých boli prijaté celomestské 

bezpečnostné opatrenia mestskej polície na zabezpečenie verejného poriadku  
 
Január 2014: 

01.01. – Nový rok v hlavnom meste – doznievanie silvestrovských osláv, opatrenia v centre mesta 
ukončené o 04.00 hod., verejný poriadok zabezpečovalo 38 policajtov, bez hromadného narušenia 

verejného poriadku, hliadky riešili viacero prípadov poškodzovania zastávok MHD, pre podozrenie zo 

spáchania trestného činu útoku na verejného činiteľa predvedený na PZ 25-ročný Bratislavčan. 

10.01. – zápas hviezd KHL na Zimnom štadióne O. Nepelu (ďalej len „ZŠ“), bezpečnostné opatrenia 

realizované v čase od 16.00 hod. do 20.00 hod. Zúčastnilo sa ich 22 policajtov, kontrola reţimu 

parkovania v okolí ZŠ. 
11.01. - zápas hviezd KHL na ZŠ, bezpečnostné opatrenia realizované v čase od 16.00 hod. do 20.00 

hod. Zúčastnilo sa ich 22 policajtov, kontrola reţimu parkovania v okolí ZŠ. 

– štyri hokejové zápasy Slovana Bratislava s celkami KHL na ZŠ, bezpečnostné opatrenia, do ktorých 

bolo nasadených 20 policajtov, realizované v čase od 17.00 hod do 20.00 hod. Hliadky sa sústreďovali 

na kontrolu reţimu parkovania v okolí ZŠ. 

11.01. – Ples v opere, očakávané protesty odporcov plesu, do bezpečnostných opatrení v čase od 16.00 

hod. do 21.00 hod. nasadených 21 príslušníkov, pre narúšanie príchodu účastníkov plesu boli na 

policajné útvary predvedené tri osoby. 

25.01. – 26.01. – Doba ľadová, päť vystúpení na ZŠ, hliadkami okrskových staníc Ruţinov a Nové 

Mesto monitorovanie okolia ZŠ so zameraním sa na parkovanie motorových vozidiel, najmä na 

vyhradených parkovacích miestach, miestach pre zdravotne postihnutých a trávnatých plochách. Po 

oba dni bol zvýšený výkon sluţby realizovaný v čase od 11.00 hod. do 20.00 hod. a zabezpečovalo ho 

12 príslušníkov mestskej polície. 

01.02. – Protest iniciatívy Slobodní občania na Hodţovom námestí v čase od 15.00 hod. do 22.00 hod. 

Očakávaná účasť do 500 protestujúcich, na námestie ich prišlo asi 50. Po troch hodinách sa 

protestujúci rozišli, do bezpečnostných opatrení bolo zapojených 16 príslušníkov mestskej polície. 

03.02. – hokejový zápas reprezentácie SR s výberom extraligy na Zimnom štadióne O. Nepelu. 

Hliadky okrskovej staniceS Ruţinov a Nové Mesto v čase od 17.00 hod. do 20.00 hod. monitorovali 

okolie štadióna, parkovanie motorových vozidiel v rozpore s platnými predpismi, obsadzovanie 

vyhradených parkovacích miest. Výkon sluţby zabezpečovalo 22 policajtov. 

06.02. – vystúpenie skupiny Depeche Mode na ZŠ. Hliadky okrskových staníc Ruţinov a Nové Mesto 

v čase od 18.00 hod. do 23.00 hod. monitorovali okolie štadióna, parkovanie motorových vozidiel 

v rozpore s platnými predpismi, obsadzovanie vyhradených parkovacích miest. Výkon sluţby 

zabezpečovalo 20 policajtov. 

23.02. – Protest autodopravcov voči spoplatneniu ciest niţších kategórií v Starom Meste v čase od 

13.00 hod. do 16.00 hod. Verejný poriadok zabezpečovalo 16 policajtov, protest sa zaobišiel bez 

narušenia verejného poriadku. 

02.03. a 04.03. – zápasy KHL na ZŠ – začiatky spravidla o 18.00 hod. Hliadkami okrskových staníc 
Ruţinov a Nové Mesto v čase od 17.00 hod. do 21.00 hod. monitorovanie okolia štadióna so 

zameraním sa na parkovanie motorových vozidiel najmä na vyhradených parkovacích miestach, 

miestach pre zdravotne postihnutých a trávnatých plochách. Výkon sluţby zabezpečovalo 18 

policajtov. 

