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1. Úvod 
Rok 2008 je v poradí piatym rokom, kedy si jednotlivé obce a mestá plnili 

povinnosť danú zákonom Slovenskej národnej rady č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii 
v znení zákona č. 333/2003 Z. z. (ďalej len „zákon o obecnej polícii“). Povinnosť obce, 
ktorá má zriadenú obecnú políciu, predkladať Ministerstvu vnútra Slovenskej 
republiky (ďalej len „ministerstvo“) správu o činnosti obecnej polície za 
predchádzajúci  kalendárny  rok do  31. marca  každého  roka  je uložená 
v ustanovení § 26a ods. 1 zákona o obecnej polícii. Táto povinnosť zároveň v rámci 
dohliadacej činnosti štátu umožňuje ministerstvu sledovať a porovnávať činnosti 
obecných polícií za jednotlivé kalendárne roky a sledovať vývojové trendy 
v sledovaných oblastiach. 

 

2. Počet obecných polícií a počet príslušníkov obecných 
polícií 

V roku 2008 pôsobilo na území Slovenskej republiky 162 obecných polícií. 
V hodnotenom období vzniklo päť obecných polícií. Zrušená nebola žiadna obecná 
polícia.  

V priebehu roka 2008 vznikla Mestská polícia Žarnovica, Obecná polícia 
Zohor, Obecná polícia Bernolákovo, Obecná polícia Veľká Lomnica a Mestská polícia 
Krásno nad Kysucou. Mestská polícia Žarnovica bola zriadená ku dňu 1. február 
2008, Obecná polícia Zohor bola zriadená ku dňu 1. apríl 2008, Obecná polícia 
Bernolákovo bola zriadená ku dňu 1. máj 2008, Obecná polícia Veľká Lomnica bola 
zriadená ku dňu 1. júl 2008 a Mestská polícia Krásno nad Kysucou bola zriadená ku 
dňu  2. september 2008.  

V roku 2008 bol skutočný počet príslušníkov obecných polícií v rámci celého 
územia Slovenskej republiky 2 365. Z plánovaného počtu príslušníkov obecnej 
polície 2 591 nebolo obsadených 226 tabuľkových miest, čo predstavuje 91,27 %-nú 
obsadenosť tabuľkových miest.  

Voľné pracovné miesta sú najmä v dôsledku nedostatku finančných 
prostriedkov jednotlivých obcí. Najviac voľných pracovných miest je v rámci 
Nitrianskeho kraja (46) a za ním nasleduje Košický kraj (37). Najmenej voľných 
pracovných miest je v Bratislavskom kraji (14).  

V porovnaní s rokom 2007 sa mierne zvýšil počet plánovaných, ako aj počet 
obsadených miest. Konkrétne sa jedná o 50 pracovných miest viac v rámci 
plánovaného počtu a o 77 pracovných miest viac v rámci skutočného počtu 
príslušníkov obecných polícií. 

Väčšina príslušníkov obecnej polície je držiteľom osvedčenia o odbornej 
spôsobilosti príslušníka obecnej polície (ďalej len „osvedčenie“), ako jednej zo 
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zákonných podmienok pre plnenie úloh príslušníka obecnej polície. Len 28 
príslušníkov obecných polícií nebolo ku koncu roka 2008 držiteľmi tohto osvedčenia. 
Jedná sa o novoprijatých príslušníkov obecnej polície, ktorí absolvujú odbornú 
prípravu príslušníka obecnej polície v roku 2009. 

 

3. Činnosť obecných polícií 
Zo správ za rok 2008, 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 obecnej 
polície k občanom bližší, a preto je viac využívaný inštitút dohovárania. Celkovo 
bolo v roku 2008 dohováraním riešených 101 824 priestupkov.  

