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1. Úvod 
 

 Obecná polícia je poriadkový útvar pôsobiaci pri zabezpečovaní obecných vecí 
verejného poriadku, ochrany životného prostredia v obci a plnení úloh vyplývajúcich zo 
všeobecne záväzných nariadení obce, z uznesení obecného zastupiteľstva a z rozhodnutí 
starostu obce. Obecnú políciu zriaďuje a zrušuje obec všeobecne záväzným nariadením 
obce.1)  

Obec, ktorá má zriadenú obecnú políciu, je podľa § 26a zákona Slovenskej 
národnej rady č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„zákon o obecnej polícii“) povinná do 31. marca každého roka zaslať Ministerstvu vnútra 
Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) správu o činnosti obecnej polície za 
predchádzajúci kalendárny rok. Podrobnosti o predkladaní správy a o jej obsahových 
náležitostiach ustanovuje vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky                     
č. 532/2003 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o obecnej polícii 
v znení vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 456/2009 Z. z., ktorá 
nadobudla účinnosť dňom 1.12.2009 (ďalej len „vyhláška“). 

Ministerstvo na podklade správ, predložených obcami so zriadenou obecnou 
políciou, spracúva súhrnnú „Správu o činnosti obecných polícií v Slovenskej republike za 
príslušný kalendárny rok“ (ďalej len „správa“). Správa umožňuje ministerstvu v rámci 
dohľadu štátu nad činnosťou obecnej polície sledovať, vyhodnocovať a porovnávať 
vývojové trendy obecných polícií podľa jednotlivých oblastí ich činnosti.  

 

2. Počet obecných polícií a počet príslušníkov obecných 
polícií 

Ministerstvo evidovalo ku dňu 31.12.2010 celkom 167 obcí so zriadenou obecnou 
políciou (príloha č. 1). V hodnotenom období t. j. od 1.1.2010 do 31.12.2010 vznikli dve 
obecné polície. Zrušená nebola žiadna obecná polícia.  

V priebehu roka 2010 zriadili obecnú políciu obce Lužianky a  Rudňany. Obecná 
polícia Lužianky bola zriadená ku dňu  1.1.2010, Obecná polícia Rudňany bola zriadená 
ku dňu 17.8.2010.   

Obce so zriadenou obecnou políciou zamestnávali ku dňu 31.12.2010 celkom       
2 495  príslušníkov obecnej polície2) (ďalej len „príslušník OP“). Najviac príslušníkov OP 
zamestnávalo Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava (302) a mestá Košice (162) 
a Žilina (90).  

V porovnaní s rokom 2009 sa zvýšil skutočný počet  príslušníkov OP z  2 486 na  
2 495, t. j. o 9. Plánovaný počet príslušníkov OP sa znížil z 2 771 na 2 749, t. j. o 22 menej.  
Do uvedeného celkového počtu príslušníkov OP za predchádzajúce obdobie (t. j. 
skutočného/plánovaného) neboli zohľadnené počty príslušníkov OP z obecných polícií 
Demänovská Dolina, Trnovec nad Váhom, Tvrdošovce, Veľké Ludince, Zemné                   
a z Mestskej polície Veľký Šariš, ktoré ministerstvu nezaslali správu za rok 2010 
v zákonom ustanovenej lehote a ani do doby spracovania súhrnnej správy a jej 
následného predloženia do poradných orgánov ministerstva.  

Aj napriek poklesu plánovaného počtu príslušníkov OP niektoré obce vo svojich 
správach deklarujú záujem o zvýšenie skutočného počtu príslušníkov OP. Najviac 

                                                 
1)

  Úlohy obecnej polície plní v obciach, ktoré sú mestami, mestská polícia  (§ 2 zákona o obecnej polícii).  
2)   

Uvedený počet nezahŕňa údaje od 6 obecných polícií, ktoré správy nezaslali v zákonom ustanovenej lehote. 
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neobsadených pracovných miest za hodnotené obdobie deklarovali mestá Banská 
Bystrica (29) a Nitra (19). Dôvody neobsadenia miest spočívali najmä v nedostatku 
finančných prostriedkov (najmä u menších obcí) prípadne v tom, že uchádzači o tieto 
miesta nesplnili zákonom ustanovené podmienky na ich prijatie k obecnej polícii.  

Z celkového počtu 2 495 príslušníkov OP je držiteľom osvedčenia celkom               
2 482 príslušníkov OP, čo znamená, že k 31.12.2010 len 13 príslušníkov OP nebolo 
držiteľom osvedčenia. Jedná  sa o novoprijatých príslušníkov OP, ktorí odbornú prípravu 
a skúšku odbornej spôsobilosti vykonali alebo vykonajú v prvom polroku 2011. 

 

3. Činnosť obecných polícií 

Zo správ za rok 2010, ktoré boli predložené ministerstvu, možno vo všeobecnosti 
hodnotiť podmienky pre výkon činnosti obecných polícií ako dobré. Prejavuje sa ich 
snaha o vedenie občanov k dodržiavaniu zákonov, ostatných všeobecne záväzných 
právnych predpisov a všeobecne záväzných nariadení obce. Obecné polície nie sú 
chápané len ako represívna zložka. To sa týka najmä obecných polícií zriadených v 
obciach, resp. mestách, kde je kontakt príslušníkov OP s občanmi bližší, a preto je viac 
využívaný inštitút napomenutia. Podľa údajov uvedených v jednotlivých správach bolo 
celkovo v roku 2010 napomenutím riešených 79 379 priestupkov.  

Väčšie obecné polície si rozdelili teritórium obce alebo mesta na menšie územné 
obvody nazvané ako úseky, okrsky a podobne. V rámci nich pôsobí konkrétny príslušník 
OP, ktorého úlohou je preventívne pôsobiť pri zabezpečovaní dohľadu nad verejným 
poriadkom a zabezpečovať prvý kontakt medzi verejnosťou  a obecnou políciou 
pri riešení problémov obyvateľov obce. Snahou obecných polícií je týmto spôsobom 
vplývať na občanov, aby nesťažovali plnenie úloh obce, nenarúšali verejný poriadok 
a občianske spolunažívanie, prípadne ich zapojiť do aktivít obce, resp. viesť ich 
k občianskej a právnej uvedomelosti.  

3.1 Plnenie úloh obecných polícií 

Hlavným cieľom obecných polícií je zabezpečenie obecných vecí verejného 
poriadku. V tejto súvislosti obecné polície, ako poriadkové útvary jednotlivých obcí, 
vykonávajú kontrolu dodržiavania verejného poriadku na teritóriu obce počas 
kultúrnych, spoločenských, športových, cirkevných a politických podujatí. Taktiež na 
základe analýz bezpečnostnej situácie v obci sa činnosť obecných polícií orientuje na 
výkon služby do častí obcí s najčastejším výskytom protispoločenskej činnosti s cieľom 
jej eliminácie. Zvýšená pozornosť je venovaná najmä ochrane životného prostredia, 
čistote v obci a dodržiavaniu hygienických predpisov, ochrane verejnej zelene, 
rekreačných a detských zariadení a podobne. 

Zároveň však prioritné oblasti pôsobenia obecných polícií sú determinované 
charakterom konkrétnej obce. Napríklad obce so štatútom kúpeľného mesta majú 
problémy najmä so zabezpečením statickej dopravy v kúpeľnom centre obce, čistoty 
životného prostredia (vodný tok, jazero, kúpeľný park a pod.) a vo veľkej miere aj so 
zabezpečením nočného kľudu. Toto platí pre všetky turisticky atraktívne destinácie, 
najmä v letnej a zimnej turistickej sezóne. 

Osobitné úlohy, na ktoré sa prioritne zameriavajú obecné polície, sú podmienené 
okrem iného aj vysokým podielom rómskych spoluobčanov v niektorých oblastiach 
Slovenskej republiky. V tejto súvislosti príslušníci OP zabezpečovali verejný poriadok a 
poskytovali pomoc a spoluprácu sociálnym pracovníkom najmä pri kontrole rómskych 
osád, pri vyplácaní sociálnych dávok, pri zabezpečovaní vykonávania deratizácie 
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a dezinfekcie, pri plnení úloh súvisiacich s aktivačnými prácami, ale aj pri kontrole 
zapisovania detí na povinnú školskú dochádzku.  

Pozornosť obecných polícií je venovaná dodržiavaniu zákonov a všeobecne 
záväzných nariadení obce a v tejto súvislosti riešeniu porušenia uvedených právnych 
predpisov. Bližšie je táto problematika analyzovaná z pohľadu súhrnných štatistických 
výsledkov v časti 3.4 tejto správy. 

Obecné polície sa pri každodennom plnení úloh zameriavali aj na odhaľovanie 
nedostatkov technického charakteru v obci, ako napr. nefunkčné inžiniersko-technické 
siete, chýbajúce poklopy na pozemných komunikáciách, verejné osvetlenie, chýbajúce 
alebo poškodené dopravné značenie a následne oznamovali zistené nedostatky 
kompetentným orgánom. Medzi ďalšie činnosti obecných polícií patrilo aj 
zabezpečovanie odstraňovania vrakov vozidiel z ulíc obce, napr. zistením majiteľa a jeho 
vyzvaním k odstráneniu nepojazdného vozidla, príp. odvoz takýchto vrakov.  

V rámci problematiky dodržiavania zákona č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú 
niektoré podmienky držania psov v znení neskorších predpisov, príslušníci OP 
vykonávajú pravidelné kontroly evidenčných známok psov, voľného pohybu psov na 
miestach, kde je to všeobecne záväzným nariadením obce zakázané ako aj kontrolu 
dodržiavania ostatných podmienok vyplývajúcich z uvedeného zákona. 

V obciach, v ktorých sú zriadené útulky alebo karanténne stanice, sa obecné 
polície intenzívne podieľajú na odchyte túlavých a zabehnutých zvierat. Za týmto účelom 
sa príslušníci OP zúčastňujú odborných školení.  

Karanténnu stanicu, prípadne útulok pre umiestnenie odchytených psov má 
zriadených 19 obcí a 56 obecných polícií disponuje prostriedkami určenými na odchyt 
túlavých psov.   

Podľa údajov uvedených v jednotlivých správach obcí, osobitnú pozornosť 
problematike túlavých a opustených psov venovalo celkom 69 obecných polícií.                 
V priebehu roka 2010 obecné polície odchytili  až 2 607 zvierat.  

3.2 Zákroky, donucovacie prostriedky a útoky na príslušníkov obecnej 
polície 

Príslušníci OP v roku 2010 vykonali celkom 330 220 zákrokov. Najviac 
z uvedeného počtu zákrokov t. j. až 100 529, bolo vykonaných príslušníkmi OP 
v Bratislavskom kraji. Príslušníci OP pri plnení úloh najčastejšie zasahovali proti 
narušovateľom verejného poriadku. Pri uvedenom počte vykonaných zákrokov je však 
potrebné uviesť, že zákon o obecnej polícii explicitne nedefinuje pojem „zákrok“, a preto 
jednotlivé obecné polície pristúpili k vyhodnoteniu tejto činnosti na základe „širšieho“ 
výkladu uvedeného pojmu. V uvedenom počte sa tak môže premietať celá šírka 
úradných postupov príslušníkov OP. 

V súvislosti s vykonanými zákrokmi príslušníkov OP, k zraneniu osoby proti 
ktorej útok smeroval, došlo v 17-ich prípadoch. Ku škode na majetku došlo v 12-tich 
prípadoch, pričom vo všetkých prípadoch sa jednalo o spôsobenie škody na majetku 
obce. 

V hodnotenom období  bolo evidovaných celkom 73 útokov na príslušníkov OP 
(pri plnení úloh obecnej polície alebo v súvislosti s ich plnením). V porovnaní s rokom 
2009 klesol počet útokov na príslušníkov OP o 13 prípadov. Zároveň bolo evidovaných 
celkom 11 prípadov, v ktorých došlo k zraneniu príslušníka OP, čo je v porovnaní 
s rokom 2009 o 10 prípadov menej a v 17-ich prípadoch došlo k zraneniu osoby, proti 
ktorej zákrok smeroval, čo je v porovnaní s rokom 2009 o 1 prípad menej.   
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Ani v jednom prípade nedošlo k usmrteniu osoby, proti ktorej zákrok smeroval 
a taktiež nebol zaznamenaný prípad zranenia, či usmrtenia nezúčastnenej osoby. 

V roku 2010 bolo zaregistrovaných 92 136 prípadov použitia donucovacích 
prostriedkov. V porovnaní s rokom 2009 sa jedná o 4 385 prípadov použitia 
donucovacích prostriedkov viac. Počet prípadov použitia donucovacích prostriedkov je 
vo významnej miere determinovaný vysokým počtom prípadov použitia technického 
prostriedku na zabránenie odjazdu motorového vozidla (ďalej len „technický 
prostriedok“), čo je tiež dôsledkom zmien v legislatíve, dotýkajúcich sa posilnenia 
oprávnenia príslušníkov OP v rámci riešenia priestupkov proti bezpečnosti a plynulosti 
cestnej premávky, najmä v oblasti statickej dopravy.  

V rámci materiálno-technického vybavenia disponuje technickým prostriedkom 
105 obecných polícií. Počet obecných polícií, ktoré disponujú technickým prostriedkom 
je pravdepodobne vyšší, čo vyplýva zo skutočnosti, že nie všetky obecné polície 
špecifikovali svoje donucovacie prostriedky.  

 Najčastejšie využívaným oprávnením príslušníka OP v roku 2010 bolo 
predvedenie osoby na útvar obecnej polície za účelom zistenia totožnosti, príp. podania 
vysvetlenia k skutočnostiam dotýkajúcich sa spáchania priestupkov. Takto 
predvedených bolo celkom 3 101 osôb, čo je o 258 osôb menej ako v roku 2009.  

Príslušníci OP v rámci plnenia úloh podľa zákona o obecnej polícii predviedli na 
útvar Policajného zboru celkom 918 osôb, čo je v porovnaní s rokom 2009 o 344 osôb 
menej.   

3.3 Sťažnosti na príslušníkov obecných polícií   

V roku 2010 bolo podaných celkom 360 sťažností. Z podaných sťažností bolo 20 
sťažností vyhodnotených ako opodstatnených.    

3.4 Priestupky 

V roku 2010 príslušníci OP celkom zistili vlastnou činnosťou 306 929 priestupkov. 
Najvyšší počet zistených priestupkov bol zaznamenaný v Bratislavskom kraji (93 950) 
a naopak najnižší počet v Bansko-Bystrickom kraji (25 483).  V rámci Bratislavského 
kraja len Mestská polícia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava zistila 83 224 
priestupkov. 

Z celkového počtu 306 929 priestupkov bolo až 219 981 priestupkov proti 
bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, ktoré tak tvorili až 71,67 % z celkového 
počtu priestupkov zistených príslušníkmi OP. 

Na druhej strane z uvedeného počtu zistených priestupkov príslušníkmi OP 
najnižší počet predstavovali priestupky proti občianskemu spolunažívaniu, celkom           
1 416 priestupkov, čo tvorilo 0,46 %-ný podiel zo všetkých (vlastnou činnosťou) 
zistených priestupkov.   

V uplynulom roku bolo na útvary obecných polícií oznámených celkom 61 040 
priestupkov. V porovnaní s rokom 2009 (55 246) došlo k nárastu o 5 794 nahlásených 
prípadov. Najvyšší počet oznámených priestupkov bol zaznamenaný v Bratislavskom 
kraji (15 570) a naopak najnižší počet v Banskobystrickom kraji (3 456).  

Z celkového počtu oznámených priestupkov najvyšší počet tvorili priestupky proti 
bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky (30 366), čo predstavuje 49,74 %-ný podiel 
zo všetkých oznámených priestupkov. 

Z uvedeného počtu oznámených priestupkov najnižší počet predstavovali 
priestupky, ktoré sú vo výkaze štatistických údajov správy o činnosti obecnej polície 
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uvedené ako ostatné priestupky (2 632), čo tvorilo 4,31 %-ný podiel zo všetkých 
oznámených priestupkov.   

 V roku 2010 v blokovom konaní prejednali príslušníci OP celkom 220 456 
priestupkov, čo v porovnaní s rokom 2009 (211 945) predstavuje nárast o 8 511 
priestupkov riešených v blokovom konaní. Vydaním bloku na pokutu nezaplatenú na 
mieste bolo v roku 2010 riešených 15 412 priestupkov.   

 Celková výška uložených blokových pokút (na mieste aj vydaním bloku na pokutu 
nezaplatenú na mieste) predstavovala v roku 2010 čiastku 3 291 360 eur. V porovnaní 
s rokom 2009 (3 195 740 eur) bolo na pokutách vybraných celkom o 95 620 eur viac.    

 Príslušníci OP zistili celkom: 

 16 298 priestupkov proti verejnému poriadku; v porovnaní s rokom 2009 (19 150) 
prišlo k poklesu o 2 852 prípadov,  

 1 416 priestupkov proti občianskemu spolunažívaniu; v porovnaní s rokom 2009 
(1 417) prišlo k poklesu o 1 prípad, 

 2 827 priestupkov proti majetku; v porovnaní s rokom 2009 (2 356) prišlo               
k nárastu o 471 prípadov, 

 219 981 priestupkov proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky; v porovnaní 
s rokom 2009 (206 842) prišlo k nárastu  o 13 139 prípadov, 

 56 930 priestupkov proti všeobecne záväzným nariadeniam obce; v porovnaní 
s rokom 2009 (77 269) prišlo k poklesu o 20 339 prípadov, 

 9 477 ostatných priestupkov; v porovnaní s rokom 2009 (9 090) prišlo k nárastu 
o 387 prípadov.  

3.5 Použitie zbrane 

Príslušníci OP  pri plnení úloh v roku 2010  použili: 

 zbraň v 22 prípadoch, t. j. o 1 prípad menej ako v roku 2009,  

 varovný výstrel do vzduchu v 5 prípadoch, t. j. o 2 prípady menej ako v roku 2009.  

Zbraň najčastejšie použili príslušníci OP proti útočiacim zvieratám. Najviac 
prípadov použitia zbrane bolo zaznamenaných v Trnavskom kraji (8). Naopak 
v Prešovskom kraji a v Žilinskom kraji nebol evidovaný ani jeden prípad použitia zbrane. 
V jednom prípade bolo použitie zbrane vyhodnotené ako neoprávnené, a to u Obecnej 
polície Tekovské Lužany. Všetky ostatné prípady použitia zbrane hodnotili dotknuté 
obecné polície ako opodstatnené.  

3.6 Použitie služobného psa obecnej polície 

Obecné polície, ktoré používajú pri plnení svojich úloh služobných psov, uvádzajú 
pravidelnú účasť príslušníkov OP – kynológov na výcviku za účelom zdokonaľovania už 
získanej „odbornej spôsobilosti psov“ so zameraním na klasickú kynológiu s dôrazom na 
obranu, zadržanie páchateľa a prehliadku objektu.  

Služobným psom podľa údajov získaných z jednotlivých správ disponuje 28 
obecných polícií. Služobný pes je využívaný ako donucovací prostriedok pri vykonávaní 
preventívno-bezpečnostných akcií, pri kontrole bezdomovcov,  pohostinských zariadení 
v súvislosti s podávaním alkoholu mladistvým, pri zabezpečovaní verejného poriadku 
na kultúrno-spoločenských a športových akciách, ako napr. futbalové a hokejové zápasy, 
mestské jarmoky a rôzne iné akcie.  
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4. Materiálno-technické zabezpečenie obecných polícií 

4.1 Rovnošata a motorové vozidlo 

Podľa § 27a ods. 5 zákona o obecnej polícii mohli podľa doterajších predpisov 
príslušníci OP používať rovnošatu do 31. decembra 2007. Vzor novej jednotnej 
rovnošaty je uvedený  v § 1 vyhlášky.  

Podľa vyjadrení v jednotlivých správach boli ku koncu roka 2010 príslušníci OP 
prestrojení v súlade s novou právnou úpravou.  

Väčšina obecných polícií vo svojich správach uviedla, že ich príslušníci používajú 
pri svojej činnosti dva druhy rovnošiat, jednu štandardnú a druhú „pracovnú“, resp. 
„maskáčovú“, ktorá je využívaná spravidla pri nočných službách a rôznych akciách na 
príkaz náčelníka obecnej polície.  

