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Úvod 

 

     Správa o činnosti obecných polícií v Slovenskej republike za rok 2017 (ďalej len „správa“) 

je spracovaná na základe údajov získaných zo správ o činnosti jednotlivých obecných polícií 

a mestských polícií (ďalej len „obecná polícia“), ktoré sú obce a mestá so zriadenou obecnou 

políciou povinné zaslať Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) 

do 31. marca každého kalendárneho roka. Správy o činnosti obecnej polície obce 

spracovávajú podľa vykonávacieho predpisu
1)

 k zákonu Slovenskej národnej rady č. 564/1991 

Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o obecnej polícii“) 

a obsahujú opisnú časť a tabuľkovú časť. Súhrnná správa poskytuje prehľad 

najvýznamnejších oblastí pôsobenia obecných polícií v Slovenskej republike. Komplexné 

štatistické údaje, zosumarizované zo zaslaných správ o činnosti jednotlivých obecných polícií, 

sú uvedené v tabuľkách, ktoré tvoria prílohy tejto správy. Pre lepší prehľad sú 

najvýznamnejšie číselné údaje spracované aj v prehľadových grafoch v textovej časti tejto 

správy.  

     Správu spracovalo oddelenie dohľadu nad činnosťou obecnej polície odboru poriadkovej 

polície Prezídia Policajného zboru (ďalej len „oddelenie dohľadu“), ktoré je odborným 

pracoviskom na úseku dohľadu štátu nad činnosťou obecnej polície. Správa umožňuje 

ministerstvu v rámci dohľadu štátu nad činnosťou obecnej polície sledovať, vyhodnocovať 

a porovnávať vývojové trendy obecných polícií podľa jednotlivých oblastí ich činnosti.  

                                                                                                    

 

1. Činnosť obecných polícií v roku 2017     

 

1.1. Základné údaje    

     O zrušení obecnej polície v roku 2017 rozhodlo obecné zastupiteľstvo v obci Kováčová. 

V priebehu roka 2017 boli zriadené Mestská polícia Medzilaborce a Mestská polícia 

Sobrance. K 31. decembru 2017 pôsobilo v Slovenskej republike celkom 166 obecných 

polícií. Z uvedeného počtu si tri obce nesplnili zákonom stanovenú povinnosť zaslať správu 

o činnosti obecnej polície za rok 2017 do 31. marca 2018, pričom tieto tri obce (Hurbanovo, 

Leles a Zemné) správu nezaslali ani po uvedenom termíne.             

 

 

 

                                                           
1)

 Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 532/2003 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré 

ustanovenia zákona Slovenskej národnej rady č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov 

v znení vyhlášky č. 456/2009 Z. z. 
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graf č. 1: Počet obecných polícií v SR v období rokov 2008 - 2017       

       

 

     V roku 2017 pôsobilo v Slovenskej republike 166 obecných polícií, čo je o jednu obecnú 

políciu viacej ako v roku 2016. Z uvedeného počtu je evidovaných 13 v Bratislavskom kraji, 

15 v Trnavskom kraji, 39 v Nitrianskom kraji, 18 v Trenčianskom kraji, 19 v Žilinskom kraji, 

19 v Košickom kraji, 20 v Banskobystrickom kraji a 23 v Prešovskom kraji.   

     V roku 2017 bolo v Slovenskej republike evidovaných celkom 2 524 príslušníkov obecnej 

polície. Najviac príslušníkov obecnej polície zamestnávalo hlavné mesto Slovenskej 

republiky Bratislava (254), mesto Košice (238), mesto Žilina (80) a mesto Prešov (77).   

 

 

graf č. 2: Počet príslušníkov obecných polícií (OP) v SR za obdobie rokov 2008 - 2017    
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     V uplynulom roku 2017 pôsobili v Slovenskej republike takmer dve tretiny (61,45 %) 

obecných polícií s počtom najviac 10 príslušníkov. Z tohto počtu pôsobilo desať obecných 

polícií, ktoré zamestnávali iba jedného príslušníka obecnej polície a štyri obecné polície, ktoré 

nemali žiadnych príslušníkov obecnej polície. Mestská polícia hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy zamestnáva najväčší počet príslušníkov obecnej polície a to 254, čo 

predstavuje 10,06 % z celkového počtu príslušníkov obecných polícií. Druhý najvyšší počet 

príslušníkov obecnej polície pôsobí v Mestskej polícii Košice a to 238 príslušníkov, čo 

predstavuje 9,43 % podiel z celkového počtu príslušníkov obecných polícií. Súčet 

príslušníkov oboch mestských polícií (254 + 238 = 492) predstavuje takmer jednu pätinu 

(19,49 %) všetkých príslušníkov obecných polícií.  

 

graf č. 3: Počet obecných polícií (OP) podľa počtu príslušníkov obecnej polície (OP)    

 

 

     V roku 2017 bol plánovaný počet príslušníkov obecných polícií 2 732, pričom skutočný 

počet príslušníkov obecných polícií dosiahol stav 2 524, čo predstavuje 92,39 % obsadenosť 

tabuľkových miest.  

     V porovnaní s rokom 2016 sa skutočný počet príslušníkov obecných polícií zvýšil z 2 523 

na 2 524, t. j. o 1. Plánovaný počet príslušníkov obecných polícií sa v porovnaní s rokom 

2016 zvýšil z 2 727 na 2 732, t. j. o 5. 

     V porovnaní s rokom 2016 teda možno konštatovať, že skutočný počet príslušníkov 

obecnej polície je takmer totožný. Zo skutočného počtu príslušníkov obecnej polície je 

evidovaných 381 v Bratislavskom kraji, 251 v Trnavskom kraji, 324 v Nitrianskom kraji,   

275 v Trenčianskom kraji, 312 v Žilinskom kraji, 428 v Košickom kraji,                              

271 v Banskobystrickom kraji a 282 v Prešovskom kraji.  
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     Pri uvedenom ukazovateli je nutné uviesť, že podľa informácií poskytnutých obecnými 

políciami, vo väčšine prípadov sú voľné tabuľkové miesta príslušníkov obecnej polície 

neobsadené najmä z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov (hlavne u menších obcí), 

taktiež z dôvodu nízkej atraktivity povolania príslušníka obecnej polície, ako aj z dôvodu, že 

uchádzači o tieto miesta nesplnili zákonom stanovené podmienky na ich prijatie k obecnej 

polícii.    

 

 

1.2. Pôsobenie obecných polícií na úseku priestupkov 

     Jednou z najdôležitejších spoločenských úloh, ktoré obecné polície v Slovenskej republike 

plnia, je riešenie priestupkov. Ide o tú časť protispoločenskej činnosti, ktorá je 

charakterizovaná nižšou spoločenskou závažnosťou. Zákonodarca všeobecne záväznými 

právnymi predpismi splnomocnil obecné polície na objasňovanie priestupkov, ktoré sú 

oprávnené prejednávať v blokovom konaní.  

     Ide o oblasť protiprávneho konania pokrývajúcu priestupky uvedené v zákone Slovenskej 

národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 

o priestupkoch“), v zákone  o obecnej polícii a iných predpisoch (napr. zákon č. 282/2002 Z. 

z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v znení neskorších predpisov, zákon 

č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov a ďalšie).  

     Obecné polície sú oprávnené prejednávať v blokovom konaní priestupky proti bezpečnosti 

a plynulosti cestnej premávky spáchané neuposlúchnutím pokynu vyplývajúceho z dopravnej 

značky: zákaz zastavenia, státia, vjazdu, odbočovania a otáčania, prikázaný smer jazdy 

a obchádzania, vyhradené parkovisko, obytná, pešia a školská zóna, zóna s dopravným 

obmedzením a dopravná značka parkovisko (podľa zákona o obecnej polícii); priestupky proti 

bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky spáchané neuposlúchnutím pokynu vyplývajúceho 

zo všeobecnej úpravy cestnej premávky, ktorou sa zakazuje zastavenie, státie a vjazd vozidiel 

(podľa zákona o obecnej polícii); priestupky proti verejnému poriadku (podľa zákona 

o priestupkoch); priestupky proti občianskemu spolunažívaniu (podľa zákona o priestupkoch); 

priestupky proti majetku (podľa zákona o priestupkoch); priestupky proti poriadku v správe 

vykonávanej obcou (podľa zákona o priestupkoch); priestupky porušenia všeobecne 

záväzného nariadenia obce (podľa zákona o priestupkoch); priestupky podľa § 7 zákona        

č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v znení neskorších 

predpisov; priestupky podľa § 11 zákona č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a iné priestupky, ktoré je 

oprávnená prejednávať obec.        