Je potrebné poukázať aj na snahy veľkých obecných polícií, ktoré si rozdelili 
teritórium mesta na menšie územné obvody nazvané ako úseky, okrsky a pod. 
V rámci nich pôsobí konkrétny príslušník obecnej polície, ktorého úlohou je 
preventívne pôsobenie pri zabezpečovaní dohľadu nad verejným poriadkom 
a zabezpečovanie prvého kontaktu 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 sa ako poriadkový útvar obce aktívne zapájajú do 
organizácie kultúrnych, spoločenských, športových, cirkevných a politických 
podujatí, pri ktorých vykonávajú kontrolu dodržiavania verejného poriadku na 
teritóriu obce. 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 
ochrane životného prostredia, čistote v obci a dodržiavaniu hygienických predpisov, 
ochrane verejnej zelene, rekreačných a detských zariadení a pod.  

Zároveň však prioritné oblasti pôsobenia obecných polícií sú determinované 
charakterom konkrétnej obce. Napríklad obce so štatútom kúpeľného mesta majú 
najväčší problém práve so zabezpečením parkovania a dopravy v kúpeľnom centre 
obce, tiež čistoty životného prostredia (vodný tok, jazero, kúpeľný park a pod.) 
a samozrejme 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 
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v niektorých oblastiach Slovenskej republiky. V tejto súvislosti príslušníci obecnej 
polície zabezpečovali verejný poriadok a poskytovali pomoc a spoluprácu sociálnym 
pracovníkom najmä pri kontrole rómskych osád, pri vyplácaní sociálnych dávok, pri 
zabezpečovaní vykonávania deratizácie a dezinfekcie, pri plnení úloh súvisiacich 
s aktivačnými prácami, ale aj pri kontrole zapisovania detí na povinnú školskú 
dochádzku.  

Pozornosť obecných polícií je venovaná aj 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 taktiež pri každodennom výkone 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, príslušníci obecných polícií vykonávajú 
pravidelné kontroly evidenčných známok psov a voľného pohybu psov na miestach, 
kde je to všeobecne záväzným nariadením obce zakázané. 

V obciach, v ktorých sú zriadené útulky alebo karanténne stanice, sa obecné 
polície intenzívne podieľajú na odchyte túlavých a zabehnutých zvierat a za týmto 
účelom sa príslušníci obecných polícií zúčastňujú odborných školení organizovaných 
Univerzitou veterinárneho lekárstva v Košiciach. 

Karanténnu stanicu, prípadne útulok pre umiestnenie odchytených psov má 
zriadených 17 obcí a 47 obecných polícií disponuje prostriedkami určenými 
na odchyt túlavých psov.   

Celkovo osobitnú pozornosť problematike túlavých a opustených psov 
venovalo 70 obecných polícií. V priebehu roka 2008 obecné polície odchytili 2 687 
zvierat.  

3.2 Zákroky, donucovacie prostriedky a útoky na príslušníkov obecnej 
polície 

Príslušníci obecnej polície v roku 2008 vykonali celkom 246 454 zákrokov, 
pričom 37,67 % z uvedeného počtu zákrokov bolo vykonaných príslušníkmi 
obecných polícií v Bratislavskom kraji. Príslušníci obecnej polície 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 jednotlivé obecné polície pristúpili k vyhodnoteniu 
zákonom im stanovených povinností a oprávnení na základe vlastného výkladu. V 
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uvedenom počte sa tak môže premietať celá šírka postupov príslušníkov obecnej 
polície. 

V súvislosti s vykonanými zákrokmi príslušníkov obecnej polície došlo 
k zraneniu osoby proti ktorej útok smeroval v 12-ich prípadoch. Ku škode na 
majetku došlo v 7-ich prípadoch a z uvedeného počtu v 6-ich prípadoch 
k spôsobeniu škody na majetku obce. 

V porovnaní s rokom 2007 počet prípadov, v ktorých došlo k zraneniu osoby 
klesol o 1 a o 5 prípadov poklesol aj počet, kedy došlo k škode na majetku.  

Ani v jednom prípade nedošlo k usmrteniu osoby, proti ktorej zