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Mestská polícia je poriadkový útvar hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, 
pôsobiaci pri zabezpečovaní vecí verejného poriadku a ochrany životného prostredia na území 
hlavného mesta SR Bratislavy. Podieľa sa na ochrane dôstojného života obyvateľov 
a návštevníkov hlavného mesta. 
 Mestská polícia je zriadená Všeobecne záväzným nariadením hl. m. SR Bratislavy  č. 
3/1991 o mestskej polícii zo dňa 18.12.1991 v znení novely č. 6/2013 v súlade so zákonom SNR 
č. 564/1991 Zb. v znení neskorších predpisov o obecnej polícii a jej oprávnenia sú vymedzené 
najmä § 3 ods. 1, citovaného zákona.  
   Mestská polícia Expozitúra Bratislava III ďalej len (Exp BA III) je výkonný útvar 
mestskej polície, ktorý má pôsobnosť v mestských častiach Bratislava Nové Mesto, Bratislava 
Rača a Bratislava Vajnory s okrskami Kuchajda, Tehelné pole, Kramáre, Račianska, Biely kríž, 
Rača, Východné, Krasňany a Vajnory. 
 
1.) Oblasť ľudských zdrojov. 
 
 Expozitúra BA III mala k 16.04.2020 personálny stav 31 príslušníkov mestskej polície 
/ďalej len príslušníci/. Na kamerovom systéme je zaradený 1 zamestnanec.  

 Na úseku   riadenia sú zaradení 2 príslušníci /veliteľ a zástupca veliteľa/, na úseku 
objasňovania  priestupkov 1 príslušník, na úseku operačnej služby 5 príslušníci a 2 referenti 
monitorovacieho systému, na úseku výkonu hliadkovej služby 13 príslušníkov, 1 
príslušníčka je na úseku vedenia administratívnej agendy a 7 okrskárov. 

 
2.) Oblasť výkonu služby. 
 
 Výkon služby príslušníkov Expozitúry BA III v mestských častiach Bratislava Nové 

Mesto, Bratislava Rača a Bratislava Vajnory je zameraný najmä na plnenie úloh vyplývajúcich 
zo spolupráce jednotlivých mestských častí, OR PZ Bratislava 3 a Expozitúry BA III. Okrskári, 
ako aj  hliadky mestskej polície sú velené do okrskov na základe analýzy zistených a riešených 
priestupkov  na úseku dopravnej situácie, zabezpečenia verejného poriadku, ochrany životného 
prostredia, dodržiavania poriadku čistoty a hygieny v uliciach, na verejných priestranstvách, ako 
aj na miestach verejnosti prístupných. Pred nástupom do výkonu služby sú hliadky  riadne 
inštruované a oboznámené s bezpečnostnou situáciou v jednotlivých okrskoch, kde plnia  
bezpečnostnú problematiku. 
Expozitúra BA III plní najmä tieto úlohy: 
 

1. Zabezpečuje verejný poriadok, bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky a 
nerušený priebeh počas jednotlivých kultúrnych podujatí konaných v rámci 
jednotlivých mestských častiach v rámci Okresu Bratislava 3, najmä počas 
„Hodov, Vinobrania  v MČ BA Rača a Hodov a Dožiniek v MČ BA Vajnory a 
pod.. 

 
2. Počas  športovo, kultúrnych a spoločenských podujatiach konaných v halách ZŠ O. 

Nepelu, Pasienky, Mladosť, v Národnom tenisovom centre, na futbalovom 
štadióne Tehelné pole (NFŠ) a pod., zabezpečuje verejný poriadok, dopravnú 
situáciu, ochranu života, zdravia a bezpečnosť osôb, ako aj majetku. Zamedzuje 
výtržnostiam a vandalizmu.  

 
3. Najmä počas dní pracovného voľna a sviatkov pri účasti návštevníkov zabezpečuje 

v lesoparku a vo voľnočasových lokalitách „Partizánska lúka, Koliba a pod.“  
 
 



4. verejný poriadok, bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky so zameraním na 
statickú dopravu s cieľom, aby motorové vozidlá neparkovali na miestach, kde je 
to zakázané. Riadi dopravnú situáciu na ul.  Cesta na Červený most, Cesta mládeže 
a na Kolibe na ul. Cesta na Kamzík. 

 
5. Na základe bezpečnostnej situácie na Trnavskom mýte (v podchode,  na 

nástupištiach MHD), na Račianskom mýte (park, detské ihrisko, Herňa Galaxy) 
zabezpečuje včasnú reakciu hliadok mestskej polície na eliminovanie porušovania 
zákonných ustanovení a  všeobecne záväzných právnych predpisov, a to najmä na 
úseku porušovania verejného poriadku, vandalizmu, poškodzovania cudzej veci, 
čistoty a poriadku, neoprávneného ambulantného predaja, obťažovania 
neprispôsobivými osobami okoloidúcich, požívanie alkoholických nápojov na 
verejnosti a pod.. 

 
6. Operatívne rieši problematiku na  úsekoch statickej dopravy, starých motorových 

vozidiel (vrakov), ľudí bez domova, čistoty a poriadku, požívania alkoholických 
nápojov na verejnosti, nelegálnych skládok, niektorých podmienok držania psov, 
prevádzkového času, rušenia nočného kľudu a pod.. 

 
7. Zabezpečuje verejný poriadok vo voľnočasovom areáli Kuchajda. Zabezpečuje 

nerušený priebeh otvorenia a ukončenia Kultúrneho leta v areáli „Kuchajda“, ako 
aj ostatných kultúrnych podujatí počas letnej turistickej sezóny v tomto areáli. 
Dennými kontrolami  zabezpečuje  dodržiavanie prevádzkového poriadku VZN 
č.1/1997 MČ BA Nové Mesto. Obdobným spôsobom je zabezpečovaný verejný 
poriadok v Jame na Kalinčiakovej ul.. 

 
8. Hliadky zasahujú pri poplachoch  na jednotlivých strážených objektoch v rámci 

Pultu centrálnej ochrany. 
 

3.)Oblasť prevencie. 

 

  Je zabezpečovaná bežným výkonom služieb hliadkami v jednotlivých okrskoch v rámci 
Expozitúry BA III.  Ďalej je vykonávaný dozor hliadkami mestskej polície v čase od 07.15 hod. 
do 08.00 hod. počas pracovných dní na bezpečnosť prechodu detí pri ZŠ Za kasárňou,   pri ZŠ 
Riazanská a pri ZŠ Osloboditeľská  na priechodoch pre chodcov počas školského roka.  
 
Kamerovým systémom, ktorý bol na Exp BA III  daný do užívania 5.12.2014 na monitorovanie 
bezpečnostnej situácie najmä v lokalitách Trnavského mýta,  na Bajkalskej ul. v okolí 
obchodného  
centra POLUS,  Miestneho úradu Bratislava – Nové Mesto, v okolí ZŠ O. Nepelu, Račianskeho 
mýta, v areáli  Kuchajda, v podchode na Trnavskom mýte, v MČ Rača a v MČ Vajnory. 
 
V monitorovaných lokalitách je kamerovým systémom zabezpečený nepretržitý dozor nad 
dodržiavaním verejného poriadku a dopravnej situácie, čo nie je možné zabezpečiť fyzickou 
prítomnosťou hliadok Exp. BA III. Je to významný prvok pri napĺňaní cieľa komplexnej  
 

 
 
 
 



ochrany života zdravia a majetku obyvateľov v jednotlivých mestských častiach, ako aj ich 
návštevníkov. 
 
 
V rámci prevencie predstavuje prítomnosť kamier preventívne pôsobenie na osoby v 
označenom priestore a prijímanie preventívnych opatrení vo vzťahu k situáciám a objektom v 
rámci monitorovaného priestranstva. Predovšetkým ochrany rizikových skupín obyvateľstva 
/seniori, deti, mládež/ ako možných obetí kriminality. Tiež monitorovanie neprispôsobivých 
osôb, osôb pod vplyvom omamných a návykových látok,  pri ktorých ich správanie zvyšuje 
pravdepodobnosť protispoločenského konania.  
 
4.)Oblasť riadiacej a kontrolnej činnosti. 

 
 Na základe vývoja bezpečnostnej situácie v lokalite Exp BA III a plnenia ďalších úloh 
uložených Veliteľstvom MsP Bratislava je spracovaný mesačný plán služieb na príslušný 
mesiac. V tomto pláne je zapracovaný potrebný počet príslušníkov na konkrétny deň na 
zabezpečenie konkrétneho opatrenia  v rámci mesačného pracovného fondu.  
 