 

     Nasledujúci graf zobrazuje počet registrovaných priestupkov
2)

, ktoré obecné polície riešili 

v roku 2017 v porovnaní s rokom 2016
3)

. 
   

                                                           
2)

 Ide o registrované priestupky, ktoré obecné polície zistili vlastnou činnosťou a priestupky, ktoré boli obecným 

políciám oznámené.  
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graf č. 4: Prehľad registrovaných (zistených a oznámených) priestupkov za rok 2016 a 2017    

 

      

     V roku 2017 obecné polície riešili spolu 322 983 priestupkov, čo v porovnaní s rokom 

2016 (320 391 priestupkov) predstavuje nárast o 2 592 priestupkov. Z uvedeného počtu bolo 

vlastnou činnosťou zistených 261 261 priestupkov a oznámených bolo 61 722 priestupkov.  

     Priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky predstavujú až 74,79 % podiel 

z celkového počtu registrovaných priestupkov obecných polícií v roku 2017.  

     Podiel priestupkov proti všeobecne záväzným nariadeniam obce predstavuje 13,38 % zo 

všetkých zistených a oznámených priestupkov, ktoré obecné polície riešili v roku 2017.  

     Priestupky proti majetku podľa § 50 zákona o priestupkoch tvoria takmer 1 %. 

     Najmenší podiel tvorili priestupky proti občianskemu spolunažívaniu podľa § 49 zákona 

o priestupkoch, ktoré dosiahli približne ½ % zo všetkých registrovaných priestupkov.        

    

graf č. 5: Podiel jednotlivých skupín registrovaných priestupkov v roku 2017        

                                                                                                                                                                                     
3)

 Údaje o registrovaných priestupkoch, ktoré obecné polície zasielajú Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky, 

sú v uvedenom porovnávacom grafe z dôvodu prehľadnosti zoradené do nasledovných položiek: § 22, § 47 - 48, 

§ 49, § 50 zákona o priestupkoch, všeobecne záväzné nariadenia obce, ostatné priestupky.    
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 1.2.1 Priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky 

     V roku 2017 bolo na obecných políciách zistených a oznámených spolu 241 568 

priestupkov proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky podľa § 22 zákona 

o priestupkoch.    

     Priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky sú dominujúcou oblasťou 

priestupkov, na ktoré obecné polície zameriavajú svoju činnosť, nakoľko z analýzy činnosti 

obecných polícií na úseku odhaľovania, objasňovania a prejednávania priestupkov 

v blokovom konaní za rok 2017 vyplynulo, že prioritou väčšiny obecných polícií je riešenie 

priestupkov proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky. 

     Pri uvedenom druhu priestupkov je potrebné dodať, že dopravné priestupky jednotlivé 

obecné polície vykazujú aj medzi porušeniami nariadení obce, a teda je predpoklad, že ich 

skutočný počet je výrazne vyšší.    

graf č. 6: Počet registrovaných priestupkov § 22 zákona o priestupkoch riešených obecnými políciami      
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     Medzi jednu zo základných úloh obecnej polície patrí vykonávanie a zabezpečenie 

dodržiavania nariadení obce. V tejto oblasti ide o celý rad priestupkov porušení všeobecne 

záväzného nariadenia obce podľa § 46 a § 48 zákona o priestupkoch, ktoré sú ustanovené 

nariadeniami obcí, najčastejšie na úseku verejného poriadku, čistoty, životného prostredia, 

statickej dopravy, držania psov a pod.      

     V uplynulom roku 2017 bolo obecnými políciami riešených spolu  

43 212 priestupkov porušení všeobecne záväzného nariadenia obce, čo znamená klesajúcu 

tendenciu. Priestupky porušenia všeobecne záväzného nariadenia obce tvoria druhú 

najpočetnejšiu skupinu priestupkov, ktorej podiel z celkového počtu registrovaných 

priestupkov v roku 2017 bol na úrovni 13,38 %.  

     Najčastejšie boli porušené všeobecne záväzné nariadenia obce o čistote a ochrane verejnej 

zelene, životnom prostredí, dodržiavaní verejného poriadku, nakladaní s komunálnymi 

odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi, zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho 

odpadu, prevádzkovom poriadku na verejných detských ihriskách, podmienkach 

umiestňovania a povoľovania reklamných, informačných a propagačných zariadení, 

podmienkach pre vylepovanie plagátov na území mesta, podmienkach predaja výrobkov        

a poskytovaní služieb na trhových miestach, resp. o trhovom poriadku, podmienkach predaja, 

podávania a požívania alkoholických nápojov, pravidlách času predaja v obchode, času 

prevádzky služieb, podmienkach zriaďovania a prevádzkovania exteriérových sedení              

a terás, ochrane obyvateľstva od hluku a vibrácií, podmienkach chovu, držania a ochrane 

psov, podmienkach používania zábavnej pyrotechniky, vykonávaní dezinsekcie a deratizácie 

na území mesta. 

graf č. 7: Počet registrovaných priestupkov proti všeobecne záväzným nariadeniam (VZN) obce riešených 

obecnými políciami       
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bolo spolu zistených a oznámených 22 658 takýchto protiprávnych konaní, čo predstavuje len 

7,02 % podiel zo všetkých registrovaných priestupkov.   

graf č. 8: Počet registrovaných priestupkov § 47 - 48 zákona o priestupkoch riešených obecnými políciami     

 

 

     Nízka miera zistených priestupkov proti verejnému poriadku, ako aj nízky 7,02 % podiel 

predmetných priestupkov z celkového počtu registrovaných priestupkov poukazuje na fakt, že 

uvedené priestupky nepatria medzi frekventovanú skupinu priestupkov riešených príslušníkmi 

obecných polícií. V tejto súvislosti je však potrebné uviesť, že ochrana verejného poriadku by 

mala patriť prioritne do pôsobnosti obce a od obecných polícií sa teda očakáva väčšia účasť 

na ich zisťovaní a odhaľovaní. Na druhej strane je ale treba uviesť, že počty priestupkov proti 

verejnému poriadku môžu byt do istej miery skreslené aj tým, že mnohé obce majú oblasť 

verejného poriadku upravenú nariadeniami obce, a teda príslušné ukazovatele môžu figurovať 

v počtoch priestupkov na úseku porušenia nariadení obce.  

 

1.2.4 Priestupky proti majetku 

     V roku 2017 obecné polície riešili spolu 3 004 priestupkov proti majetku podľa § 50 

zákona o priestupkoch. Počet priestupkov proti majetku predstavuje len nepatrný 0,93 % 

podiel zo všetkých registrovaných priestupkov riešených obecnými políciami v roku 2017.  

     Aj v tejto oblasti je nutné uviesť, že od obecných polícií sa očakáva výraznejšia účasť na 

vyhľadávaní priestupkov, ktoré svojím výskytom v spoločnosti patria medzi 

najfrekventovanejšie. 

 

graf č. 9: Počet registrovaných priestupkov § 50 zákona o priestupkoch riešených obecnými políciami    
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1.2.5 Priestupky proti občianskemu spolunažívaniu 

     Počet zistených a oznámených priestupkov proti občianskemu spolunažívaniu podľa § 49 

zákona o priestupkoch, riešených obecnými políciami v roku 2017, bol veľmi nízky a to 

1 870. Uvedený počet priestupkov predstavuje najnižší podiel zo všetkých riešených 

priestupkov v roku 2017, ktorý nedosahuje ani 1 % (0,58 %).    

 

 

 

graf č. 10: Počet registrovaných priestupkov § 49 zákona o priestupkoch riešených obecnými políciami    
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a pod. Počet priestupkov zaevidovaných v tejto skupine v roku 2017 bol 10 671, čo 

predstavovalo 3,3 % podiel zo všetkých riešených priestupkov v minulom roku.    

  

 graf č. 11: Počet registrovaných ostatných priestupkov riešených obecnými políciami     

 

        

     Na záver tejto časti je potrebné uviesť, že konkrétne úlohy a zameranie jednotlivých 

obecných polícií určujú samotné obce prostredníctvom starostov obcí. Z toho vyplýva, že 

zostáva na posúdení zainteresovaných osôb, akým spôsobom budú obce participovať na 

obecných veciach verejného poriadku, do ktorých patrí nielen oblasť dopravných priestupkov, 

ale celá šírka priestupkov a iných protispoločenských konaní.        

