
 
  S P R Á V A 

                   
 o stave verejného poriadku v MČ Staré Mesto a činnosti OS MsP 

                                          Staré Mesto za rok 2007 
 
 

 Stav, kontrolu a dodržiavanie verejného poriadku na území MČ  Staré 
Mesto  z  pohľadu OS  MsP  Staré Mesto  ovplyvňovalo   viacero faktorov úzko 
súviacich s  činnosťou  stanice Mestskej  polície. Základné úlohy MsP, ako aj 
oprávnenia  samotných pracovníkov MsP sú upravené v zákone NR SR č. 564/91 
Zb. v znení neskorších predpisov. Mestská polícia hlavného mesta SR je 
poriadkový útvar pôsobiaci pri zabezpečovaní verejného poriadku, ochrany 
životného prostredia a plnení úloh vyplývajúcich zo Všeobecne záväzných 
nariadení, uznesení Mestského zastupiteľstva  hlavného mesta SR, rozhodnutí 
primátora hl. mesta SR, ako aj Všeobecne záväzných nariadení, uznesení 
Miestneho zastupiteľstva a rozhodnutí starostu MČ Staré Mesto. Rozsah úloh pri 
zabezpečovaní verejného poriadku určujú kompetentné orgány hlavného mesta a 
mestskej časti.  Konkrétne úlohy sú plánované na základe vyhodnotenia všetkých 
poznatkov a informácií získaných tak služobnou činnosťou príslušníkov MsP, ako 
aj na základe požiadaviek občanov, zastupiteľských zborov, funkcionárov MČ a 
Magistrátu hlavného mesta, ako aj v rámci výmeny informácií s útvarmi 
Policajného zboru pôsobiacimi najmä na území MČ Staré Mesto. 
 Na schopnosť plnenia úloh kladených na stanicu MsP neoddeliteľne 
pôsobila i organizačná štruktúra MsP, personálny stav príslušníkov zaradených na 
OS MsP Staré Mesto, ich všeobecná a odborná spôsobilosť, materiálno-technické 
zabezpečenie MsP, ale aj organizačné schopnosti  a stabilizácia riadiacich i 
radových príslušníkov OS MsP.   
V priebehu roku 2007 sa skutočný stav príslušníkov stanice pohyboval v počtoch 
od  47 do 51,  plus dvaja pracovníci so zníženou pracovnou schopnosťou, ktorí sú 
využívaní pri obsluhovaní monitorovacieho kamerového systému a vjazdov do 
pešej zóny. Z uvedeného počtu sa na priamom výkone služby podieľalo 33 až 36 
príslušníkov vrátane 6 príslušníkov zaradených pre výkon služby v objekte 
Primaciálného paláca, Magistrátu hl. mesta SR a ich okolia. K 31.12.2007 bol 
skutočný stav všetkých pracovníkov stanice MsP 48 + 2 /ZŤP/. OS MsP Staré 
Mesto má naďalej  zodpovednosť s celomestskou pôsobnosťou za 
zabezpečovanie rozhodnutia o odstranení motorových vozidiel v súlade s § 40 
zákona NR SR č. 315/96 Z.z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení 
neskorších predpisov na základe splnomocnenia správcov komunikácií. 
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 Z hľadiska množstva a rozsahu úloh kladených na OS MsP Staré Mesto sú  
dlhodobo vedením stanice stanovené  nasledovné priority.  
           - okamžite poskytnúť občanovi pomoc na základe oznámenia alebo 
požiadania, ak je občan okradnutý, obťažovaný, alebo iným spôsobom sa cíti byť 
ohrozený 
 -  zakročiť, ak je rušený verejný poriadok nadmernou hlučnosťou  
 - zakročiť, ak je znečisťované životné prostredie odpadom, stavebnou 
činnosťou, vypaľovaním porastov a pod. 
 - zakročiť, ak je rozkrádaný, poškodzovaný alebo ničený majetok hlavného 
mesta, mestskej časti a občanov 
 - vykonávať Všeobecne záväzné nariadenia hlavného mesta SR a MČ 
Staré Mesto, najmä zjednaním poriadku v súvislosti s režimom v pešej zóne, 
neoprávneným parkovaním vozidiel  na vyhradených parkovacích boxoch, 
dodržiavaním záverečných hodín, znečisťovaním verejného priestranstva ako aj 
elimináciou bezdomovcov a osôb, ktoré žobraním obťažujú občanov a 
návštevníkov hlavne v historickom jadre  Bratislavy. 