15.03. – pochod iniciatívy „Bratislava bez náckov“ v čase od 13.00 hod. do 16.00 hod. v centre mesta 
za účasti asi 300 osôb. Verejný poriadok v čase konania sa pochodu zabezpečovalo 20 policajtov, bez 

narušenia verejného poriadku. 

16.03. – štadión Pasienky zápas Corgoň ligy Slovan Bratislava – Spartak Trnava so začiatkom o 17.00 
hod. Zo strany polície povaţovaný zápas za rizikový, počas presunu na štadión boli zadrţaní traja 

fanúšikovia Trnavy – pouţívanie delobuchov na verejných priestranstvách, na štadión neboli vpustení 

piati Trnavčania – nadmerná opilosť. Do opatrení v čase od 16.00 hod., do 19.00 hod. bolo nasadených 

22 policajtov vrátane kynológie. 
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29.03. – pochod Slovenskej pospolitosti z Hodţovho námestia k NR SR v čase od 11.00 hod. do 18.00 

hod. Podľa organizátorov sa malo na pochode zúčastniť do 500 osôb, reálna účasť do 100, bez 

narušenia verejného poriadku. Do bezpečnostných opatrení bolo nasadených 30 policajtov. 

05.04. až 06.04. - 9. ročník ČSOB maratónu v uliciach hlavného mesta. Na zabezpečenie verejného 

poriadku dňa 5. apríla bolo v čase od 09.00 hod. do 16.00 hod. vyčlenených 14 policajtov, dňa 6. 

apríla, v deň konania hlavného behu, ktorého sa zúčastnilo vyše 8 000 beţcov, bolo vyčlenených 

v čase od 08.00 hod. do 14.00 hod. 52 príslušníkov zabezpečujúcich verejný poriadok pozdĺţ trasy 

maratónu. 

13.04. – Národný beh Devín Bratislava. Na trase behu hliadky zabezpečovali zákaz vstupu vozidiel na 

komunikácie a verejný poriadok. Do opatrení v čase od 08.00 hod. do 12.00 hod. bolo zaradených 40 

príslušníkov MsP. 

25.04. – 27.04. – Bratislava pre všetkých. Špeciálne na podujatia organizované pri tejto príleţitosti – 
ZOO, Botanická záhrada, Partizánska lúka, podujatia v Starom Meste bolo vyčlenených denne mimo 

beţného výkonu sluţby 20 policajtov v čase od 08.00 hod. do 18.00 hod. 

01.05. až 04.05. – Bratislavský majáles v Petrţalke. V dňoch 02.05. a 03.05.2014, okrem beţného 

výkonu sluţby, v čase od 11.00 hod. do 23.00 hod. posilnený výkon sluţby na Tyršovom nábreţí o 14 
policajtov, vrátane dvojčlenných hliadok kynológie. 

04.05. – beh Red Bull od 11.30 hod. do 14.00 hod. na trase Eurovea Staré Mesto, Devín, Devínska 

Nové Ves, Záhorská Bystrica, podujatie zabezpečovalo 12 príslušníkov z okrskových staníc Staré 

Mesto a Dúbravka. 

10.05. – Sparťanský beh v Lesoparku za účasti cca. 3 500 beţcov v čase od 08.00 hod. do 19.00 hod. 

Verejný poriadok zabezpečovalo 10 príslušníkov okrskovej stanice Nové Mesto. 

14.06. – Dni Petrţalky na dostihovej dráhe. Do bezpečnostných opatrení v čase od 09.00 hod. do 01.00 

hod. bolo nasadených 16 policajtov (4x kynológia). Počas podujatia hliadky nezaznamenali a neriešili 

prípady narušujúce verejný poriadok. 

28.06. – Dúhový pochod v Starom Meste. Do bezpečnostných opatrení v čase od 12.00 hod. do 18.00 
hod. bolo velených 52 príslušníkov mestskej poolície, na útvary PZ bolo predvedených 7 osôb 

pokúšajúcich sa o narušenie Dúhového pochodu. 

27.06. až 29.06. – Hip – hop a Open Air festival 2014 na Zlatých pieskoch. Do bezpečnostných 

opatrení bolo zaradených 21 policajtov, bez narušenia verejného poriadku. 

06.09. – ukončenie Kultúrneho leta na Kuchajde. V čase od 15.00 hod. do 01.00 hod. verejný poriadok 

v areáli prírodného kúpaliska zabezpečovalo 16 príslušníkov, vrátane dvoch dvojčlenných hliadok 
kynológie. Počas opatrení hliadky riešili niekoľko drobných incidentov. 

25.09. – protest Belasej šľachty na Primaciálnom námestí, v rámci konania mestského zastupiteľstva – 
vybudovanie futbalového štadióna na Tehelnom poli, za účasti asi 200 fanúšikov, s predpokladom 
narušenia zastupiteľstva. Do bezpečnostných opatrení v čase od 14.00 hod do 17.00 hod. bolo 

vyčlenených 20 policajtov, bez narušenia verejného poriadku. 

september – 6 zápasov KHL na Zimnom štadióne O. Nepelu, začiatky spravidla o 19.00 hod. 
Hliadkami  Ruţinov a Nové Mesto v čase od 18.00 hod. do 21.00 hod. monitorovanie okolia štadióna 

so zameraním sa na parkovanie motorových vozidiel najmä na vyhradených parkovacích miestach, 

miestach pre zdravotne postihnutých a trávnatých plochách. Výkon sluţby zabezpečovalo 18 

policajtov. 

02.10. – Liga majstrov, futbalový zápas Slovan Bratislava - SSC Neapol na Pasienkoch so začiatkom 

o 19.00 hod. Zápas povaţovaný za rizikový, do BO v čase od 16.30 hod. do 21.30 hod. bolo 

zaradených 24 policajtov. Pred samotným zápasom obmedzený na slobode 28-ročný Rakúšan – 
narušovanie verejného poriadku pred zápasom, za znečisťovanie verejného priestranstva močením 

riešení v blokovom konaní štyria talianski fanúšikovia. 

október - 4 zápasy KHL na ZŠ, začiatky spravidla o 19.00 hod. Hliadkami  Ruţinov a Nové Mesto 

v čase od 18.00 hod. do 21.00 hod. monitorovanie okolia štadióna so zameraním sa na parkovanie 

motorových vozidiel najmä na vyhradených parkovacích miestach, miestach pre zdravotne 

postihnutých a trávnatých plochách. Výkon sluţby zabezpečovalo 18 policajtov. 

23.10. – Slovan Bratislava – Sparta Praha – futbalový zápas 3. kola Európskej ligy na Pasienkoch. 

Bezpečnostné opatrenia vzhľadom k rizikovosti zápasu trvali v čase od 17.00 hod. do 24.00 hod. 

a bolo do nich zapojených 26 policajtov. Počas zápasu fanúšikovia priamo na štadióne narušili verejný 

poriadok ktorý si vyţiadal zásah bezpečnostných zloţiek. 
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november – 5 zápasov KHL na ZŠ, začiatky spravidla o 19.00 hod. Hliadkami  MsP Ruţinov a Nové 

Mesto v čase od 18.00 hod. do 21.00 hod., monitorovanie okolia štadióna so zameraním sa na 

parkovanie motorových vozidiel, najmä na vyhradených parkovacích miestach, miestach pre 

zdravotne postihnutých a trávnatých plochách. Výkon sluţby zabezpečovalo 18 policajtov. 

14.11. – protest za odvolanie predsedu NR SR na Námestí SNP za účasti asi 2 000 osôb. Do 

bezpečnostných opatrení v čase od 17.00 hod. do 21.00 hod. bolo zaradených 20 policajtov, bez 

narušenia verejného poriadku. 

25.11. – protest „Zabráňme korupcii“ na Námestí SNP v čase od 18.00 hod. s následným presunom 

k NR SR. Protestu sa zúčastnilo cca 3 000 osôb. Do bezpečnostných opatrení bolo nasadených 26 

policajtov v čase od 17.30 hod. do 20.30 hod. Bez narušenia verejného poriadku. 

od 21.11. – zabezpečovanie verejného poriadku počas Vianočných trhov na Hlavnom námestí 
a Hviezdoslavovom námestí. Výkon sluţby v čase od 20.00 hod. do 06.00 hod. posilnený v Starom 
Meste jednou hliadkou z iných . Opatrenia ukončené 23.12. 

december - 8 zápasov KHL na ZŠ, začiatky spravidla o 19.00 hod. Hliadkami  Ruţinov a Nové Mesto 

v čase od 18.00 hod. do 21.00 hod. monitorovanie okolia ZŠ so zameraním sa na parkovanie 

motorových vozidiel, najmä na vyhradených parkovacích miestach, miestach pre zdravotne 

postihnutých a trávnatých plochách. Výkon sluţby zabezpečovalo 18 policajtov. 

07.12. – Fortuna liga, futbalový zápas Slovan Bratislava - Spartak Trnava. Do bezpečnostných 

opatrení v čase od 16.00 hod. do 19.00 hod. bolo zo strany vstupu na Vajnorskej ulici nasadených 26 

policajtov, vrátane kynológie. Verejný poriadok bol narušený trnavskými fanúšikmi od vstupu 

z Roţňavskej ulice. Zásah bezpečnostných zloţiek, 5 osôb zranených. Zápas sa neuskutočnil pre 

nespôsobilosť ihriska. 

10.12. – protest proti korupcii na Námestí SNP. Do bezpečnostných opatrení v čase od 16.00 hod. do 

19.00 hod. bolo zapojených 22 policajtov. Bez narušenia verejného poriadku. Po skončení protestu sa 

jeho účastníci pokojne rozišli domov. 

31.12. – Silvester v Starom Meste, do bezpečnostných opatrení bolo v čase od 17.00 hod. do 04.00 
hod. nasledujúceho dňa zapojených 40 policajtov, riešenie viacerých prípadov súvisiacich 

s obťaţovaním okoloidúcich, k trom osobám pod vplyvom alkoholu boli privolaní pracovníci RZP, 

riešenie výtrţnosti na Hviezdoslavovom námestí, dve osoby predvedené na OO PZ. 
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Príloha č. 9 
 

Niektoré  prípady riešené mestskou políciou v roku 2014 

prezentované v tlačových  médiách 

 

Ozbrojená lúpež v zlatníctve na Obchodnej ulici 
Dňa 14. januára v podvečerných hodinách na lúpeţné prepadnutie zlatníctva upozornil náhodný občan 

hliadku mestskej polície, ktorá v tom čase prechádzala Obchodnou ulicou. O prepade boli okamţite 

vyrozumení záchranári a Policajný zbor, ktorí sa na miesto prepadu dostavili v priebehu niekoľkých 

minút. Po lúpeţi zostali na mieste zranení traja ľudia. Napriek snahe lekárov 66-ročný majiteľ 

zlatníctva na následky zranení podľahol, jeho o tri roky mladšia manţelka bola prevezená do 

nemocnice, rovnako ako aj 52-ročný muţ z Nového Mesta nad Váhom, ktorého policajný vyšetrovateľ 

obvinil zo spáchania trestného činu lúpeţe. 
 

Strateného dedka našli policajti na Bajkalskej ulici 
Dňa 16. januára krátko pred 22.00 hod. bola mestská polícia poţiadaná o spoluprácu pri pátraní po 

nezvestnom 83-ročnom dedkovi bývajúcom na Štrkovci. Ten odišiel z domu a späť sa nevrátil. Ani nie 

15 minút po vyhlásení pátrania ho hliadka mestskej polície spozorovala sediaceho na autobusovej 

zastávke neďaleko Bajkalskej ulice. Dedkovi našťastie nič nebolo, preto ho policajti naloţili do 

sluţobného auta a odviezli späť domov na Komárnickú ulicu. 

 

Na zľadovatenom chodníku sa vážne zranil starší pán 
Viacerí vlastníci či správcovia nehnuteľností akosi počas prvého februárového víkendu zabudli na 

svoje povinnosti, ktoré majú v zimnom období v spojitosti so zabezpečením schodnosti chodníkov. 

Mnohé boli počas víkendu pokryté vrstvou ľadu a ľudia mali čo robiť, aby na nich udrţali rovnováhu. 

Na jednom z neudrţiavaných chodníkov na Stachanovskej ulici sa 2. februára popoludní nešťastne 

pošmykol aj starší pán. Tomu priamo na mieste pomáhala hliadka mestskej polície, vzhľadom ale 

k silným bolestiam v nohách policajti privolali na miesto pracovníkov RZP a tí zraneného muţa 

previezli do ruţinovskej nemocnice. 
 

Po kopancoch zostal zničený Renault 
Dňa 19. februára, krátko po polnoci si vykračoval Trnavským mýtom muţ. Čas si skutočne krátil dosť 

netradične a to tak, ţe kopal do zaparkovaných vozidiel. Na jednom z nich svoje majstrovstvo 
dokonale predviedol. Na Renaulte Twingo zostali totiţ po jeho kopancoch prevalené pravé predné 

dvere a odtrhnuté spätné zrkadlo. Likvidačným aktivitám 35-ročného Bratislavčana zabránila jedna 

z hliadok mestskej polície. Tá ho na mieste zadrţala a z dôvodov podozrenia zo spáchania trestného 

činu a to poškodzovania cudzej veci skončil muţ na príslušnom policajnom oddelení. 
 

Chýbala im zima a sneh? 
Zima bola v Bratislave mimoriadne skúpa na sneh. Jeho nedostatok sa rozhodli nahradiť dvaja mladí 

muţi na Tomášikovej ulici. 28. februára ráno sa totiţ pustili do umelého zasneţovania tejto ulice a 

bolo to napokon pre oboch pomerne nákladnou záleţitosťou. 23-ročný Holanďan spolu s o rok starším 

Bratislavčanom pouţili k výrobe umelého snehu hasiaci prístroj, ten aktivovali a čochvíľa sa ulica 

zabelela. Pochopiteľne pre tento druh výroby snehu nemala pochopenie jedna z hliadok mestskej 
polície a tá ich snahu ocenila blokovou pokutou vo výške 30 eur. Obaja budú musieť navyše ešte 

počítať aj s ďalšími nákladmi a to opätovným naplnením hasiaceho prístroja. 

 

O dve dievčatká sa postarali mestskí policajti 
Mestskí policajti v Dúbravke preverovali dňa 7. marca po 12.00 hod. telefonát, podľa ktorého na ulici 

M. Sch. Trnavského mala leţať na tráve mladá ţena a pri nej sú dve malé plačúce deti. Bezvládnu 

ţenu skutočne hliadka na trávniku našla. Leţala na tráve bez pohnutia a bola pod vplyvom alkoholu. 
Dve 4 a 7-ročné dievčatká plačúc sa len nechápavo pozerali, čo sa s ich mamou robí. Na miesto boli 

preto privolaní pracovníci RZP a tí 37-ročnú ţenu previezli na ošetrenie do nemocnice. Dve plačúce 

uzimené dievčatká previezli mestskí policajti na svoju dúbravskú stanicu, kúpili im sladkosti a bagetky 

a začalo sa pátranie po ich otcovi. Toho sa podarilo po nejakom čase nájsť a ten si deti vzápätí prevzal.  
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Najskôr ničili zaparkované autá a potom havarovali 
Dňa 23. marca nadránom jedna z hliadok mestskej polície preverovala telefonický oznam o rušení 

nočného pokoja v blízkosti Galbavého ulice. Pri presune na miesto spozorovala dvoch mládencov 

ničiac zaparkované motorové vozidlá. Mládenci zbadajúc policajtov sa snaţili stratiť v tme sídliska 

a vyuţili na to biely Volkswagen. Ten naštartovali a vyrazili s ním do ulíc, pričom v pätách uţ mali 

mestských policajtov. Naháňačka netrvala dlho a skončila sa nárazom do zaparkovaného Forda a pri 
pokuse ujsť ešte aj do vozidla mestskej polície. Za volantom Volkswagena sedel 25-ročný Bratislavčan 

a spoločnosť mu robil o 8 rokov starší muţ. Obaja prirodzene po tomto skončili na príslušnom 

policajnom oddelení za poškodzovanie cudzej veci, za jazdu pod vplyvom alkoholu mladšieho 

z dvojice a následná dopravná nehoda bude mať ešte trestno-právnu dohru. Jazdiť s dvomi promile 
alkoholu v dychu je naozaj trúfalosť. 
 

Hliníkové profily v zberni neskončili 
Na policajnom oddelení skončil aj muţ pokúšajúci sa kradnúť hliníkové profily taktieţ dňa 23. marca 

popoludní vo Vlčom hrdle. Priamo pri čine ho zadrţala hliadka mestskej polície a z dôvodu 

podozrenia zo spáchania trestného činu bol na ďalšie doriešenie odovzdaný orgánom činným 

v trestnom konaní. 
 

Narodeninová oslava s príchuťou alkoholu 
S oslavami svojich narodenín to značne prehnala 31. marca popoludní 16-ročná slečna. Na jej neistý 

krok boli telefonicky upozornení mestskí policajti a dievča sa malo tackať medzi zaparkovanými 

vozidlami na Starhradskej ulici. Hliadka tento oznam okamţite preverila a slečnu našla sedieť na 

schodíkoch pri neďalekej teplárni. Policajtom čosi nezrozumiteľne hovorila o tom, ţe s partiou 
oslavovala svoje narodeniny a skoro uţ dospelosť zapíjali všetci hruškovicou. Podľa stavu, v akom 
policajti slečnu našli to zapíjanie bolo takpovediac chlapské, pretoţe dievčine pri dychovej skúške 

bolo zistených takmer 1,2 promile alkoholu. Samozrejme, tento stav si vyţiadal jej prevoz do 

nemocnice a aj návštevu jej zákonných zástupcov na oddelení sociálnych vecí petrţalského miestneho 

úradu, pracovníčky ktorého boli o tomto prípade prirodzene informované. 
 

