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Okrsková stanica MsP Bratislava Ružinov 

Listová ul. č. 4, 821 05 Bratislava 
Č.p.: MsP-26/2013-R                                                                 v Bratislave dňa 23.01.2013 
 
 
 
 

S P R Á V A  
 

o výsledkoch práce a činnosti Okrskovej stanice MsP Bratislava Ružinov v MČ 
Bratislava Ružinov za obdobie od 01.01.2012 do 31.12.2012 

 
 
     Posledné hodnotenie činnosti Okrskovej stanice MsP Bratislava Ružinov do MZ bolo 
predložené  na  septembrovom  rokovaní  MZ   za  obdobie  od  01.01.2012  do  
30.06.2012. Táto správa obsahuje výsledky práce a činnosti  Okrskovej stanice MsP 
Bratislava Ružinov v MČ Bratislava Ružinov za  obdobie I. polroka 2012. OS MsP 
svojou činnosťou zabezpečovala úlohy vyplývajúce zo zákonných ustanovení a zo VZN 
a na základe požiadaviek MiÚ BA Ružinov, občanov a organizácií.  
      
     OS MsP Bratislava Ružinov plnila úlohy s priemerným početným stavom 43 
policajtov a 1 zamestnanec, z toho 38 policajtov v priamom výkone služby systémom 2 
až 4 2-oj členných hliadok v teréne výkonom služby okrskárov a zabezpečovaním stálej 
služby operačných pracovníkov. Z vyššie uvedených počtov sa nám podarilo  
zabezpečovať výkon služby okrskárov v mestskej časti Trnávka, Mlynské nivy, na 
Štrkovci,  na Ostredkoch, na Trávnikoch a Pošni, ale aj v MČ Podunajské Biskupice 
a Vrakuňa. Výkon činnosti MsP je zameraný na celú oblasť MČ Bratislava Ružinov, 
Vrakuňa a Podunajské Biskupice, so zameraním hlavne na tie ulice a časti, na ktoré 
upozornili občania, alebo boli požiadavky MiÚ a iných organizácií, ale aj vlastnou 
činnosťou, t.j. vyhľadávaním a riešením priestupkov. 
 
     Vychádzajúc zo štatistiky hodnoteného obdobia bolo v roku 2012 riešených v MČ 
Bratislava Ružinov celkom  15209 skutkov a to :  
 
a) Podľa spôsobu zistenia: 
     - policajtom bolo zistených                          8666 skutkov 
     - na linku 159 bolo oznámených                   886 skutkov 
     - telefonický alebo osobný oznam               4709 skutkov 
     - požiadavka z PZ SR                                    197 skutkov 
     - kamerovým systémom zistených                751 skutkov                                    
 
b) Podľa druhu udalosti je možno skutky rozdeliť: 
     - proti plynulosti a bezpečnosti cestnej premávky, 
     - proti verejnému poriadku, 
     - na úseku ochrany životného prostredia a verejnej zelene, 
     - ambulantný predaj a zaujatie verejného priestranstva. 
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     Podrobnejšie výsledky činnosti sú na priložených prílohách, ku ktorým uvádzam pre 
identifikáciu a zorientovanie sa: 

1. číslo v stĺpci je uvedený kód v evidencii MsP s názvom skutku, do ktorého bol 
priestupok zaradený, 

2. stĺpec „Celkom“ je uvedený celkový počet zistených priestupkov (skutkov) v 
danej problematike, 

3. stĺpec „Počet“ je uvedený počet riešených priestupkov na bloky Magistrátu hl. 
mesta SR Bratislavy, 

4. stĺpec „Mag. €“ je uvedená čiastka v „€“, ktorá bola vybraná na bloky 
Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy za dané priestupky, 

5. stĺpec „Počet“ je uvedený počet riešených priestupkov na bloky MČ Ružinov, 
6. stĺpec „MČ €“ je uvedená čiastka v „€“, ktorá bola vybraná na bloky MČ 

Ružinov za konkrétne priestupky. 
 
     Samotné prílohy sú rozdelené podľa: 

- druhu udalosti, 
- spôsobu zistenia, 
- spôsobu riešenia, 
- miesta udalosti. 

 
     Z výsledkov uvedených v prílohe „Druh udalosti“ oblasti dopravy bola a je venovaná 
zvýšená pozornosť vzhľadom na nedisciplinovanosť mnohých vodičov, ale aj na základe 
oznamov, z ktorých viac ako 70% oznamov upozorňuje práve na parkovanie na zeleni 
a chodníkoch, na vyhradených parkovacích miestach, na porušovanie zákazových 
značiek (zastavenie, státie, zákaz vjazdu, jazda v protismere jednosmerných ulíc). 
V tejto oblasti bolo riešených  9336 skutkov. 
      
     Ďalšie skutky, ktoré OS MsP riešila boli v oblasti proti verejnému poriadku a čistote, 
v ambulantnom predaji, požívaní alkoholu na verejnom priestranstve, ale aj Ďalšie na 
úseku ochrany životného prostredia a verejnej zelene. Skutky zistené pri chove a vodení 
psov boli zisťované a dokumentované hlavne na základe vlastnej aktívnej činnosti. Málo 
oznamov na linku 159 a OD MsP smeruje do týchto oblastí porušenia VZN a zákonných 
ustanovení. 
      
     Z celkového evidovaného počtu skutkov 15209, až 3510 skutkov oznamovaných OS 
MsP bolo riešených ako nezistené porušenie právnych noriem. Jednalo sa hlavne 
o oznamy od občanov, keď po ich preverení hliadka konštatovala, že nedošlo 
k porušeniu právnej normy a oznam nemohla riešiť ako priestupok v zmysle zákona. 
Všetky oznamované skutky, či už na tel. linku „159“, alebo priamo oznámené na OS 
MsP  Ružinov  sú  zaznamenávané  v knihe  udalostí  ihneď  po  ozname  a  po prešetrení  
hliadkou, alebo okrskárom vykázané ako priestupok, alebo nezistený priestupok, alebo 
prečin. Väčšina  oznamov smerovala do oblasti dopravy (parkovanie na chodníkoch, 
v križovatkách, v zákazoch a podobne).  
 
      Všetky zistené porušenia právnych noriem boli riešené napomenutím, alebo 
v blokovom konaní na mieste, alebo odstúpením správnemu, alebo inému orgánu. 
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 Priestupky boli riešené napr. : 
7767 - v blokovom konaní na čiastku 175.240,-€     
2675 - napomínaním 
1240 - oznámením inému orgánu (ODI, PZ SR, Správny orgán) a podobne 
    17 - prípadov bolo odložených, alebo uložených ako neriešené  
 
     Celkom podľa „Miesta udalosti“ boli skutky riešené na 270 uliciach MČ MiÚ BA 
Ružinov. Najviac skutkov bolo riešených na uliciach: 
- Trenčianska ul.   -     569 priestupkov,  
- Ivánska cesta      -   1205  priestupkov,  
- Páričkova ul.       -     684 priestupkov, 
- Košická ul.          -     550 priestupkov, 
- Palkovičova ul.   -     531 priestupkov 
  
     Podrobný prehľad činnosti na jednotlivých uliciach je uvedený v priloženej prílohe. 
Z tohto prehľadu je tiež vidieť, že na niektorých uliciach bolo pri pomerne vysokom 
počte priestupkov uložených menej pokút v blokovom konaní. Väčšinou sa jednalo 
o riešenie bezdomovcov a ťažko prispôsobivých občanov, ktorí boli na svoje protiprávne 
konanie hliadkou upozornení, riešení napomínaním a po uprataní si svojho neporiadku 
z miesta vykázaní. 
- Palkovičová ul.       -  531 skutkov a iba 199 pokút na čiastku 4.425,-€ 
- Dulovo nám.           -  102 skutkov a iba 31 pokút na čiastku 890,-€ 
- Radničné nám.       -  221 skutkov a iba 9 pokút na čiastku 220,-€ 
- Galvaniho ul.         -    50 skutkov a iba 3 pokuty na čiastku 110,-€ 

 
V predložených štatistických výsledkoch nie sú zahrnuté naše preventívne aktivity, 
ako napríklad : 

- účasť na holandskom projekte „Správaj sa normálne“, ktorý zabezpečujeme pre 
žiakov piatych tried na 3-och ZŠ, v Ružinove na ZŠ Mierová, 

- prednášky o škodlivosti alkoholu, drog a fajčenia pre študentov SOŠ na Ivánskej 
ceste, 

- prednášky pre deti ZŠ v knižnici na Trnávke – dopravná výchova – správanie sa 
v škole a na ulici, 

- pravidelne počas školského roka zabezpečujeme priechody pre chodcov v čase od 
07,15 hod do 08,00 hod pri ZŠ na Mierovej ul. a podľa možností i na Svätoplukovej 
ul. a na Jelačičovej ul. 
 

  V predložených výsledkoch tiež nie sú zahrnuté naše účasti pri kultúrno–spoločenských 
a športových   podujatiach  organizovaných  v  MČ Ružinov, keď  hliadky zabezpečovali  
verejný poriadok, prípadne riešili parkovanie vozidiel pri týchto akciách, ale aj ďalšie 
naše činnosti ako napr.: 
 
- kontroly a overovanie totožnosti bezdomovcov zdržujúcich sa v parkoch, v blízkosti 

školských zariadení, obchodov, záhrad, garáží a tiež asistencia hliadok pre VPS pri 
čistení skládok vytváraných a obývaných bezdomovcami, 

- zisťovanie a monitorovanie vytvárania nepovolených skládok, takéto zistenia sa 
oznamujú priamo na životné prostredie, 

-  4  - 



 
 
- kontrola požívania alkoholu maloletými i mladistvými pri rôznych spoločenských 

akciách,  
- kontrola dodržiavania zákazu fajčenia na zastávkach MHD a na detských ihriskách,  

iba zistené priestupky sa evidujú, 
- kontrola majiteľov psov, (čistota, výkaly, evidenčné známky), ktorí neporušili VZN 

ani zákon. Takéto kontroly boli vykonávané približne u 500 majiteľov psov, 
- kontroly nedovolených predajov v okolí trhovísk (Miletičova, Drieňová, 

Ostredková), iba pri zistení predaja sú predajcovia riešení za priestupok, 
- kontroly povolených i nepovolených rozkopávok ulíc a chodníkov a dodržiavanie 

termínov pri ukončení a daní do pôvodného stavu. Zistené nedostatky sú 
oznamované správcovi komunikácie, 

- zabezpečovanie približne 80 objektov proti nepovolenému vniknutiu, prípadne jeho 
narušeniu na základe podnetu signalizačných zariadení. 
 
     Hliadky v priebehu roka doručovali asi v 90 prípadoch rôzne zásielky zo súdov 
a iných inštitúcií a zisťovali pobyty jednotlivých občanov, ktorí pri preberaní 
zásielok buď robili obštrukcie, alebo zásielky boli vrátené odosielateľovi ako adresát 
neznámy. 
     Osobitnou našou činnosťou je zabezpečovanie verejného poriadku a povoleného 
parkovania v časti ohraničenej ulicami Jégého, Trnavská, Bajkalská a Záhradnícka, 
počas podujatí organizovaných na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu. Približne 6 – 8 
policajtov preventívne zabezpečuje v tejto časti 2 až 2,5 hodiny pred začatím 
podujatia (kultúrne a športové). Policajti zabezpečujú, aby vozidlá neparkovali na 
trávnikoch, v zákazoch, priechodoch pre chodcov a 5 metrov pred nimi, aby ulice a  
chodníky zostali prejazdné a priechodné. Po začatí podujatí a skončení pohybu 
vozidiel celá oblasť je prekontrolovaná motorizovanými hliadkami a tie zistené 
priestupky potom riešia podľa zákona. 
- Jégého ul.            -  225 priestupkov riešených v blokovom konaní na čiastku 2060,-€ 
- Bajzova ul.          -  249 priestupkov riešených v blokovom konaní na čiastku 2730,-€ 
- Palkovičova ul.   -  531 priestupkov riešených v blokovom konaní na čiastku 4425,-€     
- Stodolova ul.       -   84  priestupkov riešených v blokovom konaní na čiastku 1550,-€ 
- Prešovská ul.      -  106 priestupkov riešených v blokovom konaní na čiastku 1230,-€ 
. Ondavská ul.      -    71 priestupkov riešených v blokovom konaní na čiastku   700,-€ 
     Celkovo 1266 priestupkov bolo riešených na čiastku  :  13.695,-€       
 
     Z ďalších činnosti, ktoré sú štatistikou na výsledkoch práce vykazované ako 
neriešený priestupok, resp. priestupok riešený dohováraním je v mnohých prípadoch 
riešenie vykázania bezdomovcov z priestorov, zabezpečenie vyčistenia priestorov 
týmito občanmi a po týchto občanoch. Takéto zásahy hliadok sú väčšinou na 
zastávkach MHD, pri predajniach potravín (Večierkach), na detských ihriskách, 
v okolí jazier, v parčíkoch, ale aj v iných priestoroch, ako napríklad rôzne 
zdravotnícke zariadenia na celom území Bratislava II. 
Priestory slúžiace hlavne deťom (ihriská, školské a športové areály) boli hliadkami 
kontrolované hlavne vo večerných a nočných hodinách. Okrem týchto kontrol nočné 
hliadky  vykonávajú  kontrolu   dodržiavania  záverečných   hodín   v reštauračných 
a  pohostinských  zariadeniach, kontrolu  v okolí cintorínov, vyhľadávajú poškodené  
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dopravné značenie a odstavené vraky motorových vozidiel. O každom zistení sa spíše 
záznam a pokračuje sa v konaní cez príslušný MiÚ. 

 
      Z celkového počtu 15209 skutkov zistených a riešených v MČ BA Ružinov sa svojou 
činnosťou podieľali okrskári pp. Šotter a Gál na Trnávke, Žák a Harušťák na 
Mlynských nivách I., p. Vajkunyová na Mlynských nivách II.,  p. Šafár na Štrkovci,  p. 
Dvořák na Ostredkoch a  od 01.03.2012 p. Čavoš na Trávnikoch a Pošni pri samostatnej 
hliadkovej činnosti, ale aj ako členovia motorizovanej hliadky počas sviatkov, sobôt, 
nedieľ a v nočných hodinách.  
 