 Počas roku  2007  príslušníci stanice MsP na území  MČ Staré Mesto 
zistili  a vyriešili celkovo  30 696  priestupkov, z ktorých 11 397  vyriešili 
dohovorom,  v  120 prípadoch bolo  začaté objasňovanie,  v 1 990 prípadoch boli 
priestupky oznámené príslušnému orgánu. 17 189 priestupkov z celkového počtu 
vyriešili v blokovom konaní na celkovú sumu  5 027 800.-Sk. V 6 prípadoch bola 
zistená trestná činnosť.  Pokiaľ ide o technické úkony,  tak v roku  2007  bolo  
celkovo odtiahnutých 8 825 vozidiel  a  v  14 787  prípadoch bol použitý 
technický prostriedok na zabránenie odjazdu  /papuče/.  
      Najväčšiu pozornosť v rámci hliadkovej činnosti sme v roku  2007 
venovali  riešeniu priestupkov v  centrálnej časti Bratislavy, najmä v pešej zóne.  
Dôraz bol kladený na kontrolu dodržiavania VZN 3/96 MČ o podmienkách státia 
v zóne s dopravným obmedzením, VZN 9/04 MČ o pešej zóne, VZN 2/96 MČ o 
obťažovaní osob, VZN 5/02 o zákaze požívania alkoholických nápojov  a v 
konečnom dôsledku aj kontrolu VZN 2/98 MČ o dodržiavaní čistoty a poriadku 
na území MČ. 
 V súvislosti s porušením VZN bolo v uplynulom roku vyriešených 14 658 
priestupkov.  Najviac priestupkov,  8 298 bolo zistených a vyriešených za 
porušenie VZN 3/96 MČ,  2 917  priestupkov za porušenie VZN 9/04 MČ,  za 
porušenie VZN 2/96 MČ bolo riešených 402 priestupkov, za porušenie VZN 
5/02 MČ bolo riešených 807 priestupkov a za porušenie VZN 2/98 MČ bolo 
vyriešených 748 priestupkov. 
Uvedené štatistické údaje sú v podstate na úrovni minulého roku 2006. Znížil sa 
len celkový počet priestupkov riešených dohováraním a to o 665 a zároveň sa 
zvýšil cekový počet priestupkov riešených v blokovom konaní  na mieste o 490. 
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Okrem toho bolo v roku 2007 príslušníkmi MsP v súvislosti 
s prevádzkovaním reštauračných a pohostinských zariadení, najmä v centrálnej 
časti MČ zistených a vyriešených 717 priestupkov nedodržania záverečných 
hodín a rušenia nočného kľudu, za ktoré boli na mieste uložené a uhradené 
blokové pokuty v celkovej sume  171 000,-Sk. Najviac týchto porušení bolo 
zistených v zariadeniach na Obchodnej ul. v počte 66 a na Michalskej ul. v počte 
65. Podstatnú časť priestupkov  za  porušenie    VZN  3/96  MČ    bolo  možné  
vyriešiť  len   vďaka veľmi dobrej spolupráci  OS MsP  s  BPS s.r.o., ktorá sa 
realizuje formou zmiešaných osádok zameraných na kontrolu uvedeného VZN.
 Aj napriek uvedeným štatistickým údajom vedenie stanice MsP nie je 
spokojné s celkovým stavom verejného poriadku, predovšetkým so stavom v 
peších zónach.  V  budúcnosti bude  preto v úzkej  spolupráci s vedením  MČ  
Staré Mesto hľadať účinnejšie spôsoby, ktoré pomôžu súčasnú situáciu zlepšiť. 
Zároveň sa bude vedenie stanice MsP snažiť  vplývať na pracovníkov so 
zameraním  predovšetkým na ich vonkajší vzhľad a slušné správanie, čo by sa 
navonok malo prejaviť v ich zdvorilosti k osobám, s ktorými prichádzajú do 
styku. V konečnom dôsledku by to malo získať a upevniť vážnosť MsP vo 
vzťahu k občanom. 
      Pracovníci MsP na základe požiadavok MÚ  asistovali  pri deložáciach, 