Jednotné označenie motorového vozidla používaného na plnenie úloh obecnej 
polície v súlade s ustanovením § 22a zákona o obecnej polícii, ktoré nadobudlo účinnosť 
od 1. januára 2008, uviedlo 93 obecných polícií. Z uvedeného počtu len 38 obecných 
polícií uvádza, že nimi používané motorové vozidlo je vybavené aj výstražným 
zvukovým a svetelným zariadením. Z uvedených správ tiež vyplýva, že v priebehu roka 
2010 až 11 obecných polícií používalo motorové vozidlá s nejednotným označením. 
Zostávajúce obecné polície sa k otázke používania resp. označenia motorového vozidla 
obecnej polície nevyjadrili. Na základe predložených správ bolo zistené, že v roku 2010 
len tri obecné polície nepoužívali pri plnení svojich úloh motorové vozidlo.  

Na základe získaných poznatkov príslušníkmi Policajného zboru v roku 2010, 
bolo však zistené, že počet obecných polícií, ktoré používajú motorové vozidlo 
s nejednotným označením, t. j. vozidlo, ktoré nie je označené v súlade so zákonom 
o obecnej polícii (§ 22a), je oveľa vyšší ako to vyplýva z jednotlivých správ. Prevažná 
časť súčasných obecných a mestských polícií má označenie rovnošiat a motorových 
vozidiel v rozpore so súčasnou platnou legislatívou, pričom v označení prevažnej 
väčšiny poriadkových útvarov signifikantne prevažuje slovo „polícia“, a to nielen 
rozdielom vo veľkosti písmen v nápise ale v mnohých prípadoch aj farebnou odlišnosťou 
slova „polícia“ od slova obecná resp. mestská. Cieľom jednotného označenia motorových 
vozidiel a iných dopravných prostriedkov poriadkovej služby, je zabezpečenie ich 
jednoznačnej identifikácie a odlíšenia od motorových vozidiel a iných dopravných 
prostriedkov ozbrojených bezpečnostných zborov prípadne súkromných 
bezpečnostných služieb.  

Z jednotlivých správ vyplýva, že najviac motorových vozidiel má k dispozícii 
Mestská polícia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava, ktorá disponuje 52 
motorovými vozidlami, nasleduje Mestská  polícia Košice s 20 vozidlami, Mestská polícia 
Žilina disponuje 14 vozidlami, Mestská polícia Banská Bystrica má 12 vozidiel, Mestská 
polícia Trnava a Mestská polícia Prievidza majú po 8 vozidiel. Na druhej strane sa nájdu 
aj obecné polície, ktoré nemajú vlastné motorové vozidlo. V prípade potreby si ho 
vypožičiavajú z obecného úradu (nie pre účely plnenia úloh podľa zákona o obecnej 
polícii).  

4.2 Kamerový monitorovací systém a pult centralizovanej ochrany 

Kamerový monitorovací systém obce (ďalej len „kamerový systém“) využíva 121 
obecných polícií. Kamerový systém, ktorý obce využívajú, sníma prevažne centrum 
mesta, historické objekty, parky, autobusové resp. železničné stanice a ďalšie rizikové 
miesta podľa vyhodnotenia bezpečnostnej situácie. Na kamerové systémy využili 
jednotlivé obce finančné prostriedky z vlastných finančných zdrojov alebo z finančných 
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zdrojov, ktoré boli po posúdení vypracovaných projektov poskytnuté Radou vlády 
Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality. Vplyvom kamerového systému sa 
obciam podarilo vandalizmus a popíjanie alkoholu na verejných priestranstvách, 
(najmä) v centrách miest takmer vytlačiť, ale toto nežiadúce správanie sa postupne 
presunulo do okolia centier obcí, resp. na ich okrajové časti, kde kamery nemajú dosah 
resp. nie sú inštalované. 

Kamerový systém používajú obce ako preventívny prostriedok. Výstupy z neho 
pomáhajú pri odhaľovaní protiprávneho konania pričom ho využívajú tiež orgány činné 
v trestnom konaní pri odhaľovaní a dokumentovaní trestnej činnosti podozrivých osôb.  

V súvislosti s využitím kamerového systému zriadilo 43 obcí tzv. „chránenú 
dielňu“, kde obce zamestnávajú pracovníkov so zníženou pracovnou schopnosťou na 
obsluhu kamerového systému. Tieto pracoviská sú vybudované s podporou sociálnych 
fondov a úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny v rámci národného projektu „Podpora 
zamestnanosti občanov zo zdravotným postihnutím“. Obce, ktoré majú zriadené tieto 
chránené pracoviská, zamestnávajú spolu 224 pracovníkov so zníženou pracovnou 
schopnosťou. 

Pult centralizovanej ochrany má zriadených 37 obcí resp. obecných polícií, 
na ktorý sú napojené objekty vo vlastníctve obce, príp. iné objekty, ktoré sa v obci 
nachádzajú, a to na základe zmluvy o pripojení. Táto činnosť sa vykonáva väčšinou za 
finančnú odmenu za poskytnuté služby, ale niektoré obecné polície ju poskytujú za 
náhradu preukázateľne vynaložených nákladov. Niektoré obecné polície, ktoré 
nedisponujú pultom centralizovanej ochrany, majú zabezpečované objekty napojené 
napr. na služobný mobilný telefón, na ktorý sa ich narušenie hlási priamo hliadke 
obecnej polície.  

4.3 Ďalšie technické vybavenie 

Obecné polície pri plnení úloh využívajú rádiostanice a v niektorých obecných 
políciách aj zariadenie na zaznamenávanie hovorov. Pri objasňovaní priestupkov obecné 
polície využívajú digitálne fotoaparáty alebo záznamovú techniku (napr. videokameru).  

Niektoré obecné polície pri zabezpečovaní verejného poriadku pri kultúrnych 
a športových podujatiach využívajú nepriestrelné vesty (29 obecných polícií),  balistické 
prilby, protiúderové skelety a protiúderové prilby za účelom ochrany príslušníkov OP 
(10 obecných polícií).  

Pre efektívnejšie plnenie úloh obecnej polície 19 obcí zriadilo aj tzv. 
„cyklohliadky“, kde na výkon hliadkovej činnosti príslušníci obecnej polície používajú 
„služobné“ bicykle.     

Z predložených správ vyplýva, že 5 obecných polícií disponovalo prostriedkom na 
meranie hluku. Prístroje na nočné videnie využíva 25 obecných polícií a prístroj na 
meranie množstva alkoholu v dychu využíva 42 obecných polícií. Mestská polícia 
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy využívala pri svojej činnosti platobné 
terminály na bezhotovostnú úhradu blokových pokút a tiež prístroje určené na skúšku 
pravosti bankoviek.  
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5. Spolupráca a prevencia 

5.1 Spolupráca obecných polícií s Policajným zborom a inými subjektmi  

Obecné polície spolupracujú s Policajným zborom prioritne pri zabezpečovaní 
verejného poriadku v obci, počas usporiadania kultúrno-spoločenských, športových, 
cirkevných, politických alebo iných podujatí. Tento druh spolupráce uvádza 48 obecných 
polícií. Vo všeobecnosti uvádza spoluprácu s Policajným zborom 60 obecných polícií. 
Spoluprácu s Policajným zborom na základe podpísanej dohody o spolupráci medzi 
starostom obce a riaditeľom príslušného krajského riaditeľstva Policajného zboru, príp. 
okresného riaditeľstva Policajného zboru, uviedlo 7 obecných polícií. Výsledky tejto 
formy spolupráce sa vyhodnocujú spravidla polročne príp. ročne na obecnom alebo 
mestskom zastupiteľstve obce a  sú hodnotené kladne. 

Spoločné hliadky a spoločný výkon služby príslušníkov OP s príslušníkmi 
Policajného zboru realizuje 19 obecných polícií. Príslušníci OP sa spolupodieľali pri 
zabezpečovaní miest dopravných nehôd, čo deklarovalo vo svojich správach celkom 33 
obecných polícií ako aj pri dopravných preventívno-bezpečnostných akciách, čo 
deklarovalo vo svojich správach celkom 17 obecných polícií.  

Ďalšou formou spolupráce sú spoločne vykonávané kontroly v pohostinských 
zariadeniach vo večerných a v nočných hodinách, najmä v súvislosti s ochranou mládeže 
a mladistvých pred podávaním alkoholických nápojov a iných návykových látok. 
Spoločné kontroly v miestnych pohostinstvách zamerané na podávanie alkoholu 
mladistvým osobám uvádza 84 obecných polícií. 

Príslušníci OP taktiež spolupracujú s Policajným zborom v oblasti pátrania po 
hľadaných osobách, motorových vozidlách a veciach. V roku 2010 príslušníci OP 
vypátrali 248 osôb (264), 18 motorových vozidiel (25) a 24 vecí, po ktorých bolo 
vyhlásené pátranie (12); údaje v zátvorke vyjadrujú výsledky pátrania v roku 2009. 

Obecné polície spolupracujú aj s ďalšími orgánmi, ako sú obvodné úrady pri 
riešení priestupkov, s orgánmi štátnej zdravotnej správy pri zabezpečovaní dostavenia 
sa detí na zdravotné prehliadky a očkovanie, ktorým sa vyhýbajú ich rodičia, prípadne 
s pracovníkmi rýchlej záchrannej služby pri ošetrení agresívnych pacientov, alebo osôb 
pod vplyvom alkoholu. 

Osobitná forma spolupráce obecnej polície je uskutočňovaná s poradnými 
komisiami samosprávy pre ochranu verejného poriadku, s orgánmi životného prostredia 
na úseku ochrany zelene v meste a pri odhaľovaní nepovolených skládok referátom 
priestupkov a prevencie kriminality, centrom voľného času, oddelením práce sociálnych 
vecí a rodiny obvodného úradu, komunitnými centrami a inými inštitúciami, príp. 
občianskymi združeniami. 

S orgánmi požiarnej ochrany, prioritne s Hasičským a záchranným zborom 
spolupracujú obecné polície najmä pri otvorení bytu v prípade zistenia požiaru 
a zabezpečovaní verejného poriadku v súvislosti so zásahom na miestach požiaru. 
K tejto forme spolupráce sa vyjadrilo 66 obecných polícií.  

So Železničnou políciou spolupracovalo 49 obecných polícií pri objasňovaní 
priestupkov proti majetku a trestnej činnosti, ktorých sa dopustili občania mesta na 
majetku Železníc Slovenskej republiky.  

Ďalšou formou spolupráce je doručovanie zásielok, ktoré si adresáti odmietli 
prevziať poštou, napr. súdne zásielky doručuje  90 obecných polícií a zásielky 
pre exekútorský úrad  76 obecných polícií. Exekútorom sú poskytované aj  asistencie pri 
vykonávaní exekúcie, ktoré uviedlo 24 obecných polícií.  
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Jednotlivé obecné polície navzájom spolupracujú najmä pri objasňovaní a riešení 
priestupkov, ktorých sa dopustili občania obce na území inej obce, najmä formou 
dožiadaní.  

5.2 Preventívne aktivity realizované obecnými políciami 

Prevenciu obecné polície zabezpečujú prioritne formou besied a prednášok 
v školách, napr. o práci obecnej polície, kde sa deti a mládež oboznámia s výstrojom 
a výzbrojou príslušníkov OP, ale venujú sa aj témam ako je bezpečnosť a prevencia 
kriminality v obci a tiež možná spolupráca s príslušníkmi OP. V rámci tejto aktivity 
obecné polície uvádzajú v správach prednáškovú činnosť na základných, stredných, ako 
aj v materských školách. Okrem prednáškovej činnosti príslušníci OP organizujú, príp. 
pomáhajú pri organizácii rôznych aktivít pre deti, napr. výstavy výtvarných prác žiakov 
základných škôl, organizovanie športových podujatí, detských táborov pre sociálne 
odkázané deti a podobne.  

Denne počas školského roka, najmä v deň zahájenia a ukončenia školského roka, 
zabezpečujú príslušníci OP bezpečnosť chodcov na priechodoch pre chodcov v blízkosti 
škôl a vykonávajú preventívne kontroly okolia škôl.  

Niektoré obecné polície osobitne upozorňujú na problém mládeže, jej narastajúcu 
agresivitu, rozmáhajúce sa záškoláctvo, požívanie alkoholických nápojov, požívanie 
omamných látok, vandalizmus, ako aj  páchanie ďalšej protispoločenskej činnosti 
a práve do tejto oblasti sú smerované viaceré aktivity najmä v oblasti preventívnej 
činnosti. 

Podľa údajov uvedených v predložených správach je preventívna činnosť 
obecných polícií taktiež zameriavaná aj na starších ľudí. Vykonávaná je formou 
upozorňovania na riziká spojené s návštevami rôznych podomových predajcov, 
falošných opravárov, plynárov, elektrikárov, poisťovacích agentov a iných neznámych 
ľudí, ktorí by mohli zneužiť ich nepozornosť a dôverčivosť a odcudziť im cenné 
predmety.  

Ako formu prevencie však možno chápať aj riešenie priestupkov formou 
napomenutia. Táto forma riešenia priestupkov má výchovný charakter, najmä ak sú 
prítomné deti. Ako osobitnú formu preventívneho pôsobenia v rámci priameho výkonu 
činnosti obecných polícií možno chápať tzv. „výchovné pohovory“ najmä     v súvislosti    
s činnosťou maloletých a mladistvých obyvateľov obce. 

Do preventívneho programu Policajného zboru „Správaj sa normálne“ je podľa 
údajov uvedených v správach zapojených 25 obecných polícií. V rámci uvedeného 
programu vyškolený príslušník OP mesačne navštevuje pridelenú základnú školu a so 
žiakmi piatych ročníkov preberá určené témy. Realizácia tohto projektu má veľký ohlas 
zo strany školy aj rodičov.  

Z predložených správ vyplýva, že obecné polície realizujú aj vlastné preventívne 
aktivity, programy a projekty, ktoré sú zamerané  na boj so zločinnosťou a na 
eliminovanie dopravnej nehodovosti. Programy alebo projekty realizujú samostatne 
alebo v spolupráci so základnými a strednými školami, Policajným zborom, 
psychologickými poradňami, orgánmi verejnej správy, mimovládnymi organizáciami, 
 občianskymi združeniami, neziskovými organizáciami a fondmi a podobne.  

5.3 Problémové oblasti v rámci činnosti obecných polícií 

Obecné polície sa najčastejšie stretávajú s nedostatkom počtu príslušníkov OP. 
V dôsledku toho nemôžu niektoré obce zabezpečiť nepretržitý 24-hodinový výkon 
služby. 
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Ďalším problémom je vymáhanie pokút od sociálne slabších občanov, ktorí 
páchajú drobné krádeže. Tento proces je veľmi zdĺhavý a v prípade bezdomovcov aj 
neefektívny. 

Vo všeobecnosti sa príslušníci OP stretávajú s rovnakým problémom, ako aj 
príslušníci Policajného zboru, a to s neochotou obyvateľov obce byť nápomocní 
pri odhaľovaní páchania priestupkov a poskytovaní akýchkoľvek informácií o osobách 
páchateľov. 

 Ako problém sa javí aj zhovievavý prístup kompetentných orgánov pri 
prejednávaní priestupkov postúpených na prejednanie jednotlivými obecnými políciami, 
kedy náklady na objasnenie priestupku ďaleko presahujú výšku uloženej pokuty ako 
sankcie. 

 Jedným z problémov, ktoré jednotlivé obecné polície v správach uvádzali, je aj 
neustále zvyšovanie nárokov na odbornú činnosť príslušníkov OP a na druhej strane ich 
zaťažovanie starostami obce a miestnou samosprávou ďalšími úlohami, ktoré nesúvisia 
s činnosťou obecnej polície.  

 V neposlednej rade je to vysoký počet výjazdov do objektov pripojených na pult 
centralizovanej ochrany na základe signálu narušenia istených objektov, kedy sa jedná 
len o technické problémy alebo nepozornosť pracovníkov firiem a podobne. 

Na základe ich praktických skúseností je možné konštatovať, že v súčasnej dobe 
chýbajú niektoré oprávnenia t.j. legislatívne mechanizmy, uplatňovaním ktorých by 
jednotlivé obecné polície dokázali zabezpečiť na svojom území účinnejšiu ochranu 
verejného poriadku a zároveň účinnejšie prispievať k ochrane bezpečnosti osôb a 
majetku na miestnej úrovni. 

 

6. Činnosť ministerstva na úseku obecných polícií 

6.1 Správne konanie a podnety na prokuratúru 

Povinnosť obce zaslať správu o činnosti obecnej polície za rok 2010 si k termínu 
stanovenému zákonom o obecnej polícii do 31. marca nesplnili Obecná polícia 
Demänovská Dolina, Obecná polícia Trnovec nad Váhom, Obecná polícia Tvrdošovce, 
Obecná polícia Veľké Ludince, Obecná polícia Zemné a Mestská polícia Veľký Šariš. 
V roku 2009 si túto povinnosť ustanovenú v § 26a ods. 1 zákona o obecnej polícii splnili 
všetky obce so zriadenou obecnou políciou. Za rok 2008 nezaslali správu o činnosti 
obecnej polície tri obce.  

V súvislosti s uvedeným porušením zákona o obecnej polícii konkrétnymi obcami 
ministerstvo spracovalo a zaslalo podnety na začatie správneho konania pre nesplnenie 
si zákonom stanovenej povinnosti na príslušné krajské riaditeľstvá Policajného zboru.  

Zákon č. 333/2003 Z. z., ktorým sa zmenil a doplnil zákon Slovenskej národnej 
rady č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov  (ďalej len „zákon 
o obecnej polícii“) nadobudol účinnosť 1. januára 2004. Ustanovenia § 22a ods. 1 a 2, 
ktoré upravujú označenie motorových vozidiel používaných na plnenie úloh obecnej 
polície nadobudli účinnosť 1. januára 2008.  

Z predložených správ o činnosti obecných polícií vyplýva, že v priebehu roka 
2010 až 11 obecných polícií používalo motorové vozidlá s nejednotným označením. 
Zostávajúce obecné polície sa k otázke používania resp. označenia motorového vozidla 
obecnej polície nevyjadrili (viď. bod 4.1). 
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Súčasne platné znenie zákona o obecnej polícii neupravuje sankciu pre obce za 
takéto porušenie zákona o obecnej polícii alebo vyhlášky. Nakoľko podľa § 20 ods. 1 
zákona č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov dozor nad 
dodržiavaním zákonov a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov orgánmi 
verejnej správy vykonáva prokurátor, ministerstvo na základe uvedených zistení 
pristúpilo k zaslaniu podnetov  na príslušné prokuratúry na preskúmanie zákonnosti 
s návrhom na vykonanie previerky zachovávania zákonnosti podľa   § 21 ods. 1 písm. b) 
zákona o prokuratúre v znení neskorších predpisov.  

 
Zákon o obecnej polícii v § 26b ods. 1 písm. a) ustanovuje, že krajské riaditeľstvo 

Policajného zboru môže uložiť pokutu do 1 659 eur obci, ktorá nepredloží v lehote 
ustanovenej týmto zákonom správu o činnosti obecnej polície. Neupravuje však sankciu 
pre obec, ktorá zašle ministerstvu správu, ktorá neobsahuje všetky údaje podľa 
vyhlášky. U obcí, ktoré zaslali správu, v ktorej absentovali údaje podľa vyhlášky 
ministerstvo zaslalo príslušným primátorom alebo starostom dožiadanie na doplnenie 
správy.  

V roku 2010 bolo podaných niekoľko podnetov na miestne príslušné okresné 
prokuratúry v súvislosti s výkonom činnosti niektorých príslušníkov obecných polícií,  
a to pre podozrenie, že svoju činnosť vykonávali v rozpore s ustanoveniami zákona 
o obecnej polícii. 

  Jednalo sa prevažne o podnety dotýkajúce sa nosenia civilného odevu 
príslušníkmi OP pri plnení úloh podľa zákona o obecnej polícii a v jednom prípade aj o 
podozrenie zo spáchania trestného činu „Falšovania o pozmeňovania verejnej listiny, 
úradnej pečate, úradnej uzávery, úradného znaku a úradnej pečiatky“ podľa § 352 
Trestného zákona, príslušníkom OP, ktorý je  podozrivý z falšovania osvedčenia 
o odbornej spôsobilosti príslušníka OP. 