 

1.3. Preventívne aktivity realizované obecnými políciami v oblasti prevencie 

protispoločenskej činnosti     

 

     Prevenciu obecné polície zabezpečovali prioritne formou besied a prednášok v školách, 

napr. o práci obecnej polície, kde sa deti a mládež oboznámili s výstrojom a výzbrojou 

príslušníkov obecnej polície, ale venovali sa aj témam ako je bezpečnosť a prevencia 

kriminality v obci a tiež možná spolupráca s príslušníkmi obecnej polície. V rámci tejto 

aktivity obecné polície uvádzali v správach prednáškovú činnosť na základných, stredných, 

ako aj v materských školách. Okrem prednáškovej činnosti príslušníci obecných polícií 

organizovali, príp. pomáhali pri organizácii rôznych aktivít pre deti, napr. organizovali 

športové podujatia, detské tábory pre sociálne odkázané deti a podobne.   

     Príslušníci Mestskej polície Piešťany počas letných prázdnin 2017 zorganizovali detský 

letný tábor v penzióne Solisko Zázrivá, pričom na pokrytie nákladov pri organizovaní 

krúžkov a detského tábora na rok 2017 získali dotáciu z Ministerstva vnútra Slovenskej 

republiky vo výške 9.000,- €. Príslušníci Obecnej polície Dvory nad Žitavou v priebehu 

mesiaca júl 2017 opakovane zorganizovali letné tábory pre deti, kde bola deťom prezentovaná 

práca služobných psovodov obecnej polície a ich štvornohých pomocníkov. Deti sa zúčastnili 

športových a zábavných aktivít v prírode pod holým nebom a nakoniec deti spali pod stanmi 
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v prírode. Tento zážitok pre mnohých účastníkov tábora bola skúsenosť na celý život a ku 

koncu tábora prejavili záujem zúčastniť sa obdobného podujatia aj v budúcnosti.   

     Taktiež aj Mestská polícia Sereď v roku 2017 zorganizovala „Letný tábor MsP Sereď“. 

Jednalo sa o denný letný tábor pre deti 1. - 6. ročníka základnej školy, kde bol pre deti 

pripravený pestrý program na každý tematicky orientovaný táborový deň. V dvoch turnusoch 

sa uvedeného tábora zúčastnilo celkovo 60 detí z mesta Sereď a okolia. Ďalšou zaujímavou 

aktivitou v rámci realizácie protidrogovej prevencie a prevencie závislosti zorganizovanou 

Mestskou políciou Sereď v roku 2017, boli „interaktívne dielne“ s protidrogovou tematikou, 

pripravené v tematických celkoch podľa skupiny návykových látok. V sledovanom období 

roku 2017 bolo Mestskou políciou Sereď zrealizovaných celkom 19 interaktívnych dielní.              

     Zo správ o činnosti jednotlivých obecných polícií vyplýva, že mnohé z nich mali v rámci 

svojej organizačnej štruktúry zriadené oddelenie kriminálnej prevencie alebo určeného 

pracovníka, ktorý mal vo svojej gescii realizáciu preventívnych projektov a aktivít. Viaceré 

obecné polície v priebehu roka 2017 organizovali tzv. „Dni otvorených dverí“, počas ktorých 

deti a mládež navštevovali obecné polície. Účelom týchto akcií bolo objasniť a priblížiť 

mladým ľuďom náročnú prácu a činnosť príslušníkov obecnej polície, ako aj vytvárať 

a posilňovať dôveru medzi príslušníkmi obecných polícií a deťmi a mládežou.   

     V dňoch školského vyučovania, najmä v deň zahájenia a ukončenia školského roka, 

zabezpečovali príslušníci viacerých obecných polícií v rámci projektu „Bezpečná cesta do 

školy“ bezpečnosť chodcov na priechodoch pre chodcov v blízkosti škôl a vykonávali 

preventívne kontroly okolia škôl. Mestská polícia hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy tento projekt v priebehu roka 2017 realizovala pred 20 vybranými základnými 

školami.              

     Podľa údajov uvedených v predložených správach bola preventívna činnosť obecných 

polícií taktiež zameriavaná aj na starších ľudí. Vykonávaná bola 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.    

     V letnom období 2017 sa Mestská polícia Kežmarok podieľala na realizácii projektu 

„Senior friendly“, v rámci ktorého bol v roku 2017 vybudovaný altánok a upravené 

športovisko pre seniorov v spolupráci so sociálnym oddelením mesta Kežmarok a po 

prihlásení tohto projektu do súťaže za rok 2017 získalo ocenenie „Senior friendly 2017“.       

     Ako formu prevencie však možno chápať aj riešenie priestupkov formou napomenutia. 

Táto forma riešenia priestupkov mala výchovný charakter, najmä ak boli 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. 

     Z predložených správ o činnosti jednotlivých obecných polícií taktiež vyplýva, že obecné 

polície realizovali aj vlastné preventívne aktivity, programy a projekty, ktoré boli zamerané 

na boj so zločinnosťou a na eliminovanie dopravnej nehodovosti. Programy alebo projekty 

realizovali samostatne alebo v spolupráci so základnými a strednými školami, Policajným 
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zborom, psychologickými poradňami, orgánmi verejnej správy, mimovládnymi 

organizáciami, občianskymi združeniami, neziskovými organizáciami a fondmi a podobne.   

     Mesto Levice bolo začiatkom roka 2017 zapojené do medzinárodného programu „Správaj 

sa normálne“, kde mestská polícia plnila úlohy v rôznych oblastiach zabezpečenia prevencie 

kriminality a verejného poriadku. V 2. polroku 2017 zanikol projekt „Správaj sa normálne“ 

a pre nový školský rok 2017/2018 ho nahradili novým projektom „Detská policajná 

akadémia“, do ktorého bolo zapojených 139 žiakov štvrtých ročníkov z IV. a II. základnej 

školy v Leviciach. Mestská polícia Zvolen v roku 2017 taktiež realizovala projekt „Detská 

policajná akadémia“, ktorý je však určený pre žiakov šiestych ročníkov základných škôl a je 

rozdelený do piatich základných tém: 1. „Zoznámte sa s našou políciou“, 2. „Bezpečne na 

internete“, 3. „Každý je iný“, 4. „Na ceste nie si sám!“ a 5. „Stop násiliu!“.     

     Mestská polícia Zvolen realizuje už od roku 2003 pod názvom „Daj prednosť životu“ 

vlastný projekt na všetkých základných školách vo Zvolene a je určený pre žiakov I. a II. 

stupňa. Cieľom projektu je poskytovanie základných informácií o práci a kompetenciách 

mestskej polície, znižovanie nehodovosti a úrazov detí v oblasti dopravnej výchovy 

a predchádzaniu sociálno-patologických javov. Vzhľadom k tomu, že sa tento projekt stretol 

so záujmom žiakov základných škôl, do programu sa v priebehu roka 2017 prihlásili ďalšie 

základné školy z Očovej, Pliešoviec, Lieskovca, Dobrej Nivy, Budče, Sliača, Badína, Sielnice 

a v priebehu roka pribudla obec Zvolenská Slatina.   

     Významnou a pre deti aj veľmi atraktívnou oblasťou preventívnych aktivít obecných 

polícií v roku 2017 boli praktické ukážky realizované najmä na detských dopravných 

ihriskách. Výučba na dopravných ihriskách umožňovala deťom zaujímavým a atraktívnym 

spôsobom osvojenie si dôležitých vedomostí a najmä praktických zručností, a to už 

v predškolskom veku. Niektoré obecné polície vykonávali dopravnú výchovu v materských 

a základných školách formou mobilného dopravného ihriska.     

     Za vzorový príklad zriadeného a dobre fungujúceho detského dopravného ihriska je možné 

považovať „Detské dopravné ihrisko“ na ulici Nábrežie mládeže v Nitre s dopravnými 

značkami a svetelným zariadením, didaktickou učebňou a bicyklami, kolobežkami, 

odrážadlami, detskými cyklistickými prilbami a reflexnými vestami pre účely aktivít 

v prevencii v doprave. Hlavnou cieľovou skupinou pre zážitkové učenie, ako aj pre didaktické 

aktivity na tomto dopravnom ihrisku v roku 2017 boli žiaci prvého stupňa vo veku 8 - 10 

rokov v čase školského vyučovania a deti a mládež vo voľnom čase. Na internetovej stránke 

Mestskej polície Nitra bola zriadená rubrika „Detské dopravné ihrisko“ s prehľadným 

harmonogramom a s odkazom a kontaktmi na kompetentných príslušníkov mestskej polície 

a Policajného zboru, ktorí mali v náplni práce organizovať aktivity na Detskom dopravnom 

ihrisku. Počas sezóny 2017 sa od 11. apríla do 18. októbra 2017 na Detskom dopravnom 

ihrisku v Nitre zúčastnili v rámci prevencie v doprave takmer všetky nitrianske základné 

školy, desať základných škôl z blízkych obcí a šesť materských škôl v celkovom počte 2046 

účastníkov (149 detí z materských škôl a 1837 žiakov nitrianskych základných škôl 

a základných škôl okolitých obcí) počas 92 hodín.                  

