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Mestská polícia  hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
 

 
 

 
 

I N F O R M Á C I A 
 
 

Informácia o plnení úloh Mestskou políciou hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy (ďalej len „mestská polícia“) za mesiac január 2015 je vypracovaná na základe 
predložených podkladov z  funkčných a výkonných útvarov mestskej polície a údajov 

zaznamenaných v informačnom systéme mestskej polície APIS.  
V APISe boli zaznamenané udalosti, ktoré zistili príslušníci mestskej polície v priamom 

výkone služby, prostredníctvom mestského kamerového systému a ktoré boli zaevidované na 
základe podnetov od občanov, nahlásených na telefonickú linku 159, prípadne na telefonické 

linky okrskových staníc alebo na základe podnetov, ktoré boli podané občanmi osobne, 

prostredníctvom miestnych úradov alebo elektronickou poštou (bližšie v prílohe č. 1).  
 
Z celkového počtu 5 752 zistených alebo oznámených udalostí bolo riešených 4 601 

priestupkov. Ostatné zaznamenané udalosti, ktoré neboli kvalifikované ako priestupky sa 
týkali prevažne prípadov, kedy sa po preverení oznámenia nepotvrdili skutočnosti, ktoré by 

nasvedčovali, že bol spáchaný priestupok. Z toho zo 42 udalostí, ktoré neboli priestupkami 
bolo oznámených - rýchlej zdravotníckej pomoci (16), Hasičskému a záchrannému zboru (3), 
Slobode zvierat (11) alebo boli odovzdané na ďalšie riešenie Policajnému zboru (ďalej len 

„PZ“) (12). V 5 prípadoch boli nájdené a odovzdané osobné doklady. V rámci spolupráce 

s PZ, respektíve na ich priame požiadanie, bolo riešených 34 udalostí.  
Zabránenie odjazdu motorového vozidla založením technického prostriedku bolo 

vykonané v 1 979 prípadoch a odtiahnutých bolo 341 motorových vozidiel. Na okrskových 

staniciach bolo vybavených 134 udalostí zistených pomocou mestského kamerového systému.  
 
Celkom bolo uložením blokovej pokuty na mieste v sume 35 415,- € riešených 2 282 

priestupkov. Z celkového počtu riešených priestupkov bolo v blokovom konaní v prospech 
jednotlivých mestských častí štatisticky vykázaných 818 priestupkov v sume 12 035,- €. 
V prospech hl. mesta bolo štatisticky vykázaných 1 464 priestupkov v sume 23 380,- €.  

Bloky na pokutu nezaplatenú na mieste neboli použité. V 70 prípadoch boli priestupky 

prevzaté do objasňovania. Napomenutím bolo riešených 1 648 priestupkov, oznámením na 

dopravné inšpektoráty a iné útvary PZ 78 priestupkov, iným orgánom bolo odovzdaných 476 
priestupkov a 47 priestupkov je v štádiu riešenia. 

Počas hodnoteného obdobia bolo vybavených 999 priestupkov spáchaných porušením 

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

a poriadku (339), čistoty kontajnerových stojísk (188), nepovoleného požívania alkoholických 

nápojov na verejnom priestranstve (125), dodržiavania prevádzkových hodín (88),  
ambulantného predaja (12), nepovolených pouličných aktivít (13), obťažovania osôb (36), 
rušenia nočného pokoja (23), dodržiavania niektorých podmienok držania psov (37), státia na 

zeleni motorovým vozidlom (59), pešej zóny (40) a ostatné (39).  
 
Okrem pravidelných pochôdzok plnili príslušníci aj úlohy na zabezpečenie verejného 

poriadku počas kultúrnych a spoločenských podujatí (napr. 10.01. Staré Mesto – Ples 
v opere), športových podujatí, pri ktorých spolupracovali s príslušníkmi PZ (napr. 15.01. 
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Ružinov, Nové Mesto – Kontinentálna hokejová liga; 17. a 18.01. Nové Mesto -  pretek 
bežcov a bicyklistov MTB; 20.01. Ružinov, Nové Mesto – Kontinentálna hokejová liga) 
alebo dňa 27.01. počas poriadkovo-bezpečnostnej akcie zameranej na bezdomovcov a 
asociálov v súčinnosti s pracovníkmi Miestneho úradu v Petržalke.  
              