 V roku 2010 zaslalo ministerstvo jeden podnet na začatie správneho konania pre 
porušenie ustanovenia § 26c ods. 5 zákona o obecnej polícii, a to proti obci Rudňany, 
ktorá porušila povinnosť oznámiť ministerstvu údaje podľa § 26c ods. 2 písm. a) až c) 
zákona o obecnej polícii do 30 dní od zriadenia obecnej polície. V roku 2009 nebola za 
porušenie uvedeného ustanovenia zákona o obecnej polícii postihnutá ani jedna obec.  

6.2 Odborná príprava príslušníkov obecných polícií 

Odbornú prípravu vykonáva ministerstvo v stredných odborných školách 
Policajného zboru alebo sa vykonáva v zariadeniach obcí dennou formou, pričom dĺžka 
jej trvania je rozvrhnutá na tri po sebe nasledujúce mesiace v celkovom počte 420 hodín. 
Odborná príprava sa vykonávala podľa „Vzdelávacieho programu odbornej prípravy“, 
schváleného ministerstvom dňa 1. januára 2006, ktorý je priebežne aktualizovaný.  

V roku 2010 odbornú prípravu vykonali školiace strediská Mestskej polície 
v Bratislave a v Žiline. Odborná príprava bola vykonaná celkom 5-krát v roku a 
zúčastnilo sa jej spolu 81 príslušníkov OP, čo je v porovnaní s rokom 2009 o 93 
príslušníkov OP menej.  

Školiace stredisko Mestskej polície Hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy vykonalo odbornú prípravu celkom 3-krát v roku, a to v termínoch             
18.1.-31.3.2010, 19.4.-30.6.2010, 20.9.-3.12.2010. Odbornú prípravu a skúšku odbornej 
spôsobilosti príslušníkov OP (ďalej len „skúška“) absolvovalo 61 príslušníkov OP. 
Z uvedeného počtu bolo 14 príslušníkov OP na skúške (v tzv. prvom termíne) 
hodnotených stupňom „nevyhovel“  a museli ju opakovať na opravnej skúške. Na 
opravnej skúške bolo 11 príslušníkov OP hodnotených stupňom „vyhovel“ a 3 príslušníci 
OP boli hodnotení stupňom „nevyhovel“.  
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Školiace stredisko Mestskej polície Žilina vykonalo odbornú prípravu celkom       
2-krát v roku, a to v termínoch 12.4.-23.6.2010 a 13.9.-29.11.2010, ktorú absolvovalo 
celkom 20 príslušníkov OP. Skúšku absolvovalo 20 príslušníkov OP. Z uvedeného počtu 
boli 2 príslušníci OP na skúške hodnotení stupňom „nevyhovel“  a museli ju opakovať na 
opravnej skúške. Na opravnej skúške boli obidvaja príslušníci OP hodnotení stupňom 
„vyhovel“. 

Opravná skúška, ktorej predchádzala odborná príprava a  skúšky (v tzv. prvom 
termíne) ešte v novembri resp. decembri 2010 bola vykonaná  v  januári 2011. Opravnú 
skúšku absolvovali spolu 3 príslušníci OP, pričom z uvedeného počtu boli  2 príslušníci 
OP hodnotení stupňom „vyhovel“ a 1 príslušník OP bol hodnotený stupňom „nevyhovel“. 

Skúšky a opravné skúšky sa vykonávali pred odbornou komisiou Policajného 
zboru v súlade so zákonom o obecnej polícii a nariadením vlády SR č. 590/2003 Z. z. 
o skúškach odbornej spôsobilosti príslušníkov obecnej polície a o odbornej príprave 
príslušníkov obecnej polície. Odborné komisie Policajného zboru na vykonanie skúšky 
a opravnej skúšky boli zriaďované rozkazom prezidenta Policajného zboru. 

Skúšky a opravné skúšky vo funkcii predsedu skúšobnej komisie riadili a činnosť 
odbornej komisie koordinovali príslušníci Policajného zboru z odboru poriadkovej 
polície prezídia Policajného zboru, v ktorého pôsobnosti je dohľad nad činnosťou 
obecných polícií. Ďalšími členmi komisie boli príslušníci Policajného zboru, ktorých 
nominovali Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Bratislave IV. a Krajské riaditeľstvo 
Policajného zboru v Žiline.   

V konečnom hodnotení možno konštatovať, že z celkového počtu 81 príslušníkov 
OP, ktorí v hodnotenom období absolvovali odbornú prípravu, bolo 78 príslušníkov OP 
hodnotených stupňom „vyhovel“ (vrátane opravnej skúšky) a 3 príslušníci OP boli 
hodnotení stupňom „nevyhovel“, čím nesplnili zákonnú podmienku k získaniu odbornej 
spôsobilosti príslušníka OP resp. zákonnú podmienku na vydanie osvedčenia o odbornej 
spôsobilosti príslušníka OP (ďalej len „osvedčenie“) podľa zákona o obecnej polícii. 
V predchádzajúcom hodnotenom období nevyhovelo na skúške celkom 27 príslušníkov 
OP.  

Odbor poriadkovej polície prezídia Policajného zboru v roku 2010 zároveň 
evidoval a vybavil 44 žiadostí o vydanie osvedčenia podľa § 25 ods. 3 a ods. 5 písm. b) 
zákona o obecnej polícii z toho boli 3 žiadosti o vydanie osvedčenia z dôvodu straty 
osvedčenia (duplikát).   

S poukazom na vyššie uvedené skutočnosti v roku 2010, odbor poriadkovej 
polície prezídia Policajného zboru vydal príslušníkom OP celkom 117 osvedčení, čo je 
v porovnaní s rokom 2009 o 91 osvedčení menej. Z uvedeného počtu bolo vydaných 77 
osvedčení po úspešnom vykonaní skúšky, 37 osvedčení na základe získaného vzdelania 
v odbore bezpečnostné služby, 3 osvedčenia na základe žiadosti o vydanie „duplikátu“ 
osvedčenia.   

6.3 Legislatíva na úseku obecných polícií 

 Ministerstvo prostredníctvom prezídia Policajného zboru na úseku obecných 
polícií v roku 2010 vypracovalo stanovisko s pozmeňujúcim návrhom k návrhu 
poslancov Národnej rady Slovenskej republiky p. Štefana Kužmu a p. Martina Pada na 
vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 564/1991 
Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov.  

Vláda Slovenskej republiky sa v „Programovom vyhlásení vlády Slovenskej 
republiky na obdobie rokov 2010 až 2014“ v bode 4.2 Vnútorný poriadok a bezpečnosť 
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zaviazala, že v nasledujúcom období predloží „návrh novej právnej úpravy postavenia 
a činnosti obecnej polície“.  

Z rozkazu ministra vnútra Slovenskej republiky č. 180/2010 o vydaní Plánu 
hlavných úloh Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na rok 2011 a z rozkazu 
ministra vnútra Slovenskej republiky č. 132/2010 o vydaní Rozpracovania 
Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky na podmienky Ministerstva vnútra 
Slovenskej republiky na obdobie rokov 2010 až 2014 vyplýva, že za plnenie uvedenej 
legislatívnej úlohy je zodpovedné prezídium Policajného zboru, v súčinnosti so sekciu 
legislatívy a vonkajších vzťahov ministerstva.  

V rámci plnenia uvedenej legislatívnej úlohy oddelenie dohľadu nad činnosťou 
obecnej polície odboru poriadkovej polície prezídia Policajného zboru v poslednom 
štvrťroku roku 2010 pristúpilo k príprave návrhu novej právnej úpravy postavenia 
a činnosti obecných polícií v Slovenskej republike.  

Termín predloženia návrhu novej právnej úpravy postavenia a činnosti obecných 
polícií na rokovanie vlády Slovenskej republiky je predpokladaný na posledný štvrťrok 
2011.  

6.4 Iné 

 Ministerstvo v rámci dohľadu nad činnosťou obecných polícií a v súvislosti 
s plnením úloh podľa zákona o obecnej polícii viedlo v hodnotenom období evidencie 
v súlade s § 26c zákona o obecnej polícii, a to: 

a) evidenciu obcí, ktoré majú zriadenú obecnú políciu, a obcí, ktoré zrušili obecnú 
políciu, 

b) evidenciu žiadostí obcí o vykonanie odbornej prípravy a skúšky, 
c) evidenciu príslušníkov OP, ktorým bolo vydané osvedčenie, 
d) evidenciu údajov obsiahnutých v správach o činnosti obecnej polície. 

Ministerstvo zároveň v priebehu roka 2010 získavalo a sústreďovalo informácie 
k označovaniu príslušnosti k obecnej polícii, a to najmä z údajov obsiahnutých 
v správach o činnosti obecných polícií z predchádzajúcich období, ako aj na základe 
vlastných zistení alebo oznámení od občanov. V tejto súvislosti sa zameriavalo najmä 
k získavaniu informácií o stave dodržiavania ustanovení § 22 a § 22a  zákona o obecnej 
polícii.  Dôvodom je najmä skutočnosť, že od 1. januára 2008 musia mať príslušníci OP 
v rámci Slovenskej republiky jednotnú rovnošatu, označenú v súlade s ustanovením § 22 
a zároveň vozidlá obecnej polície musia byť od uvedeného dátumu označené v súlade 
s ustanovením § 22a zákona o obecnej polícii.  

V hodnotenom období ministerstvo na žiadosť jednotlivých obcí so zriadenou 
obecnou políciou poskytovalo odbornú pomoc a písomné odborné stanoviská k aplikácii 
niektorých ustanovení zákona o obecnej polícii. 

Odborné útvary ministerstva v roku 2010 realizovali projekt nového 
informačného systému „Evidencia obecných polícií“, ktoré je už v súčasnej dobe v ostrej 
skúšobnej prevádzke. 
  

Záver 

Z dôvodu objektívneho posúdenia činnosti obecných polícií na základe 
sledovaných štatistických ukazovateľov sú v prílohách tejto súhrnnej správy okrem 
iného spracované porovnania celkových štatistických údajov za roky 2006 až 2010. 
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Štatistické porovnania vytvárajú reálnu predstavu o vývinovom trende v oblasti činnosti 
obecných polícií.  