Počas mesiaca sa operatívne reaguje na plnenie ďalších úloh preplánovaním  služieb 
príslušníkom na ich zabezpečenie v rámci personálnych  možností tejto stanice. 
 
V rámci operačného dňa t. j. od 07.00 hod. do 07.00 hod. nasledujúceho dňa je spracovaný 
denný plán služieb, ktorý je zaevidovaný do knihy služieb. V knihe služieb sú uvedené 
volacie znaky hliadky, veliteľ hliadky, pohotovostné hliadky..., konkrétne úlohy a pod., podľa 
čoho sa príslušníci vo výkone služby riadia. 
 
V rámci operačného dňa sú písomne spracované konkrétne úlohy veliteľom na príslušný deň, 
s ktorými sú hliadky oboznamované pred nástupom do výkonu služby, a ktorými sa počas 
služby riadia a plnia ich. 
 
Plnenie týchto úloh je koordinovaný operačným, ktorý dohliada nad ich plnením. Splnenie 
úlohy zaeviduje ako udalosť  do knihy udalostí a Centrály. 
 
Špecifické úlohy, ktoré si vyžadujú okrem iného aj stanovenie postupu ich plnenia a pod. sú 
ukladané príslušníkom Pokynom veliteľa Exp BA III (prevažne sa jedná o zabezpečenie 
bezpečnostných opatrení napr. pri športových podujatiach, zabezpečenia dopravnej situácie na 
Partizánskej lúke, Kolibe...). 
 
Informačný tok je na Exp BA III  zabezpečený na dennej komunikácii vedenia 
s podriadenými príslušníkmi osobným kontaktom uložením úlohy a jej spätnej informácii 
o jej splnení. Úloha je ako udalosť  evidovaná v knihe udalostí. Hliadka podľa potreby  k veci 
spíše úradný záznam,  vyhotoví fotodokumentáciu a vykoná ďalšie potrebné úkony. 

 
Kontrolná činnosť je vykonávaná denne so zameraním na výkon služby a plnenie úloh najmä: 

• Zástupca veliteľa spravidla v rozsahu polovice pracovného času sa osobne aktívne podieľa 
na výkone služby tým, že operatívne usmerňuje činnosť hliadok pri plnení stanovených 
úloh  

 
 



• priamo v príslušnej služobnej oblasti, priebežne kontroluje ich činnosť pri plnení úloh 
a operatívne pôsobí pri odstraňovaní nedostatkov, ktoré osobne zistil. 

• Veliteľ v čase od 07.15 hod. do 08.00 hod. vykonáva kontrolu plnenia úloh ako aj spisov, 
ktoré preberá za operačný deň od operačného Exp BA III, na základe ktorých prijíma 
ďalšie opatrenia na dosiahnutie želateľného stavu. 

• Spisový materiál týkajúci sa priestupkového alebo iného konania prideľuje veliteľ 
príslušníkovi zaradeného na úseku objasňovania priestupkov s konkrétnymi úlohami. 

• Veliteľ priebežne kontroluje spisy týkajúce sa priestupkového a iného konania a bežnej 
korešpondencie, dodržiavanie lehôt a pod. a svojím podpisom schvaľuje ich ukončenie 
respektíve odovzdanie na ďalšie konanie inému orgánu.  

• Operatívne sa vykonáva kontrolná činnosť pri zistení nedostatku s cieľom dosiahnuť  
želateľný stav. 

 
 
 
 5.)Záver : 

 
Exp BA III je na úseku personálneho obsadenia poddimenzovaná. Plánovaný stav  je 45 

príslušníkov, čo je k súčasnému stavu 31 príslušníkov  o 14 menej ako je plánovaný stav. V 
percentuálnom vyjadrení chýba na tejto stanici viac ako  31%   príslušníkov . Vzhľadom k 
personálnym možnostiam Exp BA III  a plnenia ďalších úloh vyplývajúcich zo Zákona o obecnej 
polície ako aj iných zákonných ustanovení a všeobecne záväzných právnych predpisov je 
problematika na úseku dopravy a verejného poriadku riešená operatívne k personálnym 
možnostiam Exp BA III. Bezodkladne sú riešené podnety od občanov podané cestou telefonickej 
linky „159“ alebo 02/44634804. 
 
Nemalé sily a prostriedky  sú využívané na zabezpečenie verejného poriadku a  dopravnej situácie 
počas jednotlivých spoločensko-kultúrnych podujatí  v rámci Okresu Bratislava 3 ako aj 
 dopravnej situácie v lokalitách lesoparku v oddychových zónach Partizánska lúka,  Kamzík 
najmä počas víkendov a sviatkov. 
 
Prioritou pre nasledujúce obdobie je pre Exp. BA III posilniť výkon služby personálne na 
plánovaný stav. Vzhľadom k tomu, že  v priemere 2 dvojčlenné hliadky na dennú a nočnú dobu sú 
nepostačujúce v rámci celého Okresu Bratislava III k pomeru plnenia úloh a opatrení, ktoré sú 
zabezpečované  Exp BA III.  
 
Taktiež vozový park Exp BA III je nepostačujúci. 2 SMV s VRZ  Š-Octavia a Toyota sú 
využívané 24 hod. na pohotovostné  a záložné hliadky. Ostatné SMV 2 Š- Fabie a 1 KIA sú 
zastaralé a bez VRZ. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 



Udalosti po spôsobe riešenia v MČ BA Nové Mesto za obdobie 

od 01.02.2020 do 01.05.2020 
     

Spôsob riešenia Počet 

Počet  

pokút 

Pokuty  

šekom 

Suma  

pokút (€) 

nedoriešené 5 0 0 0 

bloková pokuta 725 725 0 15910 

PRIESTUPOK oznámený na DI 1 0 0 0 

vylustrované v EVO 1 0 0 0 

bloková pokuta nezaplatená na mieste 1 1 1 20 

objasň.- odovzdanie veci príslušnému orgánu 21 0 0 0 

objasň.- správa o výsledku objasňovania 15 0 0 0 

objasňovanie uložené 3 0 0 0 

vec oznámená PZ-neriešený priestupok 4 0 0 0 

privolaná RPZ 11 0 0 0 

privolaná Sloboda zvierat 8 0 0 0 

priestupok TAXI oznámený prísluš.orgánu 1 0 0 0 

doklady odovzdané majiteľovi 3 0 0 0 

doklady odovzdané PZ 2 0 0 0 

privolaný HaZZ 2 0 0 0 

napomenutie 185 0 0 0 

oznam nepotvrdený 639 0 0 0 

začaté objasňovanie 8 0 0 0 

PRIESTUPOK oznámený príslušnému orgánu 38 0 0 0 

vec oznámená prísl.orgánu-nejde o priestupok 19 0 0 0 

nemožno prejednať (vek,príčetnosť,CD...) 1 0 0 0 

vec vyriešená na mieste-nejde o priestupok 16 0 0 0 

Celkom 1709 726 1 15930 

     

Udalosti v MČ BA Nové Mesto za obdobie 

od 01.02.2020 do 01.05.2020 

     

Udalosť Počet 

počet  

pokút 

Pokuty  

šekom 

Suma  

pokút (€) 

preverenie udalosti 639 0 0 0 

RZP 11 0 0 0 

HaZZ 2 0 0 0 

Sloboda zvierat 8 0 0 0 

iné oznámenia a zistenia 39 0 0 0 

osobné doklady 5 0 0 0 

EVO - LUSTROVANIE 1 0 0 0 

Bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky 893 716 1 15590 

priestupok proti verejnému poriadku 3 1 0 20 

psi (vodítko,voľný pohyb) 5 0 0 0 

čistota a ver.poriadok 5 0 0 0 

kontajnery a ich stojiská 2 0 0 0 

skladovanie staveb.materiálu bez povolenia na ver.priestr. 1 0 0 0 

užívanie verejného priestranstva bez povolenia 2 0 0 0 

požívanie alk.nápojov na ver.priestr. 23 4 0 40 

priestupok proti majetku 2 0 0 0 

kontrola TAXI 2 1 0 200 

nepovolené skládky - porušenie zákona 4 0 0 0 

VRAK motor.vozidla - porušenie zákona 18 0 0 0 

dopravná značka - zmena,zničenie,poškodenie,znečištenie 11 0 0 0 

porušenie zákona o ochrane nefajčiarov 6 0 0 0 

porušenie zákona o lesoch 13 0 0 0 

ohrozenie verejného zdravia 7 1 0 20 

civilná ochrana 4 1 0 20 

stavba bez stavebného povolenia 1 0 0 0 

porušenie podmienok držania psov 2 2 0 40 

Celkom 1709 726 1 15930 