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

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

s príslušnými okrskovými stanicami. Hliadky vykonali 30 akcií na kontrolu dodržiavania 

zákazu vjazdu motorových vozidiel v lokalite Lesoparku a na kontrolu nepovoleného 

požívania alkoholu na verejných priestranstvách. Ďalej riešili obťažovanie „bezdomovcami“ 

a neprispôsobivými osobami, kontrolovali mládež či nie je pod vplyvom alkoholu, 

dodržiavanie záverečných hodín v pohostinských zariadeniach, dodržiavanie verejného 

poriadku v záhradkárskych lokalitách, vinohradoch resp. v chatových oblastiach aj s dôrazom 

na ochranu majetku, alebo vykonávali kontrolu dodržiavania zákazu vytvárania nelegálnych 

skládok. Vo Vrakuni kontrolovali dodržiavanie verejného poriadku v okolí tzv. „Pentagonu“. 
 
Vybavovanie priestupkov, písomností a sťažností  

 
V hodnotenom období boli v správnom konaní ukončené 2 veci rozkazom o uložení 

sankcie za priestupok. Na exekúciu bola odovzdaná 1 vec (vymáhanie pokuty uloženej 
v správnom konaní vo výške 80,- €). Doručením bolo vybavených 5 písomností od iných 

orgánov (súdy - 4, OÚ BA I - 1). Na základe žiadostí z MO SR,  PZ a súdov bolo vykonaných 
14 administratívnych lustrácií v evidencii priestupkov mestskej polície.  

V hodnotenom období bolo prijatých celkom 7 sťažností. Deväť sťažností prijatých 

v septembri, novembri a decembri 2014 bolo vybavených ako neopodstatnené. Najviac 
sťažností smerovalo na nečinnosť príslušníka, na neoprávnené rozhodnutie o založení 

imobilizéra alebo na neoprávnené rozhodnutie o odstránení motorového vozidla.  
 

Kontrola vozidiel taxislužby 
 

V hodnotenom období bolo príslušníkmi kontrolovaných 24 vozidiel taxislužby v rámci 

vykonávania odborného dozoru v zmysle zákona č. 56/2012 Z. z., z toho v Starom Meste 8, 
v Ružinove 2, v Dúbravke 12 a v Petržalke 2. Pri 6 kontrolách boli zistené nedostatky 
týkajúce sa taxametra, vyznačenia obchodného mena príp. sadzby cestovného alebo chýbali 
doklady potrebné na prevádzkovanie taxislužby.  

 
Publikačné a preventívne aktivity 
 

   Informovanie verejnosti prostredníctvom médií bolo v sledovanom mesiaci 
zabezpečované najmä telefonicky alebo elektronickou poštou. Informácie sa týkali 

predovšetkým zabezpečenia verejného poriadku v meste počas silvestrovských osláv ( TASR, 

SITA, SRo) alebo v súvislosti s odchytom túlavých zvierat nahlásených Slobode zvierat 

prostredníctvom mestskej polície. Problematikou úrazov spôsobených v dôsledku 

nezabezpečenia schodnosti chodníkov v zimnom období riešila v spravodajských reláciách 

televízia TA3 a denník Plus 1 deň. Pre televíziu Markíza pripravila mestská polícia podklady 
k reportáži o najpriestupkovejšich miestach v hlavnom meste či už z pohľadu porušovania 
pravidiel bezpečnosti a plynulosti v cestnej premávke alebo najčastejších porušení všeobecne 

záväzných nariadení v niektorých mestských častiach. 
   Okrem pravidelných vstupov poskytovaných týždenne televízii Bratislava zameraných 

na zhodnotenie aktivít mestskej polície za konkrétny týždeň s poukázaním na 

najzaujímavejšie prípady sa mestská polícia podieľala na príprave a výrobe publicistickej 

relácie Beseda o piatej zameranej na problematiku riešenia priestupkov parkovania 
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motorových vozidiel na chodníkoch a cestičkách pre cyklistov. Ďalej mestská polícia 

pripravila reportáž o činnosti okrskárov mestskej polície so zameraním sa na ich pôsobenie v 

mestskej časti Karlova Ves. 
   V súvislosti s nepriaznivou situáciou v dôsledku mimoriadneho sneženia v závere 

mesiaca pripravila mestská polícia v spolupráci s dopravným vysielaním Zelenej vlny SRo 

niekoľko mimoriadnych vstupov týkajúcich sa dopravnej situácie v hlavnom meste a 
uzávierky Devínskej cesty v dôsledku hrozby padania stromov. 
   Z preventívnych aktivít naďalej pokračovala realizácia projektu Bezpečná cesta do 