Vychádzajúc z porovnania rokov 2006 až 2010 na úseku priestupkov v rámci 
sledovaných skutkových podstát je možné konštatovať celkovú zníženú výslednosť 
práce na tomto sledovanom úseku okrem priestupkov proti bezpečnosti a plynulosti 
cestnej premávky, ktorá má každoročne stúpajúci trend. 

 Smerovanie obecných polícií relevantne preukazujú sledované štatistické 
ukazovatele. Medzi základné úlohy obecnej polície patrí najmä ochrana verejného 
poriadku v obci.  Výslednosť práce má však na tomto úseku klesajúci trend. 

V počte riešených priestupkov v blokovom konaní príslušníkmi OP jasne 
prevládajú priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky.  Zároveň tento 
trend je preukázateľný aj v oblasti blokového konania, keďže celkový príjem obcí z 
blokových pokút v roku 2010 za priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej 
premávky bol vo výške 2 697 644 eur (napr. v roku 2005 to bolo len 34,99 mil. Sk, t. j. 
1 161 455 eur po prepočítaní v stanovenom konverznom kurze 1 € = 30,1260 Sk). Pri 
priestupkoch  proti verejnému poriadku bol príjem obcí v roku 2010 z blokových pokút 
vo výške 153 339 eur. Uvedené údaje je možné porovnať s údajmi spracovanými v 
správach o činnosti obecných polícii v Slovenskej republike za predošlé roky, ktoré sú 
uverejnené na stránke ministerstva http://www.minv.sk/?rocne_spravy. 

Obecné polície si do ďalšieho obdobia stanovili ciele, z ktorých vyplýva, že sa 
prednostne budú zameriavať najmä na posilňovanie dôvery občanov vo vzťahu 
k obecnej polícii, aktívnu spoluprácu občanov pri plnení základných úloh obecnej 
polície,  preventívne aktivity v rámci pôsobnosti obecnej polície, doplnenie a obnovu 
materiálno-technického zabezpečenia, vzdelávanie príslušníkov OP v rámci 
samosprávnej pôsobnosti a na riešenie ich sociálneho zabezpečenia. 
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Príloha č. 1 k Správe o činnosti obecných polícií v SR za rok 2010 
   
 

Zoznam obecných polícií v Slovenskej republike ku dňu 31.12.2010 
 
 

VÚC Okres P. č. Názov 
Skutočný počet 

príslušníkov obecných 
polícií 

B
ratislav

a 

Bratislava 1  MP hl. m. SR Bratislavy                                    302 

Malacky 2  MP Malacky  20 

Malacky  3  MP Stupava  10 

Malacky  4  OP Plavecký Štvrtok  4 

Malacky 5  OP Veľké Leváre 1 

Malacky 6  OP Zohor 4 

Pezinok 7  MP Modra  7 

Malacky 8  OP Lozorno 2 

Pezinok 9  MP Pezinok  22 

11 
Senec 10  MP Senec  24 

Senec 11  Bernolákovo 10 

T
ren

čín
 

Bánovce nad Bebravou 12  MP Bánovce nad Bebravou 12 

Ilava 13  MP Dubnica nad Váhom 19 

Ilava 14  MP Nová Dubnica 10 

Myjava 15  MP Brezová pod Bradlom 8 

Myjava 16  MP Myjava 13 

Nové Mesto nad Váhom 17  MP Nové Mesto nad Váhom 23 

Nové Mesto nad Váhom 18  MP Stará Turá 11 

Partizánske 19  MP Partizánske 20 

Považská Bystrica 20  MP Považská Bystrica  26 

Prievidza 21  MP Bojnice 7 

Prievidza 22  MP Handlová 12 

Prievidza 23  OP Kanianka  6 

Prievidza 24  MP Nováky 5 

Prievidza 25  MP Prievidza 50 

Púchov  26  MP Púchov  17 

Púchov 27  OP Lednické Rovne 3 

18 
Trenčín 28  MP Trenčianske Teplice 8 

Trenčín 29  MP Trenčín 50 

T
rn

av
a 

Dunajská Streda 30  MP Dunajská Streda 7 

Dunajská Streda 31  MP Šamorín 11 

Dunajská Streda 32  MP Veľký Meder 6 

Dunajská Streda 33  OP Okoč 3 

Dunajská Streda 34  OP Zlaté Klasy 3 

Dunajská Streda 35  OP Dolný Štál 1 

Galanta 36  MP Galanta 14 

Galanta 37  MP Sereď 20 

Galanta 38  MP Sládkovičovo 2 

Hlohovec 39  MP Hlohovec 20 

Piešťany 40  MP Piešťany  46 

Piešťany 41  MP Vrbové 5 

Senica 42  MP Senica 22 

Skalica 43  MP Holíč 12 

16 
Skalica 44  MP Skalica 11 

Trnava 45  MP Trnava 57 
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N
itra 

Komárno 46  MP Hurbanovo  4 

Komárno 47  MP Kolárovo  11 

Komárno 48  MP Komárno  26 

Komárno 49  OP Dulovce 3 

Komárno 50  OP Imeľ  2 

Komárno 51  OP Marcelová  2 

Komárno 52  OP Nesvady  2 

Komárno 53  OP Pribeta  1 

Komárno 54  OP Svätý Peter   1 

Levice 55  OP Kalná nad Hronom 4 

Levice  56  MP Levice  30 

Nitra 57  OP Lužianky 3 

Levice  58  MP Šahy  6 

Levice  59  MP Želiezovce  9 

Levice  60  OP Farná  2 

Levice  61  OP Šarovce 1 

Levice  62  OP Tekovské Lužany  3 

Levice  63  OP Veľké Ludince  nezaslali 

Nitra 64  MP Nitra   63 

Nitra 65  MP Vráble   7 

Nové Zámky 66  MP Nové Zámky 36 

Nové Zámky 67  MP Štúrovo  13 

Nové Zámky 68  MP Šurany  7 

Nové Zámky 69  OP Dvory nad Žitavou 5 

Nové Zámky 70  OP Palárikovo  2 

Nové Zámky 71  OP Strekov  1 

Nové Zámky 72  OP Svodín 3 

Nové Zámky 73  OP Tvrdošovce  nezaslali 

Nové Zámky 74  OP Zemné nezaslali 

Šaľa  75  MP Šaľa   25 

Šaľa  76  OP Diakovce  3 

Šaľa  77  OP Močenok  3 

Šaľa  78  OP Neded  4 

Šaľa  79  OP Selice  2 

Šaľa  80  OP Trnovec nad Váhom  nezaslali 

Šaľa  81  OP Vlčany  2 

38 
Topoľčany  82  MP Topoľčany  23 

Zlaté Moravce 83  MP Zlaté Moravce   11 

Ž
ilin

a 

Bytča 84  MP Bytča  9 

Čadca 85  MP Čadca  22 

Čadca  86  MP Krásno nad Kysucou 4 

Dolný Kubín 87  MP Dolný Kubín 11 

Kysucké Nové Mesto 88  MP Kysucké Nové Mesto  18 

Liptovský Mikuláš 89  MP Liptovský Hrádok  9 

Liptovský Mikuláš 90  MP Liptovský Mikuláš  36 

Liptovský Mikuláš 91  OP Demänovská Dolina nezaslali 

Martin 92  MP Martin  65 

Martin 93  MP Vrútky  14 

Martin 94  OP Sučany   5 

Martin 95  OP Turany 2 

Námestovo 96  MP Námestovo  5 

Ružomberok 97  MP Ružomberok 31 

Turčianske Teplice  98  MP Turčianske Teplice  5 

Tvrdošín 99  MP Trstená  4 
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Tvrdošín 100  MP Tvrdošín 1 

Žilina 101  MP Rajec 5 

Žilina 102  MP Rajecké Teplice 4 

21 
Žilina 103  MP Žilina  90 

Žilina 104  OP Terchová 3 

B
an

sk
á B

y
strica

 

Banská Bystrica 105  MP Banská Bystrica  64 

Banská Štiavnica 106  MP Banská Štiavnica 9 

Brezno 107  MP Brezno  20 

Detva  108  MP Detva  8 

Krupina 109  MP Krupina  5 

Lučenec 110  MP Fiľakovo  9 

Lučenec 111  MP Lučenec  21 

Revúca 112  MP Revúca  13 

Rimavská Sobota 113  MP Hnúšťa 6 

Rimavská Sobota 114  MP Rimavská Sobota 15 

Rimavská Sobota 115  MP Tisovec   2 

Rimavská Sobota 116  OP Klenovec  4 

Veľký Krtíš 117  MP Veľký Krtíš  12 

Zvolen 118  MP Sliač  2 

Zvolen 119  MP Zvolen  33 

Zvolen 120  OP Kováčová 2 

Zvolen 121  OP Zvolenská Slatina 1 

Žarnovica 122  MP Nová Baňa 7 

Žarnovica 123  OP Hodruša - Hámre 1 

Žarnovica  124  MP Žarnovica 6 

22 
Žiar nad Hronom 125  MP Kremnica 11 

Žiar nad Hronom 126  MP Žiar nad Hronom  22 

P
rešo

v
 

Bardejov 127  MP Bardejov 21 

Humenné 128  MP Humenné 21 

Kežmarok 129  MP Kežmarok 16 

Kežmarok 130  MP Spišská Belá 7 

Kežmarok 131  OP Veľká Lomnica 7 

Levoča 132  MP Levoča 7 

Levoča 133  MP Spišské Podhradie 2 

Poprad 134  MP Poprad 42 

Poprad 135  OP Štrba 2 

Poprad 136  MP Vysoké Tatry 7 

Poprad 137  MP Svit 9 

Prešov 138  MP Prešov 75 

Prešov 139  MP Veľký Šariš nezaslali 

Sabinov 140  MP Lipany 5 

Sabinov 141  MP Sabinov 7 

Snina 142  MP Snina 15 

Stará Ľubovňa 143  MP Podolínec 2 

Stará Ľubovňa 144  MP Stará Ľubovňa 8 

Stropkov 145  MP Stropkov 7 

Svidník 146  MP Giraltovce 3 

22 
Svidník 147  MP Svidník 7 

Vranov nad Topľou 148  MP Vranov nad Topľou 13 

K
o

šice 

Gelnica 149  MP Gelnica 7 

Gelnica 150  OP Nálepkovo 5 

Košice 151  MP Košice 162 

Košice 152  MP Medzev 5 

Košice 153  MP Moldava nad Bodvou 14 
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Michalovce 154  MP Michalovce 26 