otváraní a vypratávaní bytových a nebytových priestorov, ako aj pri doručovaní 
rôznych rozhodnutí a iných dôležitých zásielok.  
K zlepšovaniu verejného poriadku najmä čo sa týka čistoty verejných 
priestranstiev a udržiavania dopravných zariadení /mechanické zábrany, 
signalizačné zariadenia a pod./ prispieva aj nadštandartná spolupráca s riaditeľom 
VEPOS, čoho dôkazom je najmä zlepšujúca sa situácia v pešej zóne aj napriek 
zvyšujúcemu sa počtu kultúrno-spoločenských podujatí. 
 V súvislosti so stavom verejného poriadku nesmieme taktiež zabudnúť na  
veľmi dobrú spoluprácu MsP s asistentmi verejného poriadku MÚ. Ich  činnosť 
sa zameriavala  predovšetkým na dodržiavanie čistoty verejných priestranstiev, 
kontajnerových stojísk, kontrolu rozkopávok, zisťovanie nepovolených skládok 
odpadu, neoprávneného zaujatia verejného priestranstva, ochranu verejnej zelene 
a kontrolu dodržiavania režimu exteriérových sedení najmä v historickom jadre 
Bratislavy. 
V zimných mesiacoch sa osvedčila ako účinná spolupráca pri kontrole čistenia 
chodníkov a verejných priestranstiev od snehu,  ktorá  bola  iniciovaná vedením  
Úseku správnych činností a založená na koordinovanom postupe pri operativnom 
riešení uvedeného problému. Vedenie stanice je presvedčené, že zlepšujúca sa 
spolupráca s uvedeným úsekom MÚ bude viesť k efektívnejšiemu plneniu úloh na 
na úseku ochrany veřejného poriadku v podmienkach MČ Staré Mesto. 
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      Okrem uvedených činností sa pracovníci OS MsP Staré Mesto podieľali aj 
na zabezpečovaní verejného poriadku počas kultúrnych, spoločenských a športo- 
vých podujatí organizovaných na území  MČ, ako aj počas rôznych protestných 
pochodov, mítingov, zhromaždení záujmových skupín a občanov. Prioritu zo 
strany MsP mali akcie organizované MČ a Magistrátom hl. mesta v rámci 
„Kultúrneho leta 2007“, zabezpečovanie verejného poriadku počas Tatra City 
maratónu, Supermaratónu Viedeň-Bratislava-Budapešť, Vianočných trhov a 
v neposlednom rade zabezpečovanie verejného poriadku počas Silvestra 2007 v 
uliciach historického jadra a na nábreží  Dunaja. 
 V mnohých prípadoch sme akcie, ktoré sa konali na území Starého Mesta 
uspešne zvládli  aj vďaka nadštandartnej spolupráci s OR PZ SR Bratislava I., 
ako aj ostatnými stanicami MsP. 
 Dôležitú úlohu  pri zabezpečovaní verejného poriadku najmä v užšom 
centre MČ Staré Mesto zohráva i kamerový monitorovací systém MsP. 
Vďaka nemu sa najmä v poslednom období darí úspešne bojovať hlavne 
s problematikou bezdomovcov, žobrákov a rôznými formami pouličných aktivít, 
ktoré nie sú v súlade s  VZN 4/94 MČ. Podľa  našich informácií  z OR PZ  sa 
navyše  v lokalitách, ktoré sú kamerovým systémom monitorované rapídne znížil 
počet spáchaných trestných činov a inej nelegálnej  činnosti. V rámci uvedeného 
systému je  momentálne  nainštalovaných  a  funkčných  17  kamier, ktoré sú v 
nepretržitej prevádzke zároveň spolu so záznamovým zariadením. Aj napriek 
výhodám uvedeného systému sa dá skonštatovať, že bez dostatočného počtu 
odborne spôsobilých pracovníkov nebude možné v plnom rozsahu možnosti 