 
      Okrskármi boli riešené : 
 
 ml. str. Ing. Anton ŠOTTER 
 
      Vykonával svoju činnosť v určenom okrsku Trnávka. Bol to v MČ jediný okrskár, 
ktorý mal vytvorené vhodné podmienky na činnosť okrskára. Prostredníctvom MiÚ 
Ružinov a v spolupráci s miestnou knižnicou je zriadená a vybavená miestnosť 
v knižnici na Trnávke. Jeho aktivity boli tak v pešej pochôdzkovej činnosti, ako aj 
k zabezpečeniu a riešeniu oznamov od občanov a MiÚ, vzhľadom na to, že ako jediný  
mal k dispozícii služobné vozidlo OPEL.      
      Aj  keď  pre okrskára  je vyhradená  miestnosť v  knižnici na Trnávke a dokonca  
má aj vyhradený  box  pre služobné vozidlo pred kanceláriou, nemal určené  úradné    
hodiny. Priestupky riešil  na mieste, alebo cez služobný telefón dohodol stretnutie s 
priestupcom. Okrem  služobného  mobilu  mal   k  dispozícii  pevnú  linku   (43424900) 
a  internet  s  E-mailom. Všetky  kontakty  sú realizované  na základe  oznámení, o  
páchaní  priestupkov,  ako  aj  vlastnou  iniciatívnou.  OC  a  ich  okolie boli a sú riešené  
sporadicky iba  pri  ozname občana, alebo PZ pri žiadosti o výpomoc. Vlastnou 
iniciatívnou mal niekoľko prednášok na Strednej odbornej škole  na Ivánskej ceste 
ohľadne činnosti  MsP,  jej  práv a povinností, ale aj  o  vplyve  drog, alkoholu a  
fajčenia. V samotnej   knižnici  vykonal  niekoľko besied s  deťmi  ZŠ  ohľadne 
dopravnej výchovy, vplyvu  drog   a  podobne. Celkom   odpracoval 486 hodín  denných 
služieb a 253 hodín  nočných služieb.  Zo štatistík vyplýva, že vyriešil 184 priestupkov,  
z toho  10 napomínaním a 119 uložením blokovej pokuty na  čiastku  2.525,-€. Okrem   
toho zistil, zdokumentoval a nahlásil 10 poškodených, alebo zničených dopravných 
značiek a 9 nepovolených skládok. V 7 prípadoch riešil oznamy na podnet PZ, alebo 
v spolupráci s ňou. Pravidelne kontroloval parky na Vrútockej ul., Vietnamskej ul. 
a Krasinského ul. ohľadne znečisťovania psami.  Pravidelne kontroloval okolie škôl 
a školských zariadení ohľadne prebývania a znečisťovania bezdomovcami.  
      
Záver: S činnosťou okrskára v danom okrsku bola zo strany vedenia OS MsP Ružinov 
maximálna spokojnosť. Pri  plnom vybavení okrskára technikou a  podmienkami   pre   
prácu  a  činnosť,  ale  aj  záujem  samotného  okrskára  o  uvedenú prácu, jeho aktivity, 
dôslednosť a dôkladnosť pri jeho činnosti, je možno označiť ako ideál okrskára, ktorý 
dňom 31.07.2012 ukončil svoju činnosť odchodom do starobného dôchodku.   
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str. Juraj GÁL 
 
      Bol na výkon služby v okrsku Trnávka zaradený od 01.08.2012. Má k dispozícii 
služobný mobil  (0914 369 405). Miestnosť o zariadenie ako jeho predchodca. Svoju 
činnosť vykonáva pešou obchôdzkovou činnosťou. Venuje sa hlavne parkom, detským 
ihriskám a okoliu ZŠ na Vrútockej ul., ale aj ako veliteľ motorizovanej hliadky plní 
ďalšie úlohy aj mimo okrsku. V hodnotenom období odpracoval  590,5 hodín v denných 
službách a 172,5 hodín v nočných službách. Zo štatistík vyplýva, že riešil celkom 245 
skutkov, z ktorých v 74 prípadoch uložil napomenutie a v 100 prípadoch priestupky 
riešil v blokovom konaní na čiastku 2.060,-€. 49 skutkov boli nezistené priestupky a 22 
prípadov boli riešené odovzdaním inému orgánu. 
 