školy. Zástupca mestskej polície sa zúčastnil na rokovaní komisie Rady vlády SR pre 

prevenciu kriminality pri Okresnom úrade Bratislava, na ktorom boli posudzované 

a odporúčané preventívne projekty predkladané mestami a obcami týkajúce sa realizácie 

preventívnych  aktivít na rok 2015.  
      
   Informačný systém mestskej polície APIS a správa počítačovej siete mestskej polície  

 
V hodnotenom období bola vykonávaná pravidelná činnosť v súvislosti so spracovaním 

štatistických výstupov z informačného systému APIS, vrátane vykonávania priebežnej 

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

informácia do operatívnej porady primátora a mestského zastupiteľstva za mesiace október až 

december. Do databázy Ústrednej evidencie priestupkov Ministerstva vnútra SR (USEP) boli 
na konverziu poslané dátové súbory v dňoch 7. 1. a 19. 1. 2015 

 
Oblasť dopravy 
 
V hodnotenom období mala mestská polícia 48 služobných motorových vozidiel.  
 
V mesiaci január 2015 boli zaevidované dve škodové udalosti. Jedna bola zavinená 

pracovníkom mestskej polície, druhá nebola zavinená pracovníkom mestskej polície (rozbitie 
čelného skla v dôsledku pádu snehu zo strechy). Škoda ešte nebola vyčíslená poisťovňou. 

 
Ekonomické podmienky 
 

   Účtovná uzávierka za mesiac január 2015 nebola poskytnutá z dôvodu krátkeho času na 

jej spracovanie a predloženie do informácie.  
 
 
 
 

Prílohy : 
 

1.  Prehľad o zistených udalostiach za mesiac január 2015 

2.  Priestupky mesiac január 2015 

3.  Zistené priestupky mesiac január 2015 



Príloha č. 1

Maloletá 

osoba 
bez 

postihu

nemožno 

riešiť 

postúpené na 

objasňovanie 

na OS zo 
SJPaK

oznámenie 

prebrala a 
doriešila iná 

hliadka

OS Staré Mesto          

vrátane odťahov 
1 992 1 100 153 127 376 230 6 1 898 1 75 3 4 1 10

OS Ružinov 1 021 498 117 2 11 377 3 13 684 313 12 2 1 9

OS Nové Mesto 756 377 65 3 63 172 71 5 495 253 6 2

OS Dúbravka 1 157 838 71 17 223 8 950 1 184 9 12 1

OS Petržalka 783 437 63 2 5 274 2 543 226 11 1 2

Jazdecká polícia                      

a kynológia
43 18 25 31 1 1 8 2

   SPOLU 5 752 3 250 469 134 472 1 276 74 18 25 34 4 601 1 1 1 051 42 5 18 0 2 8 23

Zdroj : Informačný systém APIS - 2.2.2015 MsP hl. m. SR Bratislavy

Prehľad o zistených udalostiach za január 2015

Okrsková 

stanica

Celkový 

počet 

zistených 

udalostí

Spôsob (zdroj) zistenia udalosti

Počet 

vyriešených 

priestupkov

Počet 

trestných 

činov

Pátrania po 

osobách, 

veciach, 

motorových 

vozidlách 

Ostatné udalosti

zistené 

policajtom
hlásenie 

na 159
kamerový 

systém

podnet od 
občana

telefonický 

podnet od 
občana

miestny 
úrad

policajt s 
koňom

zahrnuté do počtu zistených                                                                    

priestupkov v prílohe č. 3

policajt 
so psom

požiadavka 

z PZ

oznámená 

udalosť 

nebola 
potvrdená

udalosť 

postúpená 

HaZZ, PZ, 
RZP, 

Sbodode 
zvierat

nájdené a 

odovzdané 

osobné 

doklady

odborný 

dozor - 
taxislužba - 

kontrola bez 

závad



Príloha č. 2

počet 

bl.pokút

bl.pokuta             
v €

počet 

bl.pokút

bl.pokuta                       
v €

v objasňovaní
objasnené 

priestupky

OS Staré Mesto 

vrátane odťahov
1 898 222 3 450 730 10 370 6 763 167 5 5 1 037 339

OS Ružinov 684 438 8 310 2 166 20 49 9 420

OS Nové Mesto 495 206 3 090 35 500 1 161 47 2 26 17 125 1

OS Dúbravka 950 361 5 570 41 1 050 1 304 6 3 204 29 1 235

OS Petržalka 543 217 2 710 12 115 37 243 30 4 162 1

Jazdecká polícia                        

a kynológia
31 20 250 11

   SPOLU 4 601 1 464 23 380 818 12 035 0 47 1 648 73 5 476 0 64 6 1 979 341

Zdroj : Informačný systém APIS - 2.2.2015 MsP hl. m. SR Bratislavy

objasňovanie priestupkov

Priestupky za január 2015

Okrsková stanica "Papuče"

hlavné mesto mestské časti
priestupok 
oznámený 

inému 

orgánu

napomenutie

Počty vyriešených priestupkov 

Odťahypriestupok 
vojaka, 

policajta ... 
oznámenia

blokové pokuty
BP 

nezaplatená 

na mieste

priestupok 
oznámený 

PZ
celkom oznámené 

na DI
v štádiu 

riešenia



Príloha č. 3

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

2200-bezpečnosť a plynul.cest.premávky-/zákon 3 382 1 410 22 790 752 10 795

4700-priestupok proti verejnému poriadku-/zákon 26 2 20 4 40

4800-psi(čistota-výkaly)-/VZN-psi 7

4801-psi(vodítko,voľný pohyb)-/VZN-psi 25 1 10 1 10

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

4803-psi(známka,evid.psov,poplatky)-/VZN-psi 4

4804-čistota a poriadok-/VZN 339 4 40 1 10

4805-kontajnery a ich stojiská-/VZN 188

4806-ambulantný predaj-/VZN 12 7 70

4807-trhový poriadok-/VZN 3 2 20

4808-záverečné hodiny-prevádzkové časy-/VZN 88 1 10 20 500

4809-skladovanie staveb.materiálu bez povolenia-/VZN 1

4810-užívanie verejného priestranstva bez povolenia-/VZN 1

4811-poškodzovanie verejnej zelene-/VZN 1

4812-státie na zeleni-/VZN 59 27 290 1 10

4814-pešia zóna-/VZN 40 20 230

4815-znečisťovanie komunikácie-/VZN 1

4816-chodníky-zimná údržba-sneh-/VZN 18

4817-požívanie alk.nápojov na ver.priestr.-/VZN 125

4822-obťažovanie osôb-/VZN 36

4828-znečisťovanie odpadom,skládky - porušenie VZN-/VZN 2

4829-VRAKY - porušenie VZN-/VZN 2

4831-rušenie nočného pokoja-/VZN 23 16 380

4833-nepovolené pouličné aktivity-/VZN 13 1 20

4834-hluk(nežiaduci,škodlivý,obťažujúci ... )-/VZN 2 1 20

4836-stavebné práce mimo vyhrad. času-/VZN 3 2 40

4844-ochrana nefajčiarov-/VZN 5

4900-priestupok proti občianskému spolunažívaniu-/zákon 5

5000-priestupok proti majetku-/zákon 17

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

9800-nepovolené skládky [§-80b,zák.č.223/2001]-/zákon 9

9801-VRAKY-porušenie zák.č.223/2001,§80,ods.1,písm.k-/zákon 22

9802-zmena,odstránenie,zakrytie dopr.značky-/zákon 13

9803-zničenie,poškodenie,znečistenie dopr.značky-/zákon 25

9804-porušenie zákona o ochrane nefajčiarov-/zákon 113 9 110

9901-porušenie podmienok držania psov-/zákon 17

SPOLU 4 634 1 464 23 380 818 12 035

Zdroj : Informačný systém APIS - 2.2.2015 MsP hl. m. SR Bratislavy

Zistené priestupky za január 2015

Priestupky hlavné mesto mestské časti
Priestupky 

celkom

 blokovou pokutou
Z toho riešené 