tohoto systému využiť. 
      Na základe uvedeného možno skonštatovať, že od zriadenia MsP uplynulo 
16 rokov, počas ktorých i OS MsP Staré Mesto svojimi výsledkami práce 
potvrdila správnosť rozhodnutia Mestského zastupiteľstva o jej zriadení. Zlepšil 
sa stav riešenia priestupkov na úseku verejného poriadku a VZN. Dosiahnuté 
výsledky nie sú len dôsledkom činnosti stanice MsP. Podstatnou mierou k tomu 
prispela i neustále sa zlepšujúca spolupráca s rôznymi organizáciami, ktoré sa 
podieľajú na riešení  problematiky verejného poriadku.   
V prvom rade treba vyzdvihnút nadštandartnú  spoluprácu so starostom  MČ Ing. 
arch. Petrekom,  s funkcionármi a  zamestnancami  MÚ, ako aj s komisiami a 
jednotlivými poslancami Miestneho zastupiteľstva na čom bude mať vedenie 
stanice MsP eminentný záujem aj v budúcnosti a vníma to ako jeden z 
rozhodujúcich faktorov pri plnení úloh kladených na MsP v MČ Staré Mesto.  
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Treba tiež  vyzdvihnúť veľmi dobrú  spoluprácu  aj  s vedením OR PZ Bratislava 
I.,  s  riaditeľmi jednotlivých OO PZ SR, KDI PZ a Železničnej polície čoho 
dôkazom sú aj súčinnostné akcie zamerané tak na problematiku dopravného 
režimu /Zóna s obmedzeným státím/, ako aj  verejného poriadku / lokalita pešej 
zóny, okolie Hlavnej stanice ŽSR a kontrola prevádzkových jednotiek/.  Zároveň 
dúfame, že aj za podpory starostu  a Miestneho zastupitelstva MČ sa bude táto 
spolupráca neustále zlepšovať. 
      Z uvedeného vyplýva, že nároky kladené na pracovníkov OS MsP Staré 
Mesto sú podstatne vyššie, ako vo väčšine iných mestských častí  a realizácia 
požiadaviek kladených na OS MsP bude pri súčasnom stave  pracovníkov ťažšie 
realizovateľná v plnom rozsahu aj napriek úsiliu, ktoré vedenie a príslušníci 
stanice MsP vyvíjajú. Preto by bolo potrebné do búducnosti zvažovať  z pozície 
starostu MČ, ale aj Miestneho zastupiteľstva  možnosti, ktoré by viedli hlavne 
k zvýšeniu počtu príslušníkov stanice.  
      Na záver sa dá skonštatovať, že MsP žije v podvedomí občanov a že sme 
tu pre nich svedčia i počty telefonátov so žiadosťou o poskytnutie pomoci  /2 
541/, 
ktorých bolo o 100 viac ako v minulom roku. 
      Vedenie, ale aj pracovníci stanice MsP  urobia  všetko pre to, aby sa 
občan na území  Mestskej časti  Staré Mesto cítil bezpečnejšie a narušitelia 
verejného poriadku boli v súlade s platnými právnymi normami potrestaní. Toto 
predsavzatie však  môžeme úspešne realizovať len za aktívnej pomoci a 
koordinovaného postupu všetkých zainteresovaných subjektov, ale aj občanov, 
ktorým záleží na riešení a následne zlepšovaní bezpečnostnej situácie na území 
MČ Staré Mesto, čo by v konečnom dôsledku prispelo k zlepšeniu situácie aj 
v rámci  celej Bratislavy. 
   
 
 
                                                                         Velitel  OS  MsP  Staré Mesto 
                                                                                skom. Jozef  Hitka 
 
 
 
 
 
 
 
Prílohy:   Tabuľkový prehľad o činnosti OS MsP  za rok 2007 
               Lokalizácia kamerového systému v MČ 