     Ťažiskovou situačnou prevenciou obecných polícií bola primárna prevencia, ktorej 

podstatou bolo vykonávanie hliadkovej služby. Počas tejto činnosti príslušníci obecnej polície 
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dohliadali na verejný poriadok v obciach a mestách, pričom monitorovali verejné 

priestranstvá, zisťovali nedostatky a operatívne ich nahlasovali príslušným orgánom 

a inštitúciám.  

     Ďalšou dôležitou oblasťou situačnej prevencie bolo zabezpečovanie verejného poriadku 

počas rôznych kultúrnych, športových, náboženských a spoločenských akcií. Išlo najmä 

o akcie, ktoré boli často špecifické pre daný región, mali dlhoročné tradície a boli z hľadiska 

návštevnosti vyhľadávané a navštevované veľkým počtom osôb. Veľké množstvo síl 

a prostriedkov obecných polícií si vyžadovalo zabezpečovanie verejného poriadku najmä 

počas futbalových, resp. hokejových stretnutí vo väčších mestách.        

     V rámci situačnej prevencie protispoločenskej činnosti využívali obecné polície kamerové 

monitorovacie systémy, ktoré boli najčastejšie nainštalované na miestach s vyšším rizikom 

spáchania trestného činu alebo priestupku, spravidla v centre miest. Z doručených správ 

o činnosti obecných polícií, ktoré využívali kamerové monitorovacie systémy, vyplynulo, že 

na miestach, kde už sú tieto systémy nainštalované, došlo k zníženiu kriminality 

a priestupkov. Kamerový monitorovací systém je preventívny prostriedok. Výstupy z neho 

však pomáhali aj orgánom činným v trestnom konaní pri odhaľovaní a dokumentovaní 

trestnej činnosti podozrivých osôb.  

     Kamerové monitorovacie systémy boli v mnohých obciach a mestách obsluhované 

zdravotne postihnutými občanmi a mnohé z nich fungovali ako chránené dielne. V priebehu 

roka 2017 boli kamerové monitorovacie systémy používané v 161 obciach a mestách so 

zriadenou obecnou políciou. Z uvedeného počtu boli zriadené chránené dielne v 70 obciach 

a mestách.       

     Na kamerové monitorovacie systémy využili jednotlivé obce finančné prostriedky 

z vlastných finančných zdrojov alebo ich získali z finančných zdrojov, ktoré boli po posúdení 

vypracovaných projektov poskytnuté Radou vlády Slovenskej republiky pre prevenciu 

kriminality a inej protispoločenskej činnosti.      

     Za účelom ochrany majetku mali obecné polície zriadené pulty centrálnej ochrany. Zo 

zaslaných správ vyplynulo, že v priebehu roka 2017 používalo pulty centrálnej ochrany 46 

obcí. Na pult centrálnej ochrany boli napojené objekty vo vlastníctve obce, príp. iné objekty, 

ktoré sa v obci nachádzali, a to na základe zmluvy o pripojení. Niektoré obecné polície, ktoré 

nedisponovali pultom centrálnej ochrany, mali zabezpečované objekty napojené na služobný 

mobilný telefón, na ktorý sa ich narušenie hlási priamo hliadke obecnej polície.    

     Významnou investíciou v roku 2017 pre Mestskú políciu Piešťany bolo zakúpenie nového 

systému ukladania priestupkov od firmy FT Technologies, a. s. Olomouc pod názvom „MP 

Manager“. Systém po zakúpení a nainštalovaní bol do 28. februára 2017 v skúšobnej 

prevádzke. Zároveň s ním boli zakúpené aj mobilné telefóny a tablety, prostredníctvom 

ktorých policajti mestskej polície ukladajú do systému výsledky počas hliadkovej služby. 

Pomocou softwaru MP Manager bolo možné priamo v teréne zaznamenať akúkoľvek udalosť 

a zároveň všetky tieto udalosti videl riadiaci veliteľ zmeny i vedenie mestskej polície. Ďalšou 

pomocou je aj možnosť využitia rôznych on-line aplikácií, vytváranie rôznych zostáv 

výslednej činnosti, vytvárať rôzne štatistiky, kontrolovať používanie pokutových blokov, 
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prenášať fotografie a miesto pohybu hliadok, možnosť sledovať, či hliadka vykonala úlohy, 

ktoré jej boli dané a veľmi veľa ďalších možností využitia pri každodennej práci mestského 

policajta.          

     So zaujímavým a inovatívnym projektom prišlo aj mesto Žiar nad Hronom, ktoré sa ešte 

v roku 2016 zapojilo do výzvy Rady vlády pre prevenciu kriminality a inej protispoločenskej 

činnosti na predkladanie projektov v oblasti prevencie za účelom získania dotácie. Mesto 

získalo dotáciu na projekt vybudovania siete tzv. „Komunikačno-bezpečnostného SOS 

systému - tiesňových hlások“ vo výške 34.000,- €, pričom celý tento projekt vyšiel mesto na 

40.000,- €. V Žiari nad Hronom tak v priebehu roka 2017 vybudovali a ako prví na Slovensku 

dňa 14. septembra 2017 spustili systém 7 SOS tiesňových hlások, ktoré sú súčasne v dosahu 

bezpečnostných kamier. Tiesňové hlásky - „Help Pointy“ sú umiestnené podľa špecifikácie na 

miestach, ktoré vykazujú bezpečnostné riziko a sú považované za kritické s vysokou 

frekvenciou pohybu osôb, resp. v bezprostrednej blízkosti základných škôl, kde migrujú deti 

a v prípade nejakej tiesňovej situácie majú možnosť si privolať pomoc. Na siedmich miestach 

v rôznych častiach mesta rozmiestnili stĺpy s núdzovým tlačidlom. Po jeho stlačení začne 

lokalitu automaticky snímať kamera, ozve sa dispečing a spustí sa maják, aby mestskí 

policajti vedeli okamžite reagovať. Tá kamera, ktorá sa nachádza v tej lokalite, kde je 

tiesňová hláska, sa automaticky natočí a nasmeruje na túto tiesňovú hlásku a sníma tiesňovú 

hlásku a jej bezprostredne okolie. Pracovník dispečingu mestskej polície hneď komunikuje 

s postihnutým, na miesto vyrazí hliadka mestskej polície, pričom v orientácii jej pomôže 

blikajúci modrý maják. Hlásky sú vybavené aj funkciou aktívneho príposluchu, ktorá 

umožňuje „odpočúvať“ verejný priestor a funkciou hlasovej analýzy, ktorá umožňuje, aby sa 

hláska aktivovala automaticky v prípade nadmerného hluku (napr. volania o pomoc) v jej 

blízkosti, pričom sa na miesto automaticky natočí aj kamera. Hlásky sú vyhotovené 

v prevedení „antivandal“, t. j. sú zabezpečené proti vandalizmu a poškodiť či posprejovať ich 

nie je jednoduché.               

           

1.4. Spolupráca obecných polícií s Policajným zborom a inými subjektmi    

 

     Činnosť obecných polícií bola v roku 2017, podobne ako v predošlom období, ovplyvnená 

viacerými faktormi. Na jednej strane je to vývoj bezpečnostnej situácie v jednotlivých 

obciach, analyzovaný na základe vlastných zistení obecnej polície, ale aj narastajúceho počtu 

oznámení a podnetov od občanov o páchaní protispoločenskej činnosti na území obce. Na 

strane druhej sú to početné stavy jednotlivých obecných polícií, ktoré sú mnohými náčelníkmi 

obecných polícií hodnotené ako nepostačujúce. Z uvedeného vyplýva, že obecné polície svoju 

činnosť prispôsobujú aktuálnej bezpečnostnej situácii v obci, avšak táto je často limitovaná 

personálnymi možnosťami obecných polícií. Dôsledkom nie vždy naplnených početných 

stavov obecných polícií sú hliadkové služby plánované najmä iba na najrizikovejšie oblasti 

obce a ak to možnosti obecnej polície dovoľujú, posilňujú sa hliadkové služby v čase a na 

miesta s vysokým rizikom vzniku protispoločenskej činnosti. Konkrétne ide o hliadkovú 

činnosť v nočných hodinách v okolí reštauračných a pohostinských zariadení, discobarov, 

v čase vyplácania sociálnych dávok, v čase skončenia nočnej zmeny vo výrobných 
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podnikoch, v okolí autobusových staníc a pod. Pri vyššie uvedených činnostiach je nutné 

poznamenať, že tieto sú realizované pri plnení mnohých ďalších úloh, ktoré vyplývajú 

z postavenia obecnej polície ako poriadkového útvaru obce.  

     Obce a mestá v Slovenskej republike už niekoľko rokov využívajú možnosť spolupráce 

v zmysle zákona o obecnej polícii medzi obcou, ktorá má zriadenú obecnú políciu a obcou, 

ktorá nemá obecnú políciu zriadenú. Takáto spolupráca obcí je realizovaná len na základe 

predchádzajúceho súhlasu oboch obecných zastupiteľstiev a uzavretí písomnej zmluvy, ktorá 

obsahuje obligatórne náležitosti podľa zákona o obecnej polícii.  

     V uplynulom roku 2017 nebola uzatvorená žiadna takáto dohoda medzi obcou, ktorá má 

zriadenú obecnú políciu a obcou, ktorá obecnú políciu zriadenú nemá.      

     Spolupráca obecných polícií s ostatnými subjektmi v roku 2017 sa vykonávala za účelom 

realizácie preventívnych aktivít, ako aj v rámci represívnej činnosti. Obecné polície 

najčastejšie spolupracovali s orgánmi verejnej správy, ktorých činnosť bola vyvíjaná v ich 

územnej pôsobnosti. Najčastejšie spolupracovali s regionálnou veterinárnou správou, 

vodohospodárskou správou, zdravotníckymi zariadeniami, Slovenským rybárskym zväzom, 

lesnou správou, Hasičským a záchranným zborom, dobrovoľnými hasičskými zbormi, 

okresnými a krajskými súdmi, exekútorskými a notárskymi úradmi, okresnými úradmi a pod.  

     Okrem vyššie uvedených subjektov obecné polície v roku 2017 spolupracovali aj 

s miestnymi základnými útvarmi Policajného zboru. Najčastejšie išlo o oblasť zabezpečovania 

verejného poriadku, kontroly v pohostinských zariadeniach vo večerných a nočných hodinách 

v súvislosti s ochranou maloletých a mladistvých pred podávaním alkoholických nápojov 

a iných návykových látok, preverovanie oznámení, zabezpečovanie miest dopravných nehôd, 

dopravné preventívno-bezpečnostné akcie, vypracovávanie správ o povesti, pátranie po 

hľadaných osobách, veciach a motorových vozidlách, ako aj poskytovanie záznamov 

z mestských kamerových systémov za účelom preverenia podozrenia zo spáchania priestupku 

alebo trestného činu a pod.  

     V priebehu roka 2017 boli uzavreté zmluvy medzi Krajským riaditeľstvom Policajného 

zboru v Banskej Bystrici a mestom Sliač, medzi Krajským riaditeľstvom Policajného zboru 

v Banskej Bystrici a mestom Krupina a medzi Krajským riaditeľstvom Policajného zboru 

v Trenčíne a obcou Kanianka, a to za účelom zefektívnenia spolupráce pri ochrane verejného 

poriadku a v obecných veciach verejného poriadku.         

            

2. Činnosť oddelenia dohľadu v roku 2017          

  

     V rámci vykonávania dohľadu štátu nad činnosťou obecnej polície v priebehu uplynulého 

roka 2017 oddelenie dohľadu zameralo svoju činnosť najmä na tieto hlavné oblasti:    

a) Spolupráca s obecnými políciami 
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     Oddelenie dohľadu v roku 2017 nadviazalo na svoju činnosť z roka 2016 a pokračovalo 

v úsilí o intenzívnejšiu spoluprácu medzi jednotlivými obecnými políciami a Prezídiom 

Policajného zboru.  

     V priebehu roka 2017 pracovníci oddelenia dohľadu uskutočnili viacero osobných 

pracovných stretnutí s náčelníkmi obecných polícií v Slovenskej republike, kde predmetom 

rokovaní bola vzájomná výmena informácií a skúseností z oblasti činnosti obecných polícií, 

ako aj prerokovanie niektorých problémov, ktoré trápia obecné polície.   

     Pracovníci oddelenia dohľadu sa zúčastnili na II. Medzinárodnej konferencii obecných 

polícií krajín V4, ktorá sa uskutočnila dňa 31. mája 2017 v Brne (Česká republika). 

Predmetom konferencie bola prezentácia trendov moderných technológií používaných 

obecnými políciami a výmena informácií a skúseností fungovania obecných polícií 

zúčastnených krajín.     

     V dňoch 13. a 14. septembra 2017 sa pracovníci oddelenia dohľadu zúčastnili v meste 

Ružomberok na pracovnom stretnutí zástupcov Školiacich a výcvikových stredísk pri 

Mestských políciách v Nitre, Žiline a Košiciach. Obsahom uvedeného pracovného stretnutia 

bola problematika odborného vzdelávania príslušníkov obecných polícií v zmysle nariadenia 

vlády Slovenskej republiky č. 590/2003 Z. z. o skúškach odbornej spôsobilosti príslušníkov 

obecnej polície a o odbornej príprave príslušníkov obecnej polície. Zúčastnené strany na 

stretnutí predniesli aktuálne informácie k problematike odbornej prípravy príslušníkov 

obecnej polície na získanie odbornej spôsobilosti, úroveň vedomostí príslušníkov obecnej 

polície vykonávajúcich skúšku odbornej spôsobilosti a poukázali na najčastejšie sa 

vyskytujúce nedostatky v danej oblasti a ich následné riešenie.  

     Dňa 21. novembra 2017 sa pracovníci oddelenia dohľadu zúčastnili v Tatranskej Štrbe na 

sneme Združenia náčelníkov obecných a mestských polícií Slovenska, kde zasadnutie snemu 

zahájil a viedol prezident združenia Mgr. Ján Andrejko, PhD. Tohto  snemu sa zúčastnili aj 

zástupcovia mestských polícií z Českej republiky a Poľska. Predmetom snemu bolo 

oceňovanie príslušníkov obecných polícií za záchranu ľudských životov, prejednanie výročnej 

správy predsedov regionálnych sekcií za jednotlivé kraje, správa finančnej komisie 

a informácia o príprave zákona a zriadení záchytiek.           

b) Vybavovanie podnetov  

     Oddelenie dohľadu, ako odborné pracovisko na úseku dohľadu štátu nad činnosťou 

obecnej polície, priebežne posudzuje postup obecných polícií a preveruje porušenie 

ustanovení zákona o obecnej polícii. Túto činnosť oddelenie dohľadu vykonáva na základe 

zaslaných podnetov občanov, ako aj na základe vlastnej činnosti. Po posúdení oznámení 

a príslušných právnych predpisov oddelenie dohľadu priebežne zasiela podnety príslušným 

okresným prokuratúram podľa zákona č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších 

predpisov, napr. podnet vo veci nezákonného označovania služobných motorových vozidiel 

obecných polícií, podnet vo veci vykonávania služobnej činnosti príslušníkov obecnej polície 

v civilnom odeve, podnet vo veci používania rôznych výstrojných súčiastok príslušníkmi 

obecnej polície a pod.            
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c) Správne konanie 

     Oddelenie dohľadu počas roka 2017 zistilo sedem porušení zákona o obecnej polícii, ktoré 

po vyhodnotení boli zaslané ako podnety na začatie správneho konania na príslušné krajské 

riaditeľstvá Policajného zboru. V piatich prípadoch (Veľký Krtíš, Palárikovo, Želiezovce, 

Vranov nad Topľou a Čadca) išlo o nedodržanie termínu zaslania správy o činnosti obecnej 

polície ustanoveného v § 26a ods. 1 zákona o obecnej polícii. V jednom prípade 

(Medzilaborce) išlo o nezaslanie oznámenia o zriadení obecnej polície v zákonnej lehote 

ustanovenej v § 26c ods. 5 zákona o obecnej polícii a taktiež v jednom prípade (Semerovo) 

išlo o nezaslanie zmluvy o spolupráci obce, ktorá nezriadila obecnú políciu s inou obcou so 

zriadenou obecnou políciou v zákonnej lehote ustanovenej v § 26a ods. 4 zákona o obecnej 

polícii.      

d) Vydávanie osvedčení o odbornej spôsobilosti príslušníka obecnej polície (ďalej len 

„osvedčenie“) 

     Vydávanie osvedčení sa realizuje v súlade s § 25 zákona o obecnej polícii. V minulom 

kalendárnom roku 2017 bolo na základe zaslania osvedčenej kópie vysvedčenia o záverečnej 

skúške v študijnom odbore bezpečnostná služba alebo osvedčenej kópie vysokoškolského 

diplomu v rovnakom odbore vydaných spolu 31 osvedčení. Po vykonaní odbornej prípravy 

príslušníka obecnej polície a úspešnom vykonaní skúšky z odbornej spôsobilosti príslušníka 

obecnej polície bolo za rok 2017 spolu vydaných 116 osvedčení.  

e) Účasť v komisiách na skúškach odbornej spôsobilosti  

     V súlade s nariadením vlády Slovenskej republiky č. 590/2003 Z. z. o skúškach odbornej 

spôsobilosti príslušníkov obecnej polície a o odbornej príprave príslušníkov obecnej polície, 

sa pracovníci oddelenia dohľadu na základe rozkazu prezidenta Policajného zboru 

zúčastňovali skúšok odbornej spôsobilosti príslušníkov obecnej polície ako predsedovia 

a členovia komisií.  

     V roku 2017 sa skúšky odbornej spôsobilosti príslušníkov obecnej polície konali vo 

vzdelávacích zariadeniach mesta Nitra, mesta Žilina a mesta Košice. V uvedených 

zariadeniach sa na odbornej príprave zúčastnilo spolu 122 príslušníkov obecných polícií, 

z ktorých 116 vyhovelo v prvom termíne.  

     V priebehu roka 2017 sa pracovníci oddelenia dohľadu zúčastnili celkom na šiestich 

riadnych skúškach odbornej spôsobilosti príslušníkov obecnej polície (2 x Košice, 2 x Nitra,  

2 x Žilina).         

f) Poskytovanie stanovísk a informácií  

     Na základe žiadostí občanov a náčelníkov obecných polícií oddelenie dohľadu 

vypracovalo v priebehu roka 2017 viacero odborných stanovísk. Odborné stanoviská 

a vyjadrenie právneho názoru sa dotýkali najmä oprávnení príslušníkov obecnej polície, úloh 

obecnej polície, preukazovania príslušnosti k obecnej polícii, riešenia priestupkov proti 

bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky príslušníkmi obecnej polície a pod.  
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     Občania sa na oddelenie dohľadu obracali aj so žiadosťami o poskytnutie informácií podľa 

zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, kde v rámci tohto inštitútu sa občania 

dopytovali najmä na oprávnenia a povinnosti príslušníkov, preukazovanie príslušnosti 

k obecnej polícii, ako aj na sprístupnenie správ o činnosti jednotlivých obecných polícií.  

     Oddelenie dohľadu v priebehu minulého roka 2017 taktiež posudzovalo a zaujímalo 

stanoviská k návrhom zmlúv o dohode a spolupráci pri ochrane verejného poriadku medzi 

obcami a príslušnými krajskými riaditeľstvami Policajného zboru.  

g) Metodické usmerňovanie 

     Oddelenie dohľadu, okrem metodického usmerňovania v rámci uskutočnených pracovných 

stretnutí s náčelníkmi obecných polícií, poskytovalo počas roka 2017 aj ďalšie rady 

a usmernenia náčelníkom obecných polícií v zmysle ich požiadaviek, najmä v oblasti 

podmienok absolvovania kurzov odbornej spôsobilosti a následného získania osvedčení 

o odbornej spôsobilosti, spracovávania správ o činnosti obecnej polície, v oblasti aplikácie 

zákona o obecnej polícii v praxi a pod.  

 

Záver             

      

     Medzi základné úlohy obecnej polície by mala patriť najmä ochrana verejného poriadku 

v obci, ktorá oblasť má však klesajúci trend. Zo zaslaných správ o činnosti obecných polícií 

v Slovenskej republike za rok 2017 vyplýva jednoznačný záver, že činnosť týchto 

poriadkových útvarov obce sa aj naďalej v značnej miere zameriava na jednu úzku oblasť 

protiprávneho konania občanov, ktorou sú priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej 

premávky.    

     Vychádzajúc z porovnania rokov 2008 až 2017 na úseku priestupkov v rámci sledovaných 

skutkových podstát je možné konštatovať celkovú zníženú výslednosť práce, okrem 

priestupkov proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, na čo bolo už aj v minulých 

správach o činnosti obecných polícií poukazované.       

     Na záver možno konštatovať, že činnosť a zameranie jednotlivých obecných polícií závisí 

od bezpečnostnej situácie daného mikroregiónu, ako aj od priorít určených orgánmi obce so 

zriadenou obecnou políciou. Z uvedeného dôvodu je na zvážení každého obecného, resp. 

mestského zastupiteľstva a starostu obce, resp. primátora mesta, aké priority určí pre svoju 

obecnú, resp. mestskú políciu.             
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    Príloha č. 1 k Správe o činnosti obecných polícií v Slovenskej republike za rok 2017  

 

Zoznam obecných polícií a počet príslušníkov v SR ku dňu 31.12.2017      

VÚC Okres P. č. Názov Počet 

príslušníkov  

Bratislava Bratislava 1.  MP hl. m. SR Bratislavy                                    254 

Malacky 2.  MP Malacky  20 

3.  MP Stupava  13 

4.  OP Plavecký Štvrtok  4 

5.  OP Veľké Leváre 2 

6.  OP Zohor 5 

7.  OP Lozorno 5 

Pezinok 8.  MP Modra 8 

9.  MP Pezinok  27 

 10.  MP Svätý Jur 4 

Senec 11.  MP Senec  26 
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 12.  OP Dunajská Lužná 4 

