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

polícia“) v roku 2015 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“).  
 Za účelom zefektívnenie a skvalitnenia činnosti mestskej polície prišlo od 
 1. 10. 2015 k výmene na poste náčelníka mestskej polície. JUDr.  Zuzanu Zajacovú vystriedal 

Mgr. Peter Krajíček.  
 
 

1. Dosiahnuté výsledky v oblasti ochrany verejného poriadku 

 V roku 2015 príslušníci riešili 82 300 udalostí, z ktorých 48 691 bolo zistených 

vlastnou činnosťou, vrátane udalostí zistených mestským kamerovým systémom. Ďalších 32 

343 udalostí bolo oznámených občanmi na telefonickú linku 159 a na jednotlivé okrskové 

stanice mestskej polície (ďalej len „okrsková stanica“) a 733 poţiadaviek bolo z miestnych 

úradov týkajúcich sa aj riešenia priestupkov. Bolo vybavených 533 poţiadaviek PZ.  
Na úseku priestupkov bolo riešených 67 940 prípadov. Z nich bolo 23 730 riešených 

napomenutím. Pri riešení priestupkov príslušníci v 34 889 prípadoch uloţili blokovú pokutu 

na mieste v celkovej sume 540 245 €. K nezaplateným pokutám na mieste bolo vydaných 48  

šekov na sumu 1 550 €. V zákonnej lehote bolo zaplatených 31 pokút v sume 1 020 €. Pokuty 

nezaplatené v stanovenej lehote (17) boli postúpené exekútorovi na vymáhanie. Z dôvodu 

vecnej príslušnosti bolo príslušným orgánom oznámených 7 802 vecí, z ktorých bolo 1 200 

oznámených na dopravné inšpektoráty PZ, 84 iným útvarom PZ, 6 518 iným orgánom. 

Ďalších 504 priestupkov nebolo moţné riešiť v zmysle zákona (napr. maloletá osoba, 

nezistený priestupca, osoby požívajúce výsady a  imunity a pod.).  Do objasňovania bolo 

prevzatých 934 priestupkov. Z toho bola v 362 prípadoch predloţená správa o výsledku 

objasňovania príslušnému správnemu orgánu, v 191 prípadoch boli veci odovzdané 

príslušným orgánom z dôvodu ich prejednávania podľa osobitných predpisov. Ďalších 237 

vecí bolo uloţených, 98 odloţených a 46 priestupkov je ešte v objasňovaní. K 31. 12. 2015 
bolo v štádiu riešenia 33 priestupkov. 
 Prípadov, ktoré nevykazovali znaky priestupku ani trestného činu bolo 14 112 (udalosť 

po preverení na mieste nebola potvrdená  - 13 614, udalosť bola oznámená rýchlej zdravotnej 

pomoci (ďalej len „RZP“) -179, Hasičskému a záchrannému zboru (ďalej len „HaZZ“) – 49 

alebo Slobode zvierat - 135 a 135 oznamov bolo postúpených PZ.). V 14 prípadoch bolo 

zistené a následne oznámené PZ podozrenie z páchania trestnej činnosti. Ďalej bolo nájdených 

5 osôb a 2 motorové vozidla v pátraní. Ostatných 227 udalostí bolo zadokumentovaných a 

oznámených príslušnému orgánu. 
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Najčastejšie riešené priestupky v oblasti dopravy :  
 

§25/1n)státie na vyhradenom parkovisku, pred vjazdom na cestu z ... 6 893 

§3,ods.2,b ZÁKAZ ZASTAVENIA(B34) 5 096 

§25/1o)státie na plat. parkovisku bez zaplatenia poplatku za parkovanie 4 303 

§25/1q)státie na chodníku (§52 ods.2 - voľná šír.1,5 m) 4 302 

§3,ods.2,b ZÓNA(IP 24a) 4 273 

§25/1s)státie na zeleni, ostrovčekoch a deliacich pásoch,... 3 488 

§25/1c)státie na priechod  pre chodcov alebo na priechod pre cyklistov 3 301 

§3,ods.2,b ZÁKAZ STÁTIA(B33) 2 870 

§25/1u)státie a zastavenie. na iných miestach, kde môže byť ohroz. BaPCP 2 757 

§59 ods.3)státie v obytnej alebo pešej zóne ... 2 091 

 
 
Najčastejšie riešené priestupky páchané porušením ustanovení VZN : 
 

čistota a poriadok 5828 

požívanie alkohol. nápojov na verejnom priestranstve 2255 

kontajnery a ich stojiská 2164 

dodržiavanie záverečných hodín -  prevádzkové časy 1727 

státie na zeleni 1179 

obťažovanie osôb 456 

psi (čistota, voľný pohyb, zákaz vstupu, evidencia) 345 

nepovolené pouličné aktivity 288 

znečisťovanie odpadom, skládky - porušenie VZN  163 

ambulantný predaj-/VZN 159 

 
1.1 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 622 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 5 828 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, boli 
porušenia ustanovení týchto VZN tieţ zahrnuté do priestupkov v oblasti čistoty a poriadku, 
ale mimo VZN o čistote a poriadku. Ďalej oblasť čistoty a poriadku upravujú aj niektoré iné 

zákony, napr. zákon o ochrane nefajčiarov, podľa ktorého príslušníci riešili 1 309 priestupkov 
alebo zákon, ktorým sa priamo upravujú niektoré podmienky drţania psov, podľa ktorého 

príslušníci riešili priestupky 326 krát.  
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1.2 Doprava 
 

V oblasti dopravy príslušníci podľa § 22 priestupkového zákona 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 49 117 
priestupkov. Z tohto počtu bolo najviac priestupkov riešených za porušenie zákazu státia na 

vyhradenom parkovisku (6 893), státie na chodníku (4 302) a státie na platenom parkovisku 

bez platenia (4 303), ďalej za porušenie dopravných značiek „Zákaz zastavenia“ (5 096) a 
„ZÓNA“ (4 273) a „ZÁKAZ STÁTIA“ (2 870). Porušenie zákazu státia na parkovacích 

miestach vyhradených pre osoby zdravotne ťaţko postihnuté bolo riešené v 902 prípadoch. 

Blokovou pokutou bolo vyriešených 32 757 priestupkov, napomenutím 12 914, oznámením 

2 450 a ostatné priestupky boli prevzaté do objasňovania. Podľa VZN obsahujúcich úpravu 

dopravy bolo riešených ďalších 1 320 priestupkov a to za zákaz státia na zeleni a za porušenie 

pravidiel pešej zóny.  V hodnotenom období príslušníci pouţili 27 813 krát „imobilizér“ a 
v 5 496 prípadoch rozhodli o odstránení motorového vozidla. 
 
1.3 Ochrana pred alkoholizmom 
 

V hodnotenom období príslušníci riešili 2 265 priestupkov (z toho boli riešené 2 

mladistvé osoby) spáchaných porušením VZN o poţívaní alkoholických nápojov na verejnosti 

a VZN o zákaze resp. obmedzení predaja alkoholických nápojov. Uloţením blokovej pokuty 

bolo riešených 30 priestupkov. V 2 214 prípadoch bol priestupca napomenutý a 21 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 zároveň 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. 
 

1.4 Ochrana nefajčiarov 

Na úseku ochrany nefajčiarov príslušníci riešili 1 309 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 183 priestupkov v celkovej sume 2 290 €, 1 124 
priestupkov bolo riešených napomenutím a 2 priestupky boli oznámené príslušnému orgánu. 

Ďalších 123 priestupkov bolo spáchaných porušením ustanovení VZN na ochranu nefajčiarov, 

z toho bolo 32 priestupkov riešených blokovou pokutou a 91 napomenutím. 
 
1.5 Ochrana ţivota a zdravia 

Mestskou políciou boli v 49 prípadoch privolaní príslušníci Hasičského a záchranného 

zboru (ďalej len „HaZZ“). Išlo napríklad o: odloţené bandasky s neznámou chemikáliou pri 

kontajnerovom stojisku, horiace kontajnery, horiace odpadky v smetnom koši, poţiar chatky, 

poţiar stánku rýchleho občerstvenia, horiaca suchá tráva, horiaca skládka odpadu, spadnuté 

stromy a konáre na vozovke alebo na chodníku, spadnutý stĺp verejného osvetlenia, zosuv 

snehu a ľadu zo strechy na chodník, rozliaty motorový olej na ceste, nebezpečný roj sršňov na 

detskom ihrisku, spadnuté malé kačky v odkrytom kanáli a pod. V 179 prípadoch bola 

privolaná RZP k zraneným osobám.  
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1.6 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 zo Stanice jazdeckej 

polície a kynológie mestskej polície (ďalej len „Stanica JPaK“) hliadky na koňoch do 

záhradkárskych a chatových oblastí, kde sa často sústreďovali neprispôsobivé osoby. 

Príslušníci zistili a oznámili PZ podozrenia zo spáchania trestného činu proti majetku v 14 
prípadoch, z ktorých bolo 7 krádeţí, 1 lúpeţ, 2 prípady poškodzovania cudzej veci, 3 prípady 

výtrţníctva a 1 prípad neoprávneného pouţívania cudzieho motorového vozidla.  
 Ďalej príslušníci riešili 134 priestupkov proti majetku podľa § 50 priestupkového 

zákona. Z tohto počtu bolo 22 krádeţí a v 112 prípadoch poškodenie alebo zničenie majetku. 

V oblasti ochrany majetku a zároveň bezpečnosti cestnej premávky bolo v 258 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. 
 Jedným z hlavných cieľov v oblasti ochrany majetku po nástupe nového náčelníka je 

ochrana majetku pred poškodzovaním grafitti. Napriek prijatým opatreniam sa však doposiaľ 

nepodarilo na tomto úseku zaznamenať výrazné úspechy. 
 
1.7 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 4 692 priestupkov v súvislosti s poškodzovaním verejnej zelene, 

z ktorých 4 667 bolo riešených podľa zákona o cestnej premávke  a VZN (státie na zeleni). 

Okrem toho v oblasti ochrany ţivotného prostredia bolo zistených 2 164 priestupkov 

spáchaných na úseku čistoty kontajnerových stojísk, 265 priestupkov znečisťovania verejného 

priestranstva odpadom resp. zakladania nepovolených skládok a 18 priestupkov nepovoleného 

pálenia odpadu. Príslušným orgánom bolo oznámených 380 zistených vrakov motorových 

vozidiel vo viacerých mestských častiach. Z tohto počtu bolo 132 vrakov riešených v zmysle 
VZN a 248 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 návštevníkmi prichádzajúcimi motorovými vozidlami. Podobne 
zabezpečovali dohľad aj v lokalite Koliba. 
 
1.8 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, obťaţovania neprispôsobivými osobami, nedodrţania 

záverečných hodín v pohostinských prevádzkach, skladovania stavebného materiálu, 

porušenia podmienok rozkopávok a stavebných prác mimo vyhradeného času. Napríklad  
problematika nedodrţiavania záverečných hodín v pohostinských zariadeniach tvorí 
najvýraznejší problém najmä v mestskej časti Staré Mesto, kde mestská polícia úzko 

spolupracuje s príslušným oddelením miestneho úradu, ktorému pravidelne oznamujeme 
prevádzky, ktoré boli skontrolované a bolo zistené porušenie VZN. 
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2. Činnosť okrskárov 

V roku 2015 bolo v mestskej polícii zaradených na pracovnej pozícii okrskár 43 
príslušníkov. 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 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. 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 pri priechodoch pre chodcov 
v blízkosti základných škôl v čase príchodu ţiakov, účasť na preventívnych aktivitách, 

besedách a prednáškovej činnosti na školách, spolupodieľali sa na zabezpečovaní rôznych 

kultúrno-spoločenských a športových podujatí a zhromaţdení občanov v im zverenom okrsku. 
Táto ich činnosť bola zo strany starostov jednotlivých mestských častí hodnotená veľmi 

pozitívne.  
 

3. Ďalšie procesy odborných činností 

3.1 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 220 plánovaných kontrol výkonu 

taxisluţby. Z uvedeného počtu kontrol bolo realizovaných v rámci okrskových staníc: Staré 

Mesto - 62, Ruţinov – 125, Dúbravka – 31 kontrol a Petrţalka – 2 kontroly. Zistených 

nedostatkov bolo 89, z toho 1 priestupok bol riešený napomenutím a 88 priestupkov bolo 
oznámených príslušným orgánom. Nedostatky sa týkali označenia vozidla obchodným 

menom v 23 prípadoch, taxametrov v 11 prípadoch, dokladov k prevádzkovaniu taxisluţby v 

17 prípadoch, povinného vybavenia vozidla v 1 prípade, sadzby cestovného vyznačeného na 

karosérii v 3 prípadoch a v 34 prípadoch boli zistené viaceré závady naraz pri jednej kontrole. 
 
3.2 Mestský kamerový systém 
 

Kamerový systém zabezpečoval dohľad nad bezpečnosťou a verejným poriadkom na 

území hlavného mesta a zároveň pôsobil preventívne. Umiestnenie kamier a ich prevádzka 

bola v súlade s platnými právnymi predpismi, vrátane umiestnenia upozornení 

o monitorovanom priestore na všetkých vstupoch do monitorovaných priestorov. V priebehu 
roka 2015 pokračovala digitalizácia kamerového systému, pričom je v roku 2016 potrebné 
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vymeniť zvyšných 15 analógových kamier. V roku 2015 bolo na servis, rozširovanie 

a rekonštrukciu kamerového systému preinvestovaných celkom 135 205 €. 
 K 31.12.2015 mala mestská polícia k dispozícii 104 kamier. Prostredníctvom 

kamerového systému bolo zistených na okrskových staniciach 1 785 udalostí. Zistené udalosti 

súviseli najmä so statickou dopravou v 1 736 prípadoch, z toho s pešou zónou v 93 prípadoch.   
 Udalosti zistené kamerovým systémom boli riešené blokovou pokutou v 440 
prípadoch v sume 5 540 €, napomenutím v 265 prípadoch, oznámením príslušnému orgánu 

v 1 045 prípadoch, do objasňovania prešlo 13 prípadov a inak bolo riešených 22 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 258 prípadoch bol vyhotovený 

záznam pre sluţobné účely orgánov činných v trestnom konaní z dôvodu objasňovania 

kriminality a šetrenia vo veci. 
 Nakoľko k 31. 12. 2015 skončila platnosť Koncepcie rozvoja Mestského kamerového 

systému, mestská polícia v spolupráci s referátom PCO a oddelením vnútornej správy 

Magistrátu začala pripravovať novú Koncepciu rozvoja Mestského kamerového systému na 

obdobie rokov 2016-2018. 
 
3.3 Správne konanie - priestupky na úseku porušovania podmienok drţania 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 2015 bolo mestskej polícii doručených na správne konanie 25 spisov. Procesné 

úkony sa však vykonávali aj do spisov, ktoré boli zaevidované ešte koncom roka 2014. 
Rozhodnutím o priestupku alebo rozkazom o uloţení sankcie za priestupok bolo ukončených 
celkom 23 priestupkov. V nich správny orgán uloţil pokuty v celkovej výške 1 900,00 €. 

Z dôvodu nezaplatenia pokút uloţených v správnom konaní za spáchané priestupky, bolo v r. 
2015 predloţených 10 návrhov ich na exekučné vymáhanie, s výnosom v celkovej výške  
1 350,- €. 

 
4. Spolupráca s občanmi 

 Mestská polícia sa zaoberala 7 437 podnetmi oznámenými občanmi osobne a 18 560 
podnetmi oznámenými na telefónne čísla výkonných útvarov mestskej polície. Na telefónnej 

linke 159 bolo prijatých 50 265 hovorov, z toho 39 235 oznámení bolo vybavených operatívne 

na Centrálnom dispečingu mestskej polície a z ostatných 11 030 oznámení bolo 6 346 
postúpených na vybavenie výkonným útvarom mestskej polície a 4 684 príslušným útvarom 

PZ alebo iným orgánom. Občania ţiadali prevaţne informácie o odstránených motorových 

vozidlách a zaloţených „imobilizéroch“, upozorňovali na nesprávne parkovanie, 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.  
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5. Spolupráca s Policajným zborom 

 Spolupráca s príslušníkmi PZ 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 84 

priestupkov na ďalšie riešenie a na dopravné inšpektoráty bolo postúpených 1 200 
priestupkov. Celkom v 14 prípadoch bolo zistené a oznámené podozrenie zo spáchania 

trestnej činnosti. Dve osoby boli v súvislosti so spáchaným priestupkom predvedené na 

zistenie totoţnosti. Ďalej boli zistené 2 osoby, po ktorých bolo vyhlásené pátranie z dôvodu 

spáchania trestného činu, 3 nezvestné osoby a 2 vozidla v pátraní. V 30 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 v 533 prípadoch. 
 
6. Spolupráca s hlavným mestom a s mestskými časťami 

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

mestských častí nahlásených 380 vrakov motorových vozidiel a 258 poškodených dopravných 

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

dohľad nad verejným poriadkom počas rôznych mítingov, kultúrno-spoločenských a 

športových akcií. 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. Počas letnej turistickej sezóny sa 

osvedčilo vytvorenie cyklohliadok v mestskej časti Staré Mesto. 
 Pre odborné útvary hlavného mesta a mestských častí boli na poţiadanie doručované 

písomnosti v zmysle Občianskeho súdneho poriadku, vykonávané asistencie pri kontrolách 

bytových a nebytových priestorov pracovníkmi hlavného mesta a mestských častí, najmä 

v súvislosti s riešením sociálnych prípadov. Ďalej príslušníci poskytovali asistenciu 

pracovníkom miestnych úradov pri kontrole majiteľov psov, kontrole záverečných hodín 

reštauračných zariadení a pouličných aktivít. Zástupcovia okrskových staníc a vedúci 

zamestnanci jednotlivých mestských častí sa zúčastňovali na spoločných pracovných 

poradách. 
  
7. Pult centrálnej ochrany  

 
Referát pultu centrálnej ochrany oddelenia vnútornej správy Magistrátu hlavného 

mesta SR Bratislavy zabezpečuje samotnú prevádzku a technickú realizáciu. Mestská polícia 
zabezpečuje zásahy na objektoch napojených na pult centrálnej ochrany (ďalej len „PCO“). 

K 31. 12. 2015 bolo na PCO napojených 320 objektov, z toho v okrese Bratislava 1 - 100, 
Bratislava 2 - 69, Bratislava 3 - 52, Bratislava 4 - 58 a Bratislava 5 - 41. Samotné organizácie 

hlavného mesta majú na PCO pripojených celkom 59 objektov a mestské časti majú 

pripojených 70 objektov. Z celkového počtu 1 460 signálov o narušení objektov na ktoré 

zasahovali hliadky mestskej polície bolo 5 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. Na signál PCO zasahovali 

dvojčlenné hliadky mestskej polície, pričom celkový čas strávený na objektoch bol 361 hodín 

13 minút. 
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8. Informovanie verejnosti 

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 RTVS, pravidelné vstupy sme 

zabezpečovali pre televíziu Bratislava, ako aj TV Ruţinov.  Záujem zo strany médií bol najmä 

o riešenie dopravnej problematiky. Informačný tok bol zabezpečovaný aj počas voľných dní 

nepretrţite 24 hodín. Po nástupe nového náčelníka začala mestská polícia v spolupráci 

s oddelením komunikácie a marketingu primátora pracovať na tvorbe novej komunikačnej 

stratégie, ktorej cieľom je prezentovať náročnú prácu príslušníkov Mestskej polície 

a komunikovať s občanmi o ich podnetoch, starostiach a skúsenostiach aj cez sociálne siete.  
 

9.  Prevencia kriminality 

9.1 Preventívny projekt „Správaj sa normálne“ 

V roku  2015 pokračoval projekt „Správaj sa normálne“, ktorý je určený pre piatakov 

základných škôl. Do projektu bolo v školskom roku 2014/2015 zapojených sedem základných 

a v školskom roku 2015/2016 štyri základné školy. Školáci sú prostredníctvom prednášok 

oboznamovaní s prácou polície a konkrétnymi nástrahami, ktoré majú negatívny vplyv na 

vývoj osobnosti mladých ľudí. V prednáškach boli ţiaci poučení ako predchádzať krádeţiam, 

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 alkohol, cigarety, drogy či hracie 

automaty. V téme pod názvom „Kaţdý je iný“ bolo cieľom projektu informovať deti 

o predsudkoch, diskriminácii, rasizme a poniţovaní a usilovať sa o zmenu ich nesprávnych 

postojov k tomuto problému. V neposlednom rade bolo poukázané na rovnosť všetkých ľudí 

pred zákonom. 
 

9.2 Prednášky na základných školách k problematike grafity 
 
V spolupráci s hlavným mestom v novembri minulého roku začala mestská polícia 

realizovať na základných školách prednáškovú činnosť k problematike grafity pod názvom 

Grafity – umenie alebo vandalizmus. Prednášky sú určené pre ţiakov druhých stupňov a na 6 
prednáškach bola táto problematika odprednášaná pre vyše 400 ţiakov. V prvej časti sa 

zameriavame na históriu grafity, v druhej časti prednášky sú ţiaci zoznamovaní 

s trestnoprávnymi dôsledkami, ktoré grafity ako trestný čin poškodzovania cudzej veci so 

sebou prinášajú.  
 
9.3 Dopravná výchova na materských a na základných školách 
 
 Mestská polícia realizovala v hlavnom meste projekt mobilného dopravného ihriska, 

pomocou ktorého sú 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 sú počas realizácie 

dopravnej výchovy vytvárané situácie, s ktorými sa deti môţu stretnúť a sú určené na to, aby 

naučili deti ako sa majú správať v takýchto prípadoch. Praktické ukáţky vhodne dopĺňali 

teoretickú časť, s ktorou boli deti postupne zoznamované. V roku 2015 bola dopravná 

výchova takýmto spôsobom zrealizovaná na 24 materských a základných školách, pričom na 

praktických cvičeniach sa zúčastnilo vyše 1900 detí. 
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9.4 Zabezpečovanie priechodov pre chodcov pred školami 

Jednou z dlhodobo realizovaných preventívnych akcií mestskej polície počas celého 

školského roka je projekt „Bezpečná cesta do školy“. V ranných, prípadne popoludňajších 

hodinách príslušníci mestskej polície v blízkosti základných škôl dohliadajú na školákov 

vyuţívajúcich na cestu do a zo školy priechody pre chodcov a v prípade potreby pred nimi 

zastavujú motorové vozidlá a umoţňujú tak ţiakom dostať sa bezpečne do školských lavíc, 

alebo naopak zo školy domov. Tento projekt zabezpečovali príslušníci mestskej polície 

v okolí 20 základných škôl počas celého školského roka. 
 

9.5 Ukáţky výcviku sluţobných zvierat a prednášky 
 
 Stanica jazdeckej polície a kynológie mestskej polície mala v roku 2015 k dispozícií 

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 taktieţ vlastnými 

príslušníkmi. V predchádzajúcich rokoch sa osvedčila vzájomná spolupráca a výcvik 

s Oddelením sluţobnej kynológie a hipológie KR PZ v Bratislave, táto pokračovala aj v roku 
2015 a zo strany PZ bola vysoko hodnotená.  

V roku 2015 vykonali príslušníci zaradení na Stanici JPaK 22 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 
 

9.6 Stretnutie kynológov ozbrojených zloţiek 
 

Pri príleţitosti 20. výročia vzniku sluţobnej kynológie mestskej polície v mesiaci máj 

bolo zorganizované medzinárodné stretnutie kynológov ozbrojených zloţiek, na ktorom sa 

okrem usporiadateľov podujatia – kynológov Mestskej polície Bratislava prezentovali 
činnosťou svojej práce aj kynológovia KR PZ Bratislava, ZVJS, Colnej správy a kynológovia 

Mestskej polície Brno. Podujatie sa konalo pod záštitou primátora hl. mesta.  
 
9.7 Projekty realizované v spolupráci s Radou vlády SR pre prevenciu kriminality 
 

V roku 2015 bol spracovaný a predloţený Rade vlády SR pre prevenciu kriminality 
preventívny projekt v oblasti situačnej prevencie zameraný na prvú etapu rekonštrukcie 

a digitalizácie kamerového systému v Starom Meste. Vďaka schválenému príspevku z Rady 
vlády SR pre prevenciu kriminality vo výške 24 000.- € sa podarilo v priebehu roka postupne 
vymeniť 7 zastaraných analógových kamier za kamery pracujúce v digitálnom reţime. 

Koncom roka bol Rade vlády SR pre prevenciu kriminality predloţený ďalší projekt druhej 

etapy rekonštrukcie a digitalizácie kamerového systému mestskej polície v Starom Meste.  
 
10.  Profil ľudských zdrojov 

K 31. 12. 2015 mala mestská polícia celkom 306 zamestnancov, z plánovaných 310. 

Z tohto počtu však bolo policajtov len 267, pretoţe okrem výkonných útvarov má mestská 

polícia aj dva funkčné – vnútorno-organizačné a ekonomické oddelenie. Dohľad nad 

monitorovacími kamerami, na jednotlivých okrskových staniciach, zabezpečovali aj 
pracovníci so zníţenou pracovnou schopnosťou (5). Zamestnávaním osôb so zníţenou 

pracovnou schopnosťou si mestská polícia tým plní aj zákonnú povinnosť zamestnávať tieto 

osoby a minimalizuje prípadné sankcie pre zamestnávateľa – hlavné mesto. 
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 Počas roka 2015 skončilo pracovný pomer 21 príslušníkov, 1 servisný zamestnanec a 3 
administratívni zamestnanci.  
 V roku 2015 absolvovalo kurz odbornej prípravy na vykonanie skúšky odbornej 

spôsobilosti príslušníka obecnej polície v Školiacom stredisku mestskej polície v Nitre 
celkom 5 frekventantov v 2 kurzoch.  
 

11.  Kontrolná činnosť 
 
 Kontrolovaní boli príslušníci výkonných útvarov so zameraním na kontrolu výkonu 

ich sluţby na priechodoch pre chodcov, na kontrolu ukončenia a nástupu do sluţby, na 

dodrţiavanie ustanovení interných predpisov pre výkon sluţby a predpisov upravujúcich 

zákaz poţívania alkoholu na pracovisku, či na kontrolu dodrţiavania kontrolného bodu a 

činnosti hliadky na ňom. Pri kontrolách závaţné porušenia neboli zistené. Drobné nedostatky 

boli odstránené na mieste.  
Okrem vyššie uvedeného vykonávali kontroly aj velitelia a ich zástupcovia na svojich 

útvaroch. Tieto kontroly boli zamerané na výkon sluţby. Náčelníčka a zástupca náčelníčky 

v rámci svojej riadiacej činnosti, vykonávali kontroly priameho výkonu sluţby neplánovane 

v ktorejkoľvek dennej či nočnej dobe. 
 

12.  Prešetrovanie sťažností 
 

 V roku 2015 bolo prijatých celkom 67 sťaţností (oproti predchádzajúcemu roku pokles 

o 42). Z tohto počtu bolo do 31. 12. 2015 vybavených 65 sťaţností, ostatné 2 boli 

vyhodnotené a ukončené v mesiaci január a v prvej dekáde februára  2016.  
 Zo 67 ukončených sťaţností bolo 45 sťaţností vybavených ako neopodstatnených 

(67,2 %, v roku 2014 67,6 %), 3 sťaţnosti opodstatnené (4,5 %, v roku 2014 4,8 %), 3 

sťaţnosti boli postúpené na vybavenie iným orgánom verejnej správy (4,6 %, v roku 2014 3,8 

%), 16 sťaţností bolo odloţených (24,6 %, v roku 2014 21,9 %) v zmysle ustanovenia § 6 

zákona NR SR č. 9/2010 Z. z. o sťaţnostiach (elektronickou poštou podané sťaţnosti neboli 
do 5 pracovných dní potvrdené podpisom sťaţovateľa, resp. pre neposkytnutie spolupráce zo 

strany sťaţovateľa).  
 Podľa oblastí, do ktorých sťaţnosti smerovali, bolo 12 sťaţností na nevhodné 

vystupovanie príslušníkov v sluţbe (18,5 %, v roku 2014 32,4 %), 14 sťaţností na rozhodnutia 

príslušníkov o odstránení motorových vozidiel (21,5 %, v roku 2014 27,6 %), v 10 prípadoch 

išlo o sťaţnosti voči zaloţeniu technických prostriedkov na zabránenie odjazdu motorových 

vozidiel (15,4 %, v roku 2014 20 %), 12 sťaţností (18,5 %, v roku 2014 18,1 %) 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 7 prípadoch (10,8 

%, v roku 2014 5,7 %) sa sťaţnosti dotýkali uloţenia blokových pokút príslušníkmi. V 12 

prípadoch (18,5 %, v roku 2014 33,3 %)) sťaţnosti smerovali do iných oblastí činností 

mestskej polície (dodrţiavanie všeobecne záväzných nariadení (ďalej len „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 67 prijatých sťaţností.  
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13.  Žiadosti o informácie 

 Za rok 2015 bolo prijatých a vybavených 36 ţiadostí o informácie podľa zákona č. 

211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. V 29 prípadoch boli informácie 

sprístupnené (80,6%) a v 7 prípadoch bolo sprístupnenie v jednej časti alebo úplne zamietnuté 

(19,4 %).  
  

14.  Ekonomické zabezpečenie 
 
Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta schválilo na svojom zasadnutí dňa 9.4.2015 

rozpočet hlavného mesta na rok 2015, s nasledovným určením finančných vzťahov pre 

mestskú políciu  - 6 752 130 € beţné výdavky; 54 400 € kapitálové výdavky a 621 000 € 

príjmy. V priebehu roka bola trikrát mestským zastupiteľstvom schválená úprava rozpočtu: 
 

Po schválených úpravách rozpočtu bol rozpočet mestskej polície pre rok 2015 nasledovný: 
 Beţné výdavky 6 621 060 € 
 Kapitálové výdavky      83 210 € 
 Beţné príjmy     494 000 € 
 
 Priemerná mzda dosiahnutá za rok 2015  bola vo výške 1 042,39 €. Celkové čerpanie 

mzdových prostriedkov bolo vo výške  3 796 385 €. 
  

Čerpanie f inančných prostriedkov mestskou pol íciou v  roku 2015 
 

Príjmy celkom  445 910 

  
Bežné výdavky 6 483 437 

v tom:  
  - mzdy, platy a ostatné osobné  vyrovnania  3 796 385 

  - poistné a príspevok do poisťovní 1 462 895 

  - tovary a sluţby 914 319 

  - beţné transfery  309 838 
  
Kapitálové výdavky  83 208 

 
15.  Logistika a technické zabezpečenie 

 
15.1 Dopravné prostriedky 
 

K 31. 12. 2015 mala mestská polícia k dispozícii 48 vozidiel (35 osobných, 3 úţitkové, 

8 motocyklov a 2 prípojné vozidlá), ktorými zabezpečovala sluţobnú a kontrolnú činnosť vo 

výkone, administratívno-technické činnosti a logistiku. V roku 2015 boli do evidencie KDI 
PZ prihlásené 3 sluţobné motorové vozidlá mestskej polície získané bezodplatným prevodom 

z organizácie Hlavné mesto SR Bratislava, Prevádzka Gunduličova 10, Bratislava. Tri 

nákladné motorové vozidlá slúţili na prepravu sluţobných psov a na ťahanie vozíka pre kone. 

Na výkon sluţby bolo vyuţívaných aj 8 motocyklov a 9 bicyklov. 
 Počas roka 2015 sluţobné motorové vozidlá najazdili celkom 774 354 km.  
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V hodnotenom období boli zaregistrované 2 dopravné nehody (v 1 prípade zavinená 

pracovníkom mestskej polície), 13 škodových udalostí (v 5 prípadoch zavinené pracovníkmi 

mestskej polície) a 4 poškodenia motorových vozidiel (v 1 prípade zavinené pracovníkom 

mestskej polície). 
  
15.2 Technické prostriedky 
 

Mestská polícia pouţívala v roku 2015 137 imobilizérov. V priebehu roka prišlo 

k zmene ich dizajnu. V rámci kontrolnej činnosti boli vyuţívané 4 prístroje na meranie 
mnoţstva alkoholu v dychu (Dräger). 

Mestská polícia pouţívala  vo výkone sluţby zbrane – pištole CZ 75 Lugger 9 mm 

v celkovom počte 252 kusov. 
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 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), 12 testerov 
bankoviek a 11 presvetlovacích lámp určených na overenie pravosti bankoviek. 
 

16.  Ocenenia práce a poďakovania 
 

Dňa 2. 4. 2015 príslušníci st. inšp. Matej Šišulák a st. inšp. Attila Varjasi zachránili 

ţivot 20 ročnému Ţilinčanovi, ktorý chcel skokom z mosta Lafranconi spáchať samovraţdu 

a to skokom z múrika. Dňa 16. 5. 2015 príslušníci str. Michal Čílek a st. inšp. Miroslav 

Lupták zachránili ţivot 50 ročnému Bratislavčanovi, ktorý chcel v Devínskej Novej Vsi 

spáchať samovraţdu skokom z múra.    
 

Záver 
 
 V roku 2015 mestská polícia pokračovala vo svojej činnosti pri ochrane verejného 

poriadku, ochrane zdravia a majetku občanov a organizácií, úlohách na úseku ochrany 

ţivotného prostredia, v doprave a pri vykonávaní prevencie protispoločenskej činnosti. Úlohy 

vyplývali zo všeobecne záväzných nariadení hlavného mesta, mestských častí a tieţ z 
rozhodnutí a poverení primátora hlavného mesta a starostov mestských častí.  
 Nové vedenie mestskej polície má snahu a ambíciu uvedené výsledky v záujme 

plnenia vecí verejných zlepšovať a skvalitňovať, a tak dosiahnuť vyššiu spokojnosť 

obyvateľov a návštevníkov hlavného mesta a taktieţ dosiahnuť vyššiu bezpečnosť a úroveň 

verejného poriadku.  
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Porušenie všeobecne záväzných nariadení 
 

Oblasti  2015 z toho BP 
počet/suma 

2014 z toho BP 
počet/suma 

psi(čistota - výkaly)  29 
2 

20 € 
82 3 

29 € 

psi(vôdzka, voľný pohyb)  218 
46 

510 € 
318 37 

425 € 

psi(zákaz vstupu so psom)i 27 
8 

80 € 
61 15 

140 € 

psi(známka, evidencia psov, poplatky) 71 
7 

100 € 
198 21 

225 € 

čistota a poriadok 5 828 
11 

1 465 € 
7 514 184 

2 531 € 

kontajnery a ich stojiská 2 164 
4 

40 € 
1 389 4 

70 € 

ambulantný predaj 159 
11 

1 440 € 
 

228 155 
1 750 € 

trhový poriadok 130 
37 

610 € 
36 25 

275 € 

záverečné hodiny - prevádzkové časy 1 727 
379 

8 230 € 
1 352 241 

5 170 € 

skladovanie stavebného materiálu bez povolenia 4  7 2 
15 € 

 užívanie verejného priestranstva bez povolenia 79 
11 

140 € 
74 5 

70 € 
 poškodzovanie verejnej zelene 25 

4 
40 € 

31 9 
90 € 

 státie na zeleni 1  179 
684 

7 225 € 
1 690 957 

10 020 € 

pešia zóna 141 
82 

960 € 
 

699 383 
4  870 € 

 znečisťovanie komunikácie 15 
3 

30 € 
 

5  

chodníky - zimná údržba - sneh 87 
1 

20 € 
10 1 

20 € 
 požívanie alkohol. nápojov na ver. priestranstve  2 255 

30 
350 € 

 
 

2 284 51 
550 € 

zákaz(obmedzenie)predaja alkohol. nápojov 10  5  

obťažovanie osôb 456 
7 

70 € 
644 21 

230 € 

nepovolené pálenie odpadu 18 
3 

45 € 
28 2 

20 € 

zákaz vjazdu s bicyklom 44 
8 

80 € 
70 8 

80 € 

znečisťovanie odpadom, skládky - porušenie VZN  163 
3 

50 € 
139 1 

10 € 

VRAKY - porušenie VZN  132 
 
 

55  

rušenie nočného pokoja 133 
96 

2 000 € 
241 137 

2  840 € 

nepovolené pouličné aktivity 288 
28 

310 € 
279 23 

230 € 

hluk(nežiaduci, škodlivý, obťažujúci ... ) 24 
9 

150 € 
 

25 9 
120 € 

nepovolené rozkopávky  11  14 1 
10 € 

 stavebné práce mimo vyhradeného času 62 
32 

440 € 
108 59 

1 280 € 

plagáty + reklama  16 
1 

30 € 
58 24 

300 € 

zákaz táborenia, zakladanie ohniska  16 
7 

70 € 
25  

exteriérové sedenie 31 
12 

220 € 
56 28 

580 € 

zákaz používania pyrotechniky   5 2 
30 € 

ochrana nefajčiarov 123 
32 

320 € 
 

176 25 
250 € 

 Spolu 15 665 1 756 
25 045 € 

 

17 906 2 433 
32230 € 
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Príloha č. 1 
Tabuľky – porovnania s rokom 2014 

 

Základné rozdelenie priestupkov 
 

Druh priestupku 2015 z toho BP 
počet/suma 

2014 z toho BP 
počet/suma 

bezpečnosť a plynul. cestnej premávky 49 116 
32 710 

509 380 € 
55 345 38 949 

603 282 € 

 priestupok na úseku podnikania   7  

priestupok na úseku ochrany životného prostredia 17  21 1 
30 € 

priestupok proti verejnému poriadku 621 
178 

2 750 € 
 

730 169 
2 690 € 

 
priestupky extrémizmu 1  -  

VZN 15 665 
1 756 

25 045 € 
17 906 2 433 

32 230 € 

priestupok proti občianskemu spolunažívaniu 33 
6 

120 € 
43 1 

30 € 

priestupok proti majetku 134 
1 

10 € 
149  

kontrola TAXI - zistený priestupok(vyk.vyhl.124/2012) 89  80 3 
200 € 

nepovolené skládky [§-80b,zák.č.223/2001] 102  133 1 
20 € 

VRAKY -  porušenie zák.č.223/2001,§80,ods.1,písm.k 248  230  

zmena, odstránenie, zakrytie dopravnej značky 81  106  

zničenie, poškodenie, znečistenie doprav. značky 177  207  

porušenie zákona o ochrane nefajčiarov 1 309 
183 

2 290 € 
1  983 125 

1 545 € 

neoznámené zhromaždenie 1  2  

stavba bez stavebného povolenia 20  8 1 
10 € 

porušenie podmienok držania psov 326 
55 

650 € 
342 52 

550 € 

SPOLU 67 940 34 889 
540  245 € 77 292 41 735 

610 587 € 

 
Riešenie priestupkov 
 

Riešenie 2015 2014 
bloková pokuta 34 889 41 735 

bloková pokuta nezaplatená na mieste 48 62 

napomenutie 23 730 27 293 

priestupok oznámený DI 1 200 780 

priestupok oznámený PZ 84 80 

priestupok oznámený iným orgánom 6 518 5 865 

objasňovanie 934 906 

ostatné 504 565 

priestupky v riešení 33 6 

Spolu 67 940 77 292 
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Pokuty uložené v blokovom konaní 
 

 Celkom Pre hlavné mesto Pre mestské časti BP nezaplatená 
 na mieste 

počet  € počet  € počet  € počet € 
2015 34 889 540 245 23 960 380 650 10 929 159 595 48 1 550 
2014 41 735 640 587 28 846 451 380 12 889 189 207  62 1 600 

 

 

Pátrania  
 

Úkon 2015 2014 
zistené osoby v pátraní PZ pre trestný čin 2 2 

zistené nezvestné osoby 3 - 

zistené vozidlá v pátraní PZ 2 - 

 
 
Zistené podozrenia z trestného činu 
 

Trestný čin 2015 2014 
útok na VČ - 2 

obchodovanie s deťmi - 1 

lúpež 1 1 

krádež 1 - 

krádež vlámaním 6 2 

neoprávnené používanie cudzieho motorového vozidla 1 - 

poškodzovanie cudzej veci 2 5 

poškodzovanie cudzej veci – „sprejeri“ - 1 

výtržníctvo 3 - 

opilstvo - 2 

marenie výkonu úradného rozhodnutia - 1 

porušovanie ochrany rastlín - 1 

Spolu 14 16 
 
 
Ďalšie úkony  
 

Druh udalosti 2015 2014 
nezistený priestupok - planý výjazd 13 614 14 381 

privolaná RZP (rýchla záchranná pomoc) 179 180 

privolaný HaZZ (hasiči) 49 60 

privolaná Sloboda zvierat 135 238 

odstúpený oznam PZ 135 174 

nájdené osobné doklady 30 35 

kontrola TAXI - bez závad  130 141 

kontrola TAXI – zistené nedostatky a porušenia 89 80 

 
 



Stanovisko

Komisia pre ochranu verejn6ho poriadku Mestsk6ho zastupitellswa hlavndho meita
S lovenskej republiky Bratislavy

po prerokovani materidlu Spr6va o plnenf riloh Mestskej policie hlavndho mesta SR
Bratislavy zarck2}tl

berie na vedomie.

Hlasovanie:2a5,0 proti, 0 zdrZal sa
komisia nebola uar65ania schopn6

Bratislava 11,.4.2016

Za spr6vnosf:

Dana Machridkov6 v.r.
tajomnidka komisie

PhDr. Ludrnila Farka5ovsk6 v.r.
predsednidka komisie



Spn{va o Ctnnosti Mestskej poHcie hlavn6ho mesta Slovenskej republiky Bratislavy za rok 2015

K6duzr:16.2.

Uznesenie 31712016
zo dfia 14.04.2016

Mestsk6 rada po prerokovani materi6hr

odpontla

Mestsk6mu zastrpitel'stvu hlavn6ho mesta SR Bratislavy

mbrat na vedomie Spr6vu o plneni riloh Mestskej policie hlavnEho mesta SR Bratislavy za rok20l5.