Michalovce 155  MP Strážske 5 

Michalovce 156  MP Veľké Kapušany 5 

Rožňava 157  MP Dobšiná 9 

Rožňava 158  MP Rožňava 14 

Spišská Nová Ves 159  OP Rudňany 3 

Spišská Nová Ves 160  MP Krompachy 9 

Spišská Nová Ves 161  MP Spišská Nová Ves 26 

Spišská Nová Ves 162  OP Hrabušice 3 

Spišská Nová Ves 163  OP Smižany 7 

Trebišov 164  MP Čierna nad Tisou 6 

Trebišov 165  MP Kráľovský Chlmec 10 

19 
Trebišov 166  MP Trebišov 13 

Trebišov 167  OP Leles 1 

Spolu 167  2495 
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Príloha č. 2 k Správe o činnosti obecných polícií v SR za rok 2010 
                       

 

Výkaz štatistických údajov správy o činnosti obecných polícií 
v Slovenskej republike za obdobie od 1.1.2010 do 31.12.2010 

 
 

I. Počet príslušníkov obecnej polície 
 

  BA TT TN NR ZA BB PO KE SR 

1 
Plánovaný počet    
príslušníkov obecnej polície 

465 261 318 367 354 320 305 359 2749 

1a 
Skutočný počet príslušníkov 
obecnej polície 

406 240 300 320 343 273 283 330 2495 

2 
Počet prijatých príslušníkov 
obecnej polície 

51 17 17 20 15 14 3 16 153 

3 
Počet prepustených 
príslušníkov obecnej polície 

11 7 9 16 9 13 4 5 74 

4 

Počet príslušníkov obecnej 
polície, ktorí boli právoplatne 
odsúdení za spáchanie 
úmyselného trestného činu 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5 

Počet príslušníkov obecnej 
polície, ktorí sú držiteľmi 
osvedčenia o odbornej 
spôsobilosti podľa § 25 zákona 
SNR č. 564/1991Zb. o obecnej 
polícii v znení neskorších 
predpisov 

405 235 299 319 341 273 283 327 2482 

 

 

II. Sťažnosti na príslušníkov obecnej polície 
 

  BA TT TN NR ZA BB PO KE SR 

1 
Počet opodstatnených sťažností 
na príslušníkov obecnej polície 

8 1 3 1 1 1 1 4 20 

2 
Počet neopodstatnených 
sťažností na príslušníkov 
obecnej polície 

120 26 41 30 31 28 23 41 340 

 

 

Vysvetlivky k použitým skratkám: 

 

BA – Bratislavský kraj ZA – Žilinský kraj 

TT – Trnavský kraj BB – Banskobystrický kraj 

TN – Trenčiansky kraj PO – Prešovský kraj 

NR – Nitriansky kraj KE – Košický kraj 

SR –Slovenská republika  
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III. Zákroky, donucovacie prostriedky a útoky na príslušníkov obecnej polície 
 

  BA TT TN NR ZA BB PO KE SR 

1 
Počet vykonaných 
zákrokov 

100529 26901 21867 23444 34047 10301 27673 85458 330220 

2 
Počet prípadov použitia 
zbrane 

2 8 2 4 0 2 0 4 22 

2a Z toho neoprávnených 0 0 0 1 0 0 0 0 1 

3 
Počet prípadov použitia 
varovného výstrelu do 
vzduchu 

2 2 0 0 0 0 0 1 5 

3a Z toho neoprávnených 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 
Počet prípadov použitia 
donucovacích 
prostriedkov 

33405 3639 7688 11871 13929 5705 7393 8506 92136 

4a Z toho neoprávnených 0 1 0 0 0 0 0 0 1 

5 

Počet prípadov, 
v ktorých došlo 
k zraneniu osoby, proti 
ktorej zákrok smeroval 

3 1 0 0 0 10 1 2 17 

6 

Počet prípadov, 
v ktorých došlo k 
usmrteniu osoby, proti 
ktorej zákrok smeroval 
(do 24 hod.) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

7 

Počet prípadov, 
v ktorých došlo pri 
zákroku k zraneniu 
nezúčastnenej osoby 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

8 

Počet prípadov, v 
ktorých došlo pri 
zákroku k usmrteniu 
nezúčastnenej osoby 
(do 24 hod.) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

9 

Počet prípadov, v 
ktorých došlo pri 
zákroku k spôsobeniu 
škody na majetku 

0 0 0 0 2 3 1 6 12 

9a 
Z toho so spôsobením 
škody na majetku obce 

0 0 0 0 2 3 1 6 12 

10 

Počet útokov na 
príslušníkov obecnej 
polície (pri plnení úloh 
obecnej polície alebo v 
súvislosti s ich plnením) 

6 6 15 10 5 22 6 3 73 

10a 

Z toho so zranením 
príslušníka obecnej 
polície 

1 0 2 4 2 1 0 1 11 
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IV. Činnosť pri plnení úloh obecnej polície 

 

  BA TT TN NR ZA BB PO KE SR 

1 

Počet osôb, ktorým bola 
obmedzená osobná 
sloboda zákrokom 
príslušníka obecnej 
polície 

157 199 431 489 356 169 280 56 2137 

2 
Počet osôb 
predvedených na útvar 
obecnej polície 

143 230 561 576 402 216 753 220 3101 

3 
Počet osôb 
predvedených na útvary 
Policajného zboru 

121 185 93 120 139 63 155 42 918 

4 
Počet nájdených osôb, 
po ktorých bolo 
vyhlásené pátranie 

25 42 16 52 48 35 14 16 248 

5 
Počet nájdených vecí, po 
ktorých bolo vyhlásené 
pátranie 

6 3 6 5 2 1 1 0 24 

6 

Počet nájdených 
motorových vozidiel, po 
ktorých bolo vyhlásené 
pátranie 

6 4 2 3 1 0 0 2 18 
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V. Priestupky (zákon SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších        

     predpisov) 

 

 
 

§ 47- 48 § 49 § 50 § 22 
VZN 

OBCE 
OSTATNÉ SPOLU 

1 
Celkový počet zistených 
priestupkov vlastnou 
činnosťou 

16298 1416 2827 219981 56930 9477 306929 

2 
Celkový počet 
oznámených priestupkov 
na útvar obecnej polície 

9130 3101 4424 30366 11387 2632 61040 

3 
Celkový počet uložených 
priestupkov 

1409 214 1443 6104 2912 461 12543 

4 
Celkový počet 
odložených priestupkov 

501 386 1212 3938 1205 330 7572 

5 
Celkový počet 
odovzdaných priestupkov 

276 328 697 377 541 825 3044 

6 
Celkový počet 
oznámených priestupkov 
príslušnému orgánu 

508 496 450 2709 1582 679 6424 

7 

Celkový počet 
priestupkov prejednaných 
v blokovom konaní 

8455 880 2215 181067 23882 3957 220456 

výška finančnej hotovosti 
(v tisíc. eur) 

107,16 12 38,64 2495,39 245,41 44,18 2942,80 

8 

Celkový počet 
priestupkov prejednaných 
v blok. konaní vydaním 
bloku na pokutu 
nezaplatenú na mieste 

2159 328 1167 8372 2646 740 15412 

výška finančnej hotovosti 
(v tisíc. eur) 

46,17 7,76 27,26 202,25 47,13 17,96 348,55 

 

Vysvetlivky k použitým skratkám: 

 

§ 47-48 - priestupky proti verejnému poriadku 

§ 49 - priestupky proti občianskemu spolunažívaniu 

§ 50 - priestupky proti majetku 

§ 22 -  priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky 

VZN obce - priestupky porušenia všeobecne záväzných nariadení obcí 
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Príloha č. 3 k Správe o činnosti obecných polícií v SR za rok 2010 
 

Prehľad vývoja vybraných štatistických ukazovateľov o činnosti obecných 
polícií v Slovenskej republike v období rokov 2006 – 2010 

 

I. Počet príslušníkov obecnej polície 2006 2007 2008 2009 2010 

1 Plánovaný počet príslušníkov obecnej polície 2472 2541 2591 2771 2749 

1a Skutočný počet príslušníkov obecnej polície 2260 2288 2365 2486 2495 

2 Počet prijatých príslušníkov obecnej polície 221 229 299 252 153 

3 Počet prepustených príslušníkov obecnej polície 143 155 165 115 74 

4 
Počet príslušníkov obecnej polície, ktorí boli 
právoplatne odsúdení za spáchanie úmyselného 
trestného činu 

1 1 1 9 0 

5 

Počet príslušníkov obecnej polície, ktorí sú 
držiteľmi osvedčenia o odbornej spôsobilosti 
podľa § 25 zákona SNR č. 564/1991Zb. o obecnej 
polícii v znení neskorších predpisov 

2242 2257 2337 2461 2482 

 

II. Sťažnosti na príslušníkov obecnej polície 2006 2007 2008 2009 2010 

1 
Počet opodstatnených sťažností na príslušníkov 
obecnej polície 

38 21 21 35 20 

2 
Počet neopodstatnených sťažností na príslušníkov 
obecnej polície 

455 396 380 390 340 

 

III.  
Zákroky, donucovacie prostriedky a útoky 

na príslušníkov obecnej polície 
2006 2007 2008 2009 2010 

1 Počet vykonaných zákrokov 270448 246554 246454 306026 330220 

2 Počet prípadov použitia zbrane 35 25 25 23 21 

2a Z toho neoprávnených 0 0 0 0 1 

3 
Počet prípadov použitia varovného výstrelu do 
vzduchu 

6 5 8 7 5 

3a Z toho neoprávnených 0 0 0 0 0 

4 
Počet prípadov použitia donucovacích 
prostriedkov 

66614 62508 67479 87751 92136 

4a Z toho neoprávnených 0 0 0 0 1 

5 
Počet prípadov, v ktorých došlo k zraneniu 
osoby, proti ktorej zákrok smeroval 

7 13 12 18 17 

6 
Počet prípadov, v ktorých došlo k usmrteniu 
osoby, proti ktorej zákrok smeroval (do 24 
hod.) 

0 0 0 0 0 

7 
Počet prípadov, v ktorých došlo pri zákroku      
k zraneniu nezúčastnenej osoby 

0 0 0 0 0 

8 
Počet prípadov, v ktorých došlo pri zákroku      
k usmrteniu nezúčastnenej osoby (do 24 hod.) 

0 0 0 0 0 

9 
Počet prípadov, v ktorých došlo pri zákroku     
k spôsobeniu škody na majetku 

38 12 7 14 12 

9a Z toho so spôsobením škody na majetku obce 7 11 6 14 12 

10 
Počet útokov na príslušníkov obecnej polície 
(pri plnení úloh obecnej polície alebo               
v súvislosti s ich plnením) 