13 13.  OP Bernolákovo 9 

Trenčín Bánovce nad Bebravou 14.  MP Bánovce nad Bebravou 14 

Ilava 15.  MP Dubnica nad Váhom 20 

16.  MP Nová Dubnica 9 

Myjava 17.  MP Brezová pod Bradlom 4 

18.  MP Myjava 13 

Nové Mesto nad Váhom 19.  MP Nové Mesto nad Váhom  18 

20.  MP Stará Turá 11 

Partizánske 21.  MP Partizánske 21 

Považská Bystrica 22.  MP Považská Bystrica  23 

Prievidza 23.  MP Bojnice 5 

24.  MP Handlová 14 

25.  OP Kanianka  2 

26.  MP Nováky 5 

27.  MP Prievidza 41 

Púchov  28.  MP Púchov  18 

29.  OP Lednické Rovne 2 

Trenčín 30.  MP Trenčianske Teplice 9 

18 31.  MP Trenčín 46 

Trnava Dunajská Streda 32.  MP Dunajská Streda 17 

33.  MP Šamorín 14 

34.  MP Veľký Meder 9 

35.  OP Okoč 3 

36.  OP Zlaté Klasy 3 

Galanta 37.  MP Galanta 15 

38.  MP Sereď 16 

39.  MP Sládkovičovo 2 

Hlohovec 40.  MP Hlohovec 20 

41.  OP Madunice 2 

Piešťany 42.  MP Piešťany  42 

Senica 43.  MP Senica 22 

Skalica 44.  MP Holíč 12 

45.  MP Skalica 13 
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15 Trnava 46.  MP Trnava 61 

Nitra Komárno 47.  MP Hurbanovo  0 

48.  MP Kolárovo  11 

49.  MP Komárno  28 

50.  OP Dulovce 3 

51.  OP Imeľ  1 

52.  OP Marcelová  2 

53.  OP Nesvady  2 

54.  OP Iža 1 

55.  OP Pribeta  2 

56.  OP Svätý Peter   1 

Levice 57.  MP Levice  29 

58.  MP Šahy  6 

59.  MP Želiezovce  5 

60.  OP Farná  1 

61.  OP Šarovce 1 

62.  MP Tlmače 0 

63.  OP Tekovské Lužany  4 

Nitra 64.  MP Nitra   65 

65.  MP Vráble   10 

66.  OP Lužianky 4 

Nové Zámky 67.  MP Nové Zámky 36 

68.  MP Štúrovo   12 

69.  MP Šurany  6 

70.  OP Dvory nad Žitavou 6 

71.  OP Palárikovo  3 

72.  OP Strekov  1 

73.  OP Svodín 1 

74.  OP Tvrdošovce  4 

75.  OP Zemné 0 

76.  OP Komjatice 2  

Šaľa  77.  MP Šaľa   24 

78.  OP Diakovce  4 

79.  OP Močenok  2 
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80.  OP Neded  4 

81.  OP Selice  1 

82.  OP Trnovec nad Váhom  5 

83.  OP Vlčany  2 

Topoľčany  84.  MP Topoľčany  23 

39 Zlaté Moravce 85.  MP Zlaté Moravce   12 

Žilina Bytča 86.  MP Bytča  8 

Čadca 87.  MP Čadca  27 

88.  MP Krásno nad Kysucou 4 

89.  MP Turzovka 2 

Dolný Kubín 90.  MP Dolný Kubín 9 

Kysucké Nové Mesto 91.  MP Kysucké Nové Mesto  18 

Liptovský Mikuláš 92.  MP Liptovský Hrádok  8 

93.  MP Liptovský Mikuláš  33 

Martin 94.  MP Martin  58 

95.  MP Vrútky  9 

96.  MP Turany 2 

Námestovo 97.  MP Námestovo  4 

Ružomberok 98.  MP Ružomberok 33 

Turčianske Teplice  99.  MP Turčianske Teplice  5 

Tvrdošín 100.  MP Trstená  4 

101.  MP Tvrdošín 1 

Žilina 102.  MP Rajec 5 

103.  MP Rajecké Teplice 2 

19 104.  MP Žilina 80 

B.Bystrica Banská Bystrica 105.  MP Banská Bystrica  66 

Banská Štiavnica 106.  MP Banská Štiavnica 11 

Brezno 107.  MP Brezno  20 

Detva  108.  MP Detva  6 

Krupina 109.  MP Krupina  4 

Lučenec 110.  MP Fiľakovo  10 

111.  MP Lučenec  24 

Revúca 112.  MP Revúca  8 

Rimavská Sobota 113.  MP Hnúšťa 7 
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114.  MP Rimavská Sobota 12 

115.  MP Tisovec   3 

116.  OP Klenovec  3 

Veľký Krtíš 117.  MP Veľký Krtíš  12 

Zvolen  

 

118.  MP Sliač  2 

119.  MP Zvolen  38 

Žarnovica 120.  MP Nová Baňa 7 

121.  OP Hodruša - Hámre 0 

122.  MP Žarnovica 6 

Žiar nad Hronom 123.  MP Kremnica 12 

20 124.  MP Žiar nad Hronom  20 

Prešov Bardejov 125.  MP Bardejov 26 

Humenné 126.  MP Humenné 17 

Kežmarok 127.  MP Kežmarok 19 

128.  MP Spišská Belá 6 

129.  OP Veľká Lomnica 4 

130.  OP Ľubica 3 

Levoča 131.  MP Levoča 9 

Medzilaborce 132.  MP Medzilaborce 3 

Poprad 133.  MP Poprad 38 

134.  OP Štrba 4 

135.  MP Vysoké Tatry 6 

136.  MP Svit 11 

Prešov 137.  MP Prešov 77 

138.  MP Veľký Šariš 0 

Sabinov 139.  MP Lipany 6 

140.  MP Sabinov 9 

Snina 141.  MP Snina 9 

Stará Ľubovňa 142.  MP Podolínec 2 

143.  MP Stará Ľubovňa 8 

Stropkov 144.  MP Stropkov 6 

Svidník 145.  MP Giraltovce 2 

146.  MP Svidník 5 

23 Vranov nad Topľou 147.  MP Vranov nad Topľou 12 
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Košice Gelnica 148.  MP Gelnica 6 

149.  OP Nálepkovo 5 

Košice 150.  MP Košice 238 

151.  MP Medzev   7 

152.  MP Moldava nad Bodvou 15 

Michalovce 153.  MP Michalovce 26 

154.  MP Strážske 5 

155.  MP Veľké Kapušany 8 

Rožňava 156.  MP Dobšiná 9 

157.  MP Rožňava 16 

Sobrance 158.  MP Sobrance 5 

Spišská Nová Ves 159.  OP Rudňany 4 

160.  MP Krompachy 8 

161.  MP Spišská Nová Ves 27 

162.  OP Smižany 6 

Trebišov 163.  MP Čierna nad Tisou 10 

164.  MP Kráľovský Chlmec 9 

165.  MP Trebišov 24 

19 166.  OP Leles 0 

Spolu   166  2 524    

 

Bez údajov MP Hurbanovo, OP Zemné a OP Leles, ktoré správu o činnosti obecnej polície za 

rok 2017 v zákonnej lehote nezaslali.           
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Príloha č. 2 k Správe o činnosti obecných polícií v Slovenskej republike za rok 2017   

Výkaz štatistických údajov správy o činnosti obecných polícií v Slovenskej republike za 

obdobie od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017    

Počet príslušníkov obecnej polície 

1. Plánovaný počet príslušníkov obecnej polície  2732 

1a Skutočný počet príslušníkov obecnej polície  2524 

2. Počet prijatých príslušníkov obecnej polície 180 

3. Počet prepustených príslušníkov obecnej polície 124 

4. Počet príslušníkov obecnej polície, ktorí boli právoplatne odsúdení za 

spáchanie úmyselného trestného činu 

1 

5. Počet príslušníkov obecnej polície, ktorí sú držiteľmi osvedčenia o odbornej 

spôsobilosti podľa § 25 zákona SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii 

v znení neskorších predpisov 

2524   

 

Sťažnosti na príslušníkov obecnej polície 

1. Počet opodstatnených sťažností na príslušníkov obecnej polície 18 
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2. Počet neopodstatnených sťažností na príslušníkov obecnej polície 170 

 

Zákroky, donucovacie prostriedky a útoky na príslušníkov obecnej polície 

1. Počet vykonaných zákrokov 310994 

2. Počet prípadov použitia zbrane 9 

2a Z toho neoprávnených 0 

3. Počet prípadov použitia varovného výstrelu do vzduchu 2 

3a Z toho neoprávnených 0 

4. Počet prípadov použitia donucovacích prostriedkov 41224 

4a Z toho neoprávnených 0 

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

smeroval 

6 

6. Počet prípadov, v ktorých došlo k usmrteniu osoby, proti ktorej zákrok 

smeroval (do 24 hod.) 

0 

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

osoby 

0 

8. Počet prípadov, v ktorých došlo pri zákroku k usmrteniu nezúčastnenej 

osoby (do 24 hod.) 

0 

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

majetku 

1 

9a Z toho so spôsobením škody na majetku obce 1 

10. Počet útokov na príslušníkov obecnej polície (pri plnení úloh obecnej 

polície alebo v súvislosti s ich plnením) 

29 

10a Z toho so zranením príslušníka obecnej polície 8 

 

Činnosť pri plnení úloh obecnej polície 

1. Počet osôb, ktorým bola obmedzená osobná sloboda zákrokom príslušníka 

obecnej polície 

831 

2. Počet osôb predvedených na útvar obecnej polície 1313 

3. Počet osôb predvedených na útvary Policajného zboru 383 

4. Počet nájdených osôb, po ktorých bolo vyhlásené pátranie 150 

5. Počet nájdených vecí, po ktorých bolo vyhlásené pátranie 54 

6. Počet nájdených motorových vozidiel, po ktorých bolo vyhlásené pátranie 9 

 

Priestupky 

 Celkový počet § 22 § 47 § 49 § 50 VZN Ostatné Spolu 
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priestupkov  - 48 obce 

1. zistených vlastnou 

činnosťou 

197942 16169 510 1108 37471 8061 261261 

2. oznámených na 

útvar obecnej polície 

43626 6489 1360 1896 5741 2610 61722 

3. uložených  8235 1078 112 774 2587 1274 14060 

4. odložených  5011 344 207 503 410 535 7010 

5. odovzdaných  634 90 132 236 285 1048 2425 

6. oznámených  

príslušnému orgánu 

1948 253 191 205 980 914 4191 

7. prejednaných v 

blokovom konaní 

155146 5337 356 891 14642 3244 179616 

výška finančnej 

hotovosti  (eur) 

2360321 73963 6081 15936 176933 47453 2680687 

8. prejednaných 

v blok. konaní 

vydaním bloku na 

pokutu nezaplatenú 

na mieste 

7208 1048 140 367 1349 504 10616 

výška finančnej 

hotovosti  (eur)  

185738 23043 3151 8911 24385 12646 257874 

Príloha č. 3 k Správe o činnosti obecných polícií v Slovenskej republike za rok 2017 