Z hladiny Chorvátskeho ramena kradol chránené rastliny 
To, ţe leknica ţltá patrí na Slovensku medzi chránené rastliny zrejme vôbec neprekáţalo 62-ročnému 

Bratislavčanovi. Po jeho predpoludňajšom „zbere“ týchto rastliniek dňa 23. apríla v Chorvátskom 

ramene v okolí Topoľčianskej ulice ich chýbalo 31. Na správanie sa tohto muţa boli telefonicky 

upozornení petrţalskí mestskí policajti a tí podozrivého Bratislavčana zadrţali priamo pri čine. Muţa 

následne predviedli na najbliţšie policajné oddelenie. Ďalšiu dohru tento zber bude mať na príslušnom 

odbore starostlivosti o ţivotné prostredie Okresného úradu v Bratislave. 
 

Na ukradnutom bicykli sa nepovozil 
Radosť z ukradnutého bicykla istotne nemal 30. apríla 24-ročný muţ. Toho aj s lupom pristihla hliadka 
mestskej polície na Osloboditeľskej ulici vo Vajnoroch a podozrivý cyklista skončil na príslušnom 

policajnom oddelení. 
 

Betónové kvetináče z chodníka neukradol 
22-ročný Bratislavčan sa pustil do premiestňovania kvetináčov na ulici Pri Šajbách 17. mája 

v podvečerných hodinách. Na jeho „pracovnú aktivitu“ boli telefonicky upozornení mestskí policajti 

náhodnými okoloidúcimi. Jedna z hliadok „pracanta“ našla vo chvíli, keď sa tento namáhal s jedným 

kvetináčom. Kvetinky si do neho ale nezasadí, pretoţe mu policajti priamo na mieste klepli po jeho 

lepkavých prstoch. 
 

Na ukradnutých Marlenkách si zlodej nepochutnal 
Maškrtný zlodej vo Vajnoroch dopadol 21. mája zle nedobre. Na ukradnutých „Marlenkách“ si totiţ 

vôbec nepochutnal a to aj vďaka tomu, ţe jeho podozrivé správanie sa pri opustení potravín na 

Jačmennej ulici vo Vajnoroch neušlo pozornosti policajtovi mestskej polície. Zlodej zbadajúc ho vzal 

radšej nohy na plecia a poďho preč. Pri behu mu ale pravdepodobne štyri ukradnuté balenia 

„Marleniek“ prekáţali a tak ich zahodil. Ani to mu veľmi nepomohlo a o maškrtníka, ktorý krádeţou 

spôsobil škodu za 38 eur sa uţ zaujímajú aj príslušníci PZ. 
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S podozrením na srdcovú príhodu previezli pacienta do nemocnice 
Dňa 18. júna, krátko pred polnocou, spozorovala jedna z hliadok mestskej polície na Cukrovej ulici asi 

90-ročného značne dezorientovaného muţa. Ten sa policajtom navyše sťaţoval aj na pálivú bolesť za 

hrudnou kosťou a silné búšenie srdca. Policajti preto okamţite k starému pánovi privolali pracovníkov  

RZP a tí ho potom, po prvotnom ošetrení priamo na mieste, s podozrením na prekonanie infarktu 

previezli na ošetrenie do najbliţšieho zdravotníckeho zariadenia. 
 

Kto zaplatil, mohol sa fotografovať 
Zvláštny spôsob podnikania si zvolil istý bezdomovec v centre mesta počas prvého júlového víkendu. 

Jednoducho si privlastnil sochu Čumila, posadil sa na ňu a od fotografujúcich turistov poţadoval 

financie. Ak mu zaplatili, Čumila uvoľnil, ak nie, zvečniť si túto sochu mohli ľudia len s dotyčným 

pánom. Koniec tejto „podnikateľskej“ aktivite v priebehu krátkej chvíle dala jedna z hliadok mestskej 
polície. Tá bezdomovca z týchto miest vykázala a turisti si následne mohli bez nejakých obmedzení 

opäť sochu fotografovať. 

 

Trojica mužov ničiaca zastávku MHD skončila na polícii  
Do ničenia zastávky mestskej hromadnej dopravy na Trnavskej ceste sa 13. júla ani nie dve hodiny po 

polnoci pustila trojica neznámych osôb. Troch „demolátorov“ vo veku 19 aţ 29 rokov policajti 

mestskej polície zadrţali priamo na mieste. Na nočný spoj uţ ďalej čakať ale nemuseli, pretoţe zvyšok 

noci strávili podávaním vysvetlenia svojho konania na príslušnom oddelení PZ. 
 