83 80 75 86 73 

10a Z toho so zranením príslušníka obecnej polície 26 28 16 21 11 
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IV. Činnosť pri plnení úloh obecnej polície 2006 2007 2008 2009 2010 

1 
Počet osôb, ktorým bola obmedzená osobná 
sloboda zákrokom príslušníka obecnej polície 

1725 2478 2552 2837 2137 

2 
Počet osôb predvedených na útvar obecnej 
polície 

3203 3200 3356 3359 3101 

3 
Počet osôb predvedených na útvary Policajného 
zboru 

1210 1279 1348 1262 918 

4 
Počet nájdených osôb, po ktorých bolo vyhlásené 
pátranie 

178 178 234 264 248 

5 
Počet nájdených vecí, po ktorých bolo vyhlásené 
pátranie 

17 7 13 12 24 

6 
Počet nájdených motorových vozidiel, po ktorých 
bolo vyhlásené pátranie 

23 26 16 25 18 

 

V. Priestupky - celkový prehľad 2006 2007 2008 2009 2010       

1 
Celkový počet zistených priestupkov vlastnou 
činnosťou 

286730 285847 303723 316124 306929 

2 
Celkový počet oznámených priestupkov na 
útvar obecnej polície 

44115 46406 52370 55246 61040 

3 Celkový počet uložených priestupkov 9840 13027 10879 11895 12543 

4 Celkový počet odložených priestupkov 6993 6704 4428 5016 7572 

5 Celkový počet odovzdaných priestupkov 3810 4895 3947 3735 3044 

6 
Celkový počet oznámených priestupkov 
príslušnému orgánu 

9988 9073 7819 6021 6424 

7 

Celkový počet priestupkov prejednaných           
v blokovom konaní 

193272 192956 195477 211945 220456 

výška finančnej hotovosti (v tisíc. eur) 1884,41 2049,06 2144,32 2809,97 2942,80 

8 

Celkový počet priestupkov prejednaných           
v blokovom konaní vydaním bloku na pokutu 
nezaplatenú na mieste 

11512 15851 16293 16770 15412 

výška finančnej hotovosti (v tisíc. eur) 243,64 377,41 381,73 385,77 348,55 

 

  Priestupky proti verejnému poriadku - § 47 - 48 2006 2007 2008 2009 2010 

1 
Celkový počet zistených priestupkov vlastnou 
činnosťou 

17118 16388 20733 19150 16298 

2 
Celkový počet oznámených priestupkov na útvar 
obecnej polície 

7700 8005 9239 9035 9130 

3 Celkový počet uložených priestupkov 488 853 682 1175 1409 

4 Celkový počet odložených priestupkov 386 643 509 413 501 

5 Celkový počet odovzdaných priestupkov 283 257 286 209 276 

6 
Celkový počet oznámených priestupkov 
príslušnému orgánu 

727 695 520 594 508 

7 

Celkový počet priestupkov prejednaných              
v blokovom konaní 

10231 10049 10697 9054 8455 

výška finančnej hotovosti (v tisíc. eur) 96,59 99,91 105,88 109,24 107,16 

8 

Celkový počet priestupkov prejednaných              
v blokovom konaní vydaním bloku na pokutu 
nezaplatenú na mieste 

1141 1546 1826 2099 2159 

výška finančnej hotovosti (v tisíc. eur) 22,23 31,86 39,16 39,38 46,17 
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Priestupky proti občianskemu spolunažívaniu - 

§ 49 
2006 2007 2008 2009 2010 

1 
Celkový počet zistených priestupkov vlastnou 
činnosťou 

1067 1668 1388 1417 1416 

2 
Celkový počet oznámených priestupkov na útvar 
obecnej polície 

3168 3621 3309 3067 3101 

3 Celkový počet uložených priestupkov 210 384 274 251 214 

4 Celkový počet odložených priestupkov 346 383 289 306 386 

5 Celkový počet odovzdaných priestupkov 323 381 335 404 328 

6 
Celkový počet oznámených priestupkov 
príslušnému orgánu 

713 648 563 531 496 

7 

Celkový počet priestupkov prejednaných                
v blokovom konaní 

955 970 886 911 880 

výška finančnej hotovosti (v tisíc. eur) 11,94 12,61 10,95 12,64 12 

8 

Celkový počet priestupkov prejednaných                 
v blokovom konaní vydaním bloku na pokutu 
nezaplatenú na mieste 

158 248 218 304 328 

výška finančnej hotovosti (v tisíc. eur) 3,65 5,97 4,64 6,52 7,76 

 

  Priestupky proti majetku - § 50 2006 2007 2008 2009 2010 

1 
Celkový počet zistených priestupkov vlastnou 
činnosťou 

2786 2732 2553 2356 2827 

2 
Celkový počet oznámených priestupkov na útvar 
obecnej polície 

6858 5859 5029 5021 4424 

3 Celkový počet uložených priestupkov 1606 1839 1641 1539 1443 

4 Celkový počet odložených priestupkov 1054 998 931 888 1212 

5 Celkový počet odovzdaných priestupkov 770 653 624 631 697 

6 
Celkový počet oznámených priestupkov 
príslušnému orgánu 

1215 924 719 623 450 

7 

Celkový počet priestupkov prejednaných               
v blokovom konaní 

3421 2397 2057 1931 2215 

výška finančnej hotovosti (v tisíc. eur) 48,13 37,84 79 30,66 38,64 

8 

Celkový počet priestupkov prejednaných              
v blokovom konaní vydaním bloku na pokutu 
nezaplatenú na mieste 

1013 869 1088 1217 1167 

výška finančnej hotovosti (v tisíc. eur) 23,23 20,24 25,55 29,71 27,26 

 

  
Priestupky proti bezpečnosti a plynulosti 

cestnej premávky -  § 22 
2006 2007 2008 2009 2010 

1 
Celkový počet zistených priestupkov vlastnou 
činnosťou 

166659 163394 172609 206842 219981 

2 
Celkový počet oznámených priestupkov na 
útvar obecnej polície 

12247 12299 14903 21054 30366 

3 Celkový počet uložených priestupkov 3830 4447 3834 5437 6104 

4 Celkový počet odložených priestupkov 2498 2304 1080 2069 3938 

5 Celkový počet odovzdaných priestupkov 721 960 811 1090 377 

6 
Celkový počet oznámených priestupkov 
príslušnému orgánu 

4461 3501 3597 2389 2709 

7 

Celkový počet priestupkov prejednaných            
v blokovom konaní 

126027 123115 126623 162479 181067 

výška finančnej hotovosti (v tisíc. eur) 1292,57 1450,90 1491,40 2255,72 2495,39 

8 

Celkový počet priestupkov prejednaných            
v blokovom konaní vydaním bloku na pokutu 
nezaplatenú na mieste 

7013 10242 9877 9414 8372 

výška finančnej hotovosti (v tisíc. eur) 155,34 266,87 253,26 241,88 202,25 
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  Priestupky - porušenie VZN obce 2006 2007 2008 2009 2010 

1 
Celkový počet zistených priestupkov vlastnou 
činnosťou 

93521 93464 98257 77269 56930 

2 
Celkový počet oznámených priestupkov na útvar 
obecnej polície 

12121 13459 16527 14099 11387 

3 Celkový počet uložených priestupkov 3455 4754 3797 2908 2912 

4 Celkový počet odložených priestupkov 2505 1810 1136 1013 1205 

5 Celkový počet odovzdaných priestupkov 809 1357 1054 681 541 

6 
Celkový počet oznámených priestupkov 
príslušnému orgánu 

2272 2561 1933 1415 1582 

7 

Celkový počet priestupkov prejednaných               
v blokovom konaní 

50116 52416 50894 33377 23882 

výška finančnej hotovosti (v tisíc. eur) 408,28 405,29 410,94 354,96 245,41 

8 

Celkový počet priestupkov prejednaných               
v blokovom konaní vydaním bloku na pokutu 
nezaplatenú na mieste 

1978 2508 2803 2982 2646 

výška finančnej hotovosti (v tisíc. eur) 34,52 42,48 49,12 53,24 47,13 

 

  Ostatné priestupky 2006 2007 2008 2009 2010 

1 
Celkový počet zistených priestupkov vlastnou 
činnosťou 

5579 8201 8183 9090 9477 

2 
Celkový počet oznámených priestupkov na útvar 
obecnej polície 

2021 3163 3363 2970 2632 

3 Celkový počet uložených priestupkov 251 750 651 585 461 

4 Celkový počet odložených priestupkov 204 566 483 327 330 

5 Celkový počet odovzdaných priestupkov 904 1287 837 720 825 

6 
Celkový počet oznámených priestupkov príslušnému 
orgánu 

600 744 487 469 679 

7 

Celkový počet priestupkov prejednaných                      
v blokovom konaní 

2522 4009 4320 4193 3957 

výška finančnej hotovosti (v tisíc. eur) 26,88 42,48 46,13 46,75 44,18 

8 

Celkový počet priestupkov prejednaných                     
v blokovom konaní vydaním bloku na pokutu 
nezaplatenú na mieste 

209 438 481 754 740 

výška finančnej hotovosti (v tisíc. eur) 4,64 9,95 9,95 15,04 17,96 

 

 

Poznámka:  
 

Výška finančnej hotovosti v prehľade vývoja štatistických ukazovateľov 
o činnosti obecných polícií v Slovenskej republike za obdobie rokov 2006 – 2008 bola 
prepočítaná na menu Euro v stanovenom konverznom kurze 1 € = 30,1260 Sk. 
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Príloha č. 4 k Správe o činnosti obecných polícií v SR za rok 2010 
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graf č. 11 

 

 
 

 

 

 

graf č. 12 

 

 
 

 

 

 



 

 34 

 

 

graf č. 13 
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