Záver: Okrskár vykonáva svoju činnosť hlavne pešími hliadkami a vzhľadom na 
rozľahlosť okrsku (Zlaté piesky, záhradky, OC) pri oznamoch nedokáže celú oblasť 
Trnávky obsiahnúť a aj z toho dôvodu je začleňovaný do motorizovanej hliadky a pri 
oznamoch priestupky preberajú a riešia motorizované hliadky.    
 
 
st. str. Vladimír ŽÁK 
 
     Vykonával svoju činnosť v určenom okrsku Mlynské nivy I. Stretnutia s občanmi na 
ulici využíval ako informácie pre objasňovanie a dokumentovanie priestupkov.  
     Objasňovanie priestupkov riešil priestupkár OS MsP Ružinov. Okrskár skôr pôsobil 
preventívne svojim pohybom hlavne po tých uliciach, na ktorých častejšie prichádza 
k porušovaniu či už VZN, alebo zákonov. Svoju činnosť vykonáva hlavne pešími 12-
hodinovými službami. Prestávky na oddych a posilnenie vykonával na OS MsP 
v Ružinove. V priebehu polroka 2012 mal 219 hodín nočných služieb a 524 hodín 
denných služieb a iba sporadicky ako člen motorizovanej hliadky. Riešil 204 
priestupkov, z toho v 121 prípadoch uložil blokovú pokutu v čiastke 2.125,-€ v 29 
prípadoch priestupky riešil napomínaním. Okrem týchto štatisticky 
zadokumentovaných riešení, vykonával kontroly dodržiavania zákona o podmienkach 
držania psov v 96 prípadoch bez nedostatkov. Vykonával pravidelné kontroly 
dodržiavania rozhodnutí MiÚ a Magistrátu, v 10 prípadoch pri rozkopávkach, pri 
zaberaní verejného priestranstva, pri znečisťovaní chodníkov a komunikácií pri 
stavbách v jeho okrsku. Pravidelne vykonával kontrolu školských dvorov a okolia, 
zariadení pre obmedzenie pohybu bezdomovcov. Zistil, zadokumentoval a nahlásil 5 
vrakov motorových vozidiel.  
       O problémoch v okrsku pri niektorých dôležitých informáciách starostu informuje 
veliteľ OS MsP Ružinov na pravidelných pondelňajších stretnutiach. 
       
Záver: Pre výkon služby okrskára nemal vytvorené najvhodnejšie podmienky a aj 
z toho dôvodu jeho činnosť bola viac preventívna, s upozorňovaním a napomínaním. .         
Na základe vlastnej žiadosti ukončil pracovný pomer s MsP dňa 15.07.2012.  
 
 
 
 

-  7  - 



 
St. inšp. Karol HARUŠŤÁK 
 
     Bol na výkon služby v okrsku Mlynské nivy I. zaradený od 01.08.2012. Má 
k dispozícii služobný mobil (0902 921 192). Svoju činnosť vykonáva pešou 
obchôdzkovou činnosťou. Venuje sa hlavne parkom, vnútroblokom, detským ihriskám. 
Školským dvorom a zariadeniam, ale aj okoliu autobusovej stanice. V prípade možnosti, 
ako člen hliadky, resp. veliteľ motorizovanej hliadky využíva aj služobné vozidlo, 
pričom plní aj ďalšie úlohy mimo svojho okrsku. V hodnotenom období odpracoval 482 
hodín v denných službách a 161 hodín v nočných službách. 
     Zo štatistiky vyplýva, že ako okrskár i ako člen motorizovanej hliadky riešil 454 
skutkov, z toho 69 priestupkov riešil napomínaním, v 193 priestupkoch uložil 
v blokovom konaní pokuty na čiastku 3.690,-€. V 159 prípadoch oznámený skutok 
vyhodnotil ako nezistený priestupok. V 33 prípadoch bol skutok odovzdaný inému 
orgánu.  
 
Záver: Pri výkone služby okrskára pôsobí viac preventívne s upozorňovaním 
a napomínaním. Tým, že v jeho okrsku sa pohybujú i motorizované hliadky, pri riešení 
dopravných priestupkov tieto informuje a využíva na osadenie imobilizérov. 
 