Bratislavčanovi prekážali na autách stierače 
Poškodené stierače na svojich autách si našlo 13. augusta predpoludním viacero motoristov 

parkujúcich svoje tátoše na Astrovej ulici v Ruţinove. Do ničenia stieračov sa pustil vtedy ešte 

neznámy opitý muţ a ukázalo sa, ţe je ním 50-ročný Bratislavčan. „Demolátora“ priamo pri jeho 

činnosti zadrţala jedna z hliadok mestskej polície a na ďalšie doriešenie jeho ničiteľskej aktivity ho 

odovzdala príslušníkom PZ. 
 

Skokom z múra chcel spáchať samovraždu 
29. augusta krátko po tretej hodine rannej sa obrátila na mestských policajtov so ţiadosťou o pomoc 
neznáma ţena. Tej krátko predtým zatelefonoval jej snúbenec s tým, ţe ide spáchať samovraţdu a to 
skokom z múrika budovy Národnej rady SR. Tento oznam jedna z hliadok okamţite preverila 

a neznámeho muţa stojaceho na múriku našla. Od nezmyselného konania sa podarilo 27-ročného 

muţa napokon odhovoriť a vzápätí sa ho ujali privolaní záchranári a tí ho previezli do zdravotníckeho 

zariadenia. 
 

K bezvládnej žene na ulici privolávali záchranárov 
Dňa 20. septembra popoludní spozornela jedna z hliadok mestskej polície prechádzajúca v tom čase po 

Bagarovej ulici po tom, čo na nich začala mávať neznáma ţena. Na tejto ulici leţala totiţ v bezvedomí 

staršia pani a tá potrebovala lekárske ošetrenie. Hliadka preto na miesto privolala pracovníkov RZP 

a tí po prvotnom ošetrení priamo na mieste pacientku previezli na bratislavské Kramáre. Na mieste 

však zostal jej zdravotne postihnutý syn. Od neho sa policajtom podarilo zistiť kde býva a vzápätí 

hliadka odprevadila chlapca domov a odovzdala do starostlivosti jeho otca. 
 

Alkohol za volant nepatrí 
Moţno aj predtým skonzumovaný alkohol zastrel 54-ročnému Bratislavčanovi dňa 26. septembra 

večer zrak a počas jazdy si nevšimol dopravnú značku Zákaz vjazdu na ulici Na doline vo Vajnoroch. 

Pri prejednávaní dopravného priestupku vodiča z jeho správania bolo zrejmé, ţe je pod vplyvom 

alkoholu. Preto hliadka mestskej polície privolala do Vajnor hliadku PZ a dychová skúška na 

prítomnosť alkoholu potvrdila, ţe vodič mal takpovediac riadne „pod čapicou“. V dychu mu namerali 
1,60 ‰. Samozrejme v tomto stave uţ šoférovať ďalej nemohol a skončil na policajnom oddelení. 
 

Zbrane do pohostinstva v žiadnom prípade nepatria 
Nevedno čo predchádzalo vzájomnému sporu medzi dvomi návštevníkmi pohostinstva na Haanovej 

ulici dňa 3. októbra, v kaţdom prípade ale jeden z nich zostal poriadne vystrašený po tom, čo mu 

neznámy muţ vo veku asi 30 rokov priloţil k hlave krátku guľovú zbraň. K stlačeniu spúšte na nej 

našťastie nedošlo. Ohrozovaný muţ vybehol okamţite z pohostinstva a tento incident nahlásil jednej 

z hliadok mestskej polície. O prípade boli zároveň informovaní aj príslušníci PZ a tí muţa, ktorý sa 

takto vyhráţal predviedli na najbliţšie oddelenie PZ. 
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Príloha č. 10 
 
 

Prehľad  miest najčastejšieho výskytu priestupkov v mestskej časti Staré Mesto za rok 2014 

 

 

Legenda:   
(prvý číslený údaj priestupky celkom, druhý za konkrétnu 

ulicu s najčastejším výskytom daného priestupku) 

■Obchodná ulica – nedodrţanie stanovených 

záverečných hodín (1234/796) 

■Michalská ulica – nepovolené voľné pouličné aktivity 

(279/117) 

■Michalská ulica – rušenie nočného pokoja (239/52) 

■Michalská ulica – obťaţovanie okoloidúcich (628/109) 

■Námestie SNP – čistota a poriadok (950/121/ 

■Námestie SNP – nepovolená konzumácia alkoholických 

nápojov    na verejných priestranstvách (1226/218) 