 

Vybavenie obecných polícií  Počet OP 

1. Kamerový systém 161 

2. Pult centrálnej ochrany 46 

3. Chránená dielňa 70 

4. Motorové vozidlo 155 

5. Pes 20 

 

Bez údajov zrušenej OP (Kováčová).      
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Príloha č. 4 k Správe o činnosti obecných polícií v Slovenskej republike za rok 2017 

Údaje týkajúce sa používania kamerového systému v obciach a mestách so zriadenou 

obecnou políciou, získané z doručených správ o činnosti obecných polícií za rok 2017 

 

VÚC OKRES OP/MP POČET KAMIER 

Žilina  

Bytča MP Bytča  9 

Čadca MP Čadca  13 

Dolný Kubín MP Dolný Kubín 17 

Čadca MP Turzovka 11 

Čadca MP Krásno nad Kysucou 18 

Kysucké Nové Mesto MP Kysucké Nové Mesto  14 

Liptovský Mikuláš MP Liptovský Hrádok  7 

Liptovský Mikuláš MP Liptovský Mikuláš  39 

Martin MP Martin  33 

Námestovo MP Námestovo  11 

Žilina MP Rajec 17 

Žilina MP Rajecké Teplice 16 
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Ružomberok MP Ružomberok 38 

Tvrdošín MP Trstená  18 

Turčianske Teplice  MP Turčianske Teplice  17 

Tvrdošín MP Tvrdošín 28 

Martin MP Vrútky  12 

Žilina MP Žilina  80 

  Martin OP Turany 5 

Bratislava 

Senec OP Bernolákovo                              17 

Senec OP Dunajská Lužná 0 

Bratislava 
MP hlavného mesta SR 

Bratislavy    
137 

Malacky OP Lozorno 19 

Malacky MP Malacky  32 

Pezinok MP Modra  5 

Pezinok MP Svätý Jur 14 

Pezinok MP Pezinok  22 

Senec MP Senec  32 

Malacky  MP Stupava  15 

Malacky OP Plavecký Štvrtok  11 

Malacky  OP Veľké Leváre 16 

Malacky OP Zohor 15 

Trenčín 

Bánovce nad Bebravou MP Bánovce nad Bebravou 17 

Prievidza MP Bojnice 14 

Myjava MP Brezová pod Bradlom 13 

Ilava MP Dubnica nad Váhom 28 

Prievidza MP Handlová 28 

Myjava MP Myjava 10 

Ilava MP Nová Dubnica 17 

Prievidza MP Nováky 13 

Nové Mesto nad Váhom MP Nové Mesto nad Váhom 30 

Partizánske MP Partizánske 28 

Považská Bystrica MP Považská Bystrica  43 

Prievidza MP Prievidza 25 

Púchov  MP Púchov  17 

Nové Mesto nad Váhom MP Stará Turá 7 

  

Trenčín MP Trenčianske Teplice 11 

Trenčín MP Trenčín 48 

Prievidza OP Kanianka  16 

Púchov  OP Lednické Rovne 8 

Trnava  
Dunajská Streda MP Dunajská Streda 26 

Galanta MP Galanta 47 
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Hlohovec MP Hlohovec 21 

Skalica MP Holíč 15 

Piešťany MP Piešťany  57 

Senica MP Senica 20 

Galanta MP Sereď 82 

Skalica MP Skalica 15 

Galanta MP Sládkovičovo 15 

Dunajská Streda MP Šamorín 26 

Trnava MP Trnava 44 

Dunajská Streda MP Veľký Meder 2   

Hlohovec OP Madunice 10 

  
Dunajská Streda OP Okoč 8 

Dunajská Streda OP Zlaté Klasy 19 

Nitra  

Nitra MP Nitra   62 

Komárno MP Hurbanovo  21 

Komárno MP Kolárovo  2 

Komárno MP Komárno  24 

Levice  MP Levice  19 

Nové Zámky MP Nové Zámky 24 

Levice  MP Šahy  15 

Šaľa  MP Šaľa   35 

Nové Zámky MP Štúrovo  15 

Nové Zámky MP Šurany  13 

Topoľčany  MP Topoľčany  34 

Nitra MP Vráble   22 

Zlaté Moravce MP Zlaté Moravce   8 

Levice  MP Želiezovce  11 

Šaľa  OP Diakovce  12 

Komárno OP Dulovce 11 

Nové Zámky OP Dvory nad Žitavou 21 

Levice  OP Farná  10 

Nitra OP Lužianky 19 

Komárno OP Imeľ  8 

Komárno OP Marcelová  12 

Šaľa  OP Močenok  22 

Šaľa  OP Neded  10 

Komárno OP Nesvady  12 

Nové Zámky OP Palárikovo  32 

Komárno OP Pribeta  5 

Šaľa  OP Selice  15 
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Nové Zámky OP Strekov  0 

Komárno OP Svätý Peter   18 

Nové Zámky OP Svodín 26 

Levice  OP Šarovce 10 

  

Levice  OP Tekovské Lužany  5 

Levice  MP Tlmače 12 

Šaľa  OP Trnovec nad Váhom  22 

Nové Zámky OP Tvrdošovce  15 

Nové Zámky OP Komjatice 22 

Šaľa  OP Vlčany  17 

Komárno OP Iža 14 

Nové Zámky OP Zemné 2 

Banská 

Bystrica 

Banská Bystrica MP Banská Bystrica  49 

Banská Štiavnica MP Banská Štiavnica 23 

Brezno MP Brezno  2 

Detva  MP Detva  13 

Lučenec MP Fiľakovo  24 

Rimavská Sobota MP Hnúšťa 16 

Žiar nad Hronom MP Kremnica  10 

Krupina MP Krupina  28 

Lučenec MP Lučenec  25 

Žarnovica MP Nová Baňa 11 

Revúca MP Revúca  13 

Rimavská Sobota MP Rimavská Sobota 28 

Zvolen MP Sliač  3 

Rimavská Sobota MP Tisovec   29 

Veľký Krtíš MP Veľký Krtíš  13 

Zvolen MP Zvolen  25 

Žiar nad Hronom MP Žiar nad Hronom  37 

Žarnovica OP Hodruša Hámre 0 

  
Rimavská Sobota OP Klenovec  6 

Žarnovica MP Žarnovica  7 

Prešov  

Bardejov MP Bardejov 23 

Svidník MP Giraltovce 14 

Humenné MP Humenné 41 

Kežmarok MP Kežmarok 28 

Levoča MP Levoča 16 

Sabinov MP Lipany 18 

Stará Ľubovňa MP Podolínec 5 

Poprad MP Poprad 46 
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Medzilaborce MP Medzilaborce 15 

Prešov MP Prešov 44 

Sabinov MP Sabinov 19 

Snina MP Snina 48 

Kežmarok MP Spišská Belá 32 

Kežmarok Ľubica 6 

Stará Ľubovňa MP Stará Ľubovňa 32 

Stropkov MP Stropkov 15 

Svidník MP Svidník 8 

  Kežmarok OP Veľká Lomnica 3 

  

Poprad MP Svit 17 

Poprad OP Štrba  0 

Prešov MP Veľký Šariš 12 

Vranov nad Topľou MP Vranov nad Topľou 15 

Poprad MP Vysoké Tatry 5 

Košice 

Košice MP Košice 138 

Trebišov MP Čierna nad Tisou 7 

Rožňava MP Dobšiná 9 

Gelnica MP Gelnica 8 

Trebišov MP Kráľovský Chlmec 10 

Sobrance MP Sobrance 15 

Spišská Nová Ves MP Krompachy 32 

Košice MP Medzev 6 

Michalovce MP Michalovce 43 

Košice MP Moldava nad Bodvou 12 

Rožňava MP Rožňava 16 

Spišská Nová Ves MP Spišská Nová Ves 40 

Michalovce MP Strážske 7 

Trebišov MP Trebišov 56 

  

Michalovce MP Veľké Kapušany 11 

Trebišov OP Leles 0 

Gelnica OP Nálepkovo 5 

Spišská Nová Ves OP Rudňany 12 

Spišská Nová Ves OP Smižany 29 

SPOLU: 
  166 3455 

 

Na základe získaných informácií zo správ o činnosti obecných polícií za rok 2017, boli v roku 

2017 kamerové monitorovacie systémy používané v 161 obciach a mestách so zriadenou 

obecnou políciou. V piatich obciach so zriadenou obecnou políciou neboli používané 

kamerové monitorovacie systémy.                   
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