    
str.Adriana VAJKUNYOVÁ 
 
            Vykonávala svoju činnosť v určenom okrsku Mlynské nivy II.  Stretnutia 
s občanmi na ulici využívala ako informácie pre objasňovanie a dokumentovanie 
priestupkov. Objasňovanie riešil priestupkár OS MsP Ružinov. Aj   tomto prípade 
okrskárka  skôr pôsobila preventívne,  hlavne v parčíku po  jeho revitalizácii, ako aj 
v uliciach okrsku. Svoju činnosť vykonávala hlavne pešími 8 hodinovými službami. 
Prestávky na oddych riešila hlavne na OS MsP Ružinov.   
     V priebehu polroka  mala 207 nočných služieb a 437 hodín v peších denných 
službách. Iba sporadicky ako členka motorizovanej hliadky. Počas služby riešila celkom 
189 skutkov, z toho 58 priestupkov riešila napomínaním, 68 priestupkov v blokovom 
konaní na čiastku 1.055,-€. Okrem týchto štatisticky vykázaných riešení, vykonávala 
kontrolu  dodržiavania zákona podmienok držania psov. Pravidelne vykonávala 
kontrolu okolia trhoviska na Miletičovej ul., parky na Záhradníckej ul. a v Ružovej 
doline, hlavne nedovoleného zaujatia verejného priestranstva a nepovoleného predaja. 
Riešila oznamy ohľadom nepovolených parkovaní na uliciach Jégého, Miletičova, 
Trenčianska,  Záhradnícka,  tiež   vykonávala   kontroly   TAXI   služieb.   Kontrolovala  
dodržiavanie rozhodnutí o rozkopávkach (8 prípadov). Pravidelne vykonávala kontrolu 
parčíku pri kúpalisku DELFÍN po jeho revitalizácii, okolia materských škôlok a škôl.  
     Všetky problémy v okrsku riešila cez operačnú službu. Starostu informuje veliteľ OS 
MsP Ružinov.  
      
Záver: Jej činnosť bola viac preventívna s upozorňovaním a napomínaním s málo 
aktívnym prístupom k práci. Vzhľadom na jej činnosť a výsledky práce bola z funkcie 
okrskárky preradená do motorizovanej hliadky od 01.06.2012.    
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st. inšp. Ján ŠAFÁR 
 
     Vykonáva svoju činnosť v určenom okrsku Štrkovec. Má k dispozícii na oddych 
miestnosť na detskom ihrisku pri jazere. Miestnosť je však nevhodná na riešenie 
priestupkov objasňovaním. Zistené a dokumentované priestupky rieši tak, že 
priestupcovi nechá za stieračom oznámenie o zistení priestupku s dodatkom, aby sa 
s ním priestupca kontaktoval na jeho služobný mobil (0908 748 180).Priestupok rieši po 
dohovore s priestupcom na mieste, prípadne je priestupok riešený objasňovaním 
priestupkárom OS MsP Ružinov. Stretnutia s občanmi a informácie využíva na 
dokumentovanie a objasňovanie priestupkov. Svoju činnosť vykonáva hlavne pešími 12 
hodinovými službami.  
     V priebehu roka  mal 391 hodín nočných služieb a 1372 hodín peších denných služieb. 
Tiež sporadicky ako člen motorizovanej hliadky. Celkom riešil 769 skutkov a to 187 
priestupkov napomínaním a v 309 priestupkoch uložil pokutu v čiastke 4.450,-€. Okrem 
týchto štatisticky zadokumentovaných riešení vykonával pravidelne kontrolu areálu 
Štrkoveckého jazera (zákaz vstupu so psom, znečisťovanie areálu). Kontroloval 
nedovolené zaujatie verejného priestranstva a nepovolené predaje v okolí OD HELIOS. 
Vykonával kontroly areálov škôl, škôlok a školských zariadení. Vykonával kontroly 
psov v okolí ulíc Zálužická, Komárnická, Drieňová, Haburská asi v 60 prípadoch, bez 
zistenia priestupku.  
     Dokumentoval, objasňoval, resp. riešil oznamy od občanov na nepriechodnosť 
chodníkov  (Medzilaborecká, Trebišovská ul.). Pravidelne  rieši oznamy na parkovanie 
v križovatke na Tokajíckej a Sabinovskej ul., ale aj na chodníkoch a zeleni. Zistil 
a nahlásil 10 vrakov motorových vozidiel v okolí Teslovej ul. 
     Mnohé zistené skutky konzultuje a je v stálom kontakte s vedúcou životného 
prostredia MiÚ. Starostu pravidelne informuje veliteľ OS MsP Ružinov o problémoch, 
resp. zistených nedostatkoch pri riešení verejného poriadku, parkovania a pod.  
     Okrskár pri svojej činnosti využíva mobilný telefón (0908 748 180) aj v čase voľna. 
Oznam od občana mimo služby postúpi operačnému pracovníkovi OS MsP Ružinov, 
alebo si dohodne stretnutie. 
 