■Františkánske námestie – bezpečnosť a plynulosť 

cestnej premávky (19 982/1124) 

■Ul. 29. augusta – porušovanie ustanovení zákona na 

ochranu nefajčiarov (209/94) 
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Prehľad miest najčastejšieho výskytu priestupkov v mestskej časti Ružinov v roku 2014 

 

 
 

Legenda: 
(prvý číselný údaj - priestupky celkom, 
druhý - za konkrétnu ulicu s najčastejším 

výskytom daného priestupku) 
 

■ Kupeckého ulica – bezpečnosť a plynulosť 

 cestnej premávky 8498/778 
■ Mierová ulica –čistota a poriadok 303/31 
■ Ružinovská ulica – zničenie, poškodenie, 

popísanie dopravných značiek 135/11 
■ Herlianska ulica – neporiadok okolo 
kontajnerových stojísk 127/13 
■ Ivánska cesta – porušovanie niektorých 

ustanovení zákona na ochranu nefajčiarov – 
fajčenie na zastávkach MHD 114/22 
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Prehľad miest najčastejšieho výskytu priestupkov v mestskej časti Nové Mesto v roku 2014 

 

 

 
Legenda: 
(prvý číselný údaj - priestupky celkom, 
druhý - za konkrétnu ulicu s najčastejším 

výskytom daného priestupku) 
 

■ Trnavská cesta – bezpečnosť a plynulosť 

cestnej premávky 8473/1134 
■ areál Kuchajda – nerešpektovanie zákazu 

vjazdu s bicyklom 
■ Bajkalská ulica – porušovanie zákona na 

ochranu nefajčiarov – fajčenie na zastávkach 

MHD 155/45 
■ Zátišie – čistota a poriadok 1152/229 
■ Hálková ulica – státie motorových vozidiel 
na zeleni 310/21  
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Prehľad miest najčastejšieho výskytu priestupkov v mestskej časti Dúbravka v roku 2014 

 

 

 

 Legenda: 
(prvý číselný údaj - priestupky celkom, 
druhý - za konkrétnu ulicu s najčastejším výskytom 

daného priestupku) 
 

■ Pod záhradami – bezpečnosť a plynulosť 

cestnej premávky 3282/1988 
■  M. Sch. Trnavského – porušovanie zákona na 

ochranu nefajčiarov 505/210 
■ M. Sch. Trnavského – porušovanie pravidiel 

ambulantného predaja 
■ Hanulova ulica – čistota a poriadok 978/219 
■ Drobného ulica – neporiadok okolo 
kontajnerových stojísk 549/65 
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Prehľad miest najčastejšieho výskytu priestupkov v mestskej časti Karlova Ves v roku 2014 

 

 

 

 

Legenda: 
(prvý číselný údaj - priestupky celkom, 
druhý - za konkrétnu ulicu s najčastejším výskytom daného priestupku) 

 

■ Majerníková ulica – bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky 2876/521 
■ Karloveská ulica  - porušovanie zákona na ochranu nefajčiarov – fajčenie 

na zastávkach MHD 323/133 
 

■ Púpavová ulica – neporiadok okolo kontajnerových stojísk 277/44 
 

■ Segnerova ulica – čistota a poriadok 964/402 
 

■ Segnerova ulica – konzumácia alkoholických nápojov na verejných   

priestranstvách 525/452  
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Prehľad miest najčastejšieho výskytu priestupkov v mestskej časti Petržalka v roku 2014 

 

 

 

 

 

Legenda: 
(prvý číselný údaj - priestupky celkom, 
druhý - za konkrétnu ulicu s najčastejším výskytom daného 

priestupku) 
 

■ Antolská ulica – bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky 

6305/905  
■ Antolská ulica – státie motorových vozidiel na zeleni 

1150/270 
■ Budatínska ulica – porušovanie zákona na ochranu 

nefajčiarov, fajčenie na zastávkach MHD 534/83 
■ Budatínska ulica – čistota a poriadok 2183/180 
■ Znievska ulica – neporiadok okolo kontajnerových stojísk 

293/25 
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Správa o plnení úloh Mestskej polície hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2014  

kód uzn.: 16.2 

 

Uznesenie č. 45/2015 

     zo dňa 12.03.2015 
 

Mestská rada po prerokovaní materiálu  

odporúča 

Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy 

zobrať na vedomie Správu o plnení úloh Mestskou políciou hlavného mesta SR Bratislavy za 
rok 2014.   

- - - 

 