Záver:  Aj keď má sťažené podmienky pre riešenie a objasňovanie priestupkov ako 
okrskár sa osvedčil, v jeho okrsku ho občania poznajú a komunikujú s ním, väčšiu časť 
priestupkov si rieši a objasňuje sám.  V prípade zistenia dopravných priestupkov 
požiada o pomoc motorizované hliadky pri osadení imobilizéra, alebo odťahu. Svojou 
aktivitou a mesačnými výsledkami činnosti sa pravidelne zaraďuje medzi najlepšie 
hodnotených policajtov. 
 
 
str. Peter DVOŘÁK  
 
     Vykonáva svoju činnosť v určenom okrsku Ostredky. V priebehu roka zistené 
a dokumentované priestupky rieši buď na mieste, alebo objasňovaním priestupkárom 
OS MsP Ružinov. Prestávky na oddych rieši na OS MsP Ružinov. Svoju činnosť 
vykonáva hlavne pešími hliadkami 8 hodinovými službami. V priebehu roka mal 391 
hodín nočných služieb, 1212 denných, hlavne peších služieb. Iba sporadicky ako člen 
motorizovanej  hliadky.  Aj s týmito službami  riešil celkom  483 skutkov,  z ktorých  110  
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priestupkov riešil napomínaním a za 236 priestupkov uložil blokovú pokutu v čiastke 
3.395,-€. Okrem týchto štatisticky vykázaných  riešení vykonával  kontrolu dodržiavania  
zákona o podmienkach držania psov, hlavne v parčíku na Ostredkovej ul. (100 
prípadov). Pravidelne kontroloval tento park aj z dôvodu znečisťovania bezdomovcami. 
V okolí OD BUDÚCNOSŤ vykonával kontrolu nepovoleného zabratia verejného 
priestranstva a nepovoleného predaja. Pri pochôdzkovej činnosti rieši aj parkovanie 
vozidiel buď objasňovaním, alebo zavolaním motorizovanej hliadky na osadenie 
imobilizérov. Pravidelne je v kontakte so správcom Martinského cintorína a tiež 
vykonáva preventívne kontroly na tomto cintoríne a v jeho okolí, kde hlavne upozorňuje 
návštevníkov cintorína na zabezpečenie ochrany osobných vecí proti zlodejom. 
V priebehu roka tiež kontroloval dodržiavanie povolení na rozkopávky. 
     Všetky problémy z okrsku rieši cez operačné stredisko, ale aj v spolupráci s OO PZ 
Ružinov – východ. O činnosti okrskára na Ostredkoch veliteľ OS MsP Ružinov 
pravidelne informuje starostu.  
     Služobný mobil (0914 369 410) využíva iba počas služby. Po ukončení služby je mobil 
v obsluhe operačného pracovníka.  
 
Záver: Pre výkon služby okrskára nie sú vytvorené najvhodnejšie podmienky a aj z toho 
dôvodu   jeho   činnosť   je   problematická,  ale   vhodnou    spoluprácou   s   operačným  
pracovníkom, hliadkami je využiteľnosť okrskára dobrá. Preventívne pôsobí hlavne na 
Martinskom cintoríne a jeho okolí, ale aj v parku na Ostredkovej ul.  a okolí OC 
BUDÚCNOSŤ. 
 
 
ml. str. Vladimír ČAVOŠ 
 
       Od 01.03.2012 bol určený za okrskára v určenom okrsku Pošeň – Trávniky. Zistené 
a dokumentované priestupky riešil buď na mieste, alebo priestupcovi nechá za 
stieračom oznámenie o zistení priestupku, s dodatkom, aby sa s ním priestupca 
kontaktoval na jeho služobný mobil (č. 0911 921 709), prípadne priestupok je riešený 
objasňovaním priestupkárom OS MsP Bratislava Ružinov. Stretnutia s občanmi a ich 
informácie využíva na dokumentovanie a objasňovanie priestupkov. Svoju činnosť 
vykonával pešími pochôdzkami, využívaním malého motocykla, ale aj ako člen 
motorizovanej hliadky.  
      V priebehu činnosti ako okrskár mal 1074 hodín denných služieb a 403 hodín 
nočných služieb. Celkom riešil 682 skutkov, z toho 306 priestupkov vyriešil v blokovom 
konaní na čiastku 5.875,-€. Vykonával pravidelné kontroly areálov detských ihrísk, 
školských areálov, okolie nemocnice s poliklinikou a jazera „ROHLÍK“. Pravidelne 
riešil verejný poriadok a požívanie alkoholu v okolí OC „RETRO“. Pravidelne 
vykonával kontroly voľného pohybu psov.  

 
Záver: Ako okrskár rieši priestupky nekompromisne a je to jeden z okrskárov, ktorého 
občania poznajú a komunikujú s ním. Väčšiu časť priestupkov si rieši a objasňuje sám. 
V mesačných  hodnoteniach činnosti sa zaraďuje medzi policajtov s lepšími výsledkami. 
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         Okrsková stanica MsP Bratislava Ružinov v roku 2012 riešila celkom 19022 
priestupkov, z toho v blokovom konaní bolo riešených 9255 priestupkov a to : 
-  5562 priestupkov na pokutové bloky Magistrátu na čiastku 126.000,-€ 
-  3693 priestupkov na pokutové bloky mestských častí na čiastku 79.220,-€  z toho : 
-  3076 priestupkov na pokutové bloky MČ Ružinov na čiastku 67.170,-€       
 
         Z predložených výsledkov i samotnej činnosti MsP Bratislava Ružinov v porovnaní 
s rokom 2011 je možno konštatovať : 
-   počet  riešených a dokumentovaných skutkov bol vyšší o 121 skutkov pri priemerných      
    nižších počtoch policajtov, ale pri náraste oznamov od občanov, MiÚ a organizácií, 
-   počet riešených priestupkov napomínaním (3585) bol vyšší o 302 priestupkov, celkove  

 napomínania   stúpli   pri   riešení   požívania   alkoholických   nápojov   na  verejnosti    
 a znečisťovania verejného priestranstva bezdomovcami a neprispôsobivými občanmi  
 a pri riešení psičkárov, 

-   počet  uložených  pokút  v blokovom  konaní  (9255)  bol  nižší o  459 pokút, z toho pri  
    pokutách  na  Magistrátne  bloky bolo menej o 2802 pokút, pri pokutách na bloky MČ  
    bolo pokút viac o 2343 a pri pokutách na bloky MČ Ružinov viac pokút o 2064,    
-  čiastky vybrané v blokovom konaní (205.220) celkovo bolo vybraných menej o 34.160€     
    a to : 
    -  na Magistrátne bloky bolo vybraných 126.000,-€, čo bolo menej o 83.190,-€ 
    -  na bloky mestských častí bolo vybraných 79.220,-, čo bolo viac o 49.030,-€ 
    -  na bloky MČ Ružinov bolo vybraných 67.170,-€, čo bolo viac o 44.285,-€  
 
Na uvedené výsledky malo pomerne veľký vplyv : 
- nedostatok pokutových blkov v mesiacoch január a február 2012. V týchto 

mesiacoch bolo riešených na pokutové bloky Magistrátu iba 306 priestupkov na 
čiastku 7885,-€ a to hlavne cez postterminály a na pokutové bloky MČ bolo riešených 
1410 priestupkov na čiastku 36.100,-€ hlavne v januári na pokutové bloky MČ 
Vrakuňa 

- od januára 2012 boli vedením MsP Bratislava prijaté nové hodnotiace zásady 
činnosti a výkonu služby jednotlivých policajtov s dôrazom na výhodnejšie 
hodnotenie riešenia priestupkov v oblasti verejného poriadku, pri držaní a vedení 
psov, fajčení a požívaní alkoholických nápojov na úkor riešenia priestupkov 
v doprave. Toto sa odzrkadlilo vo zvýšení riešenia bezdomovcov, ale aj majiteľov 
psov napomínaním a v poklese uložených blokových pokút a ich finančnej čiastky, 
hlavne v dopravných priestupkoch 

- v priebehu roka bolo veľké množstvo rôznych akcií, na ktorých sa stanica podieľala 
niekoľkými hliadkami pri zabezpečovaní verejného poriadku, čo aj zapríčinilo 
pokles uložených pokút a vybranej čiastky v „€“ 
* hokejové zápasy Slovana Bratislava po celý rok 

      * kultúrne   a  spoločenské   podujatia   na   Zimnom   štadióne   Ondreja    Nepelu,       
        Štrkoveckom jazere a  Športovej hale na Pasienkoch 
     * rôzne  propagačné, demonštračné  pochody  hlavne  v  Starom  Meste  (Gorila,     

štrajk  lekárov  a zdravotníckeho personálu, dúhový pochod a podobne) 
     * športové podujatia (maratóny, korčuliari, futbal Slovan) 
-    výmena   policajtov   medzi   jednotlivými   stanicami    5   od júna do augusta a  4 od   
     septembra do novembra na tri mesiace. 
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       Záverom by som chcel činnosť hodnotiť ako primeranú k daným počtom policajtov 
a vytváraným podmienkam pre prácu a samotnú činnosť a možností riešenia oznamov, 
ale aj vlastnej hliadkovej činnosti. 
 
       Na uvedených výsledkoch majú svoj podiel aj samotní občania, ktorí svojimi 
aktivitami upozorňujú hlavne na zlé parkovanie (zeleň, chodníky, križovatky), ale aj na 
nedodržiavanie zákazu požívania alkoholu na verejnosti, narúšanie verejného poriadku, 
rušenie nočného pokoja a podobne. Nie všetky oznamy sa nám darí riešiť podľa ich 
predstáv (bezdomovci, „feťáci“).  
 
     Samotná správa neobsahuje všetky podrobnosti a udalosti, ktoré boli riešené, 
prípadne ktoré sme mohli riešiť, ale z rôznych dôvodov neboli, alebo sme nestihli riešiť. 
   
   Na Vaše otázky, prípadne požiadavky na doplnenie som pripravený odpovedať 
osobne, alebo písomne.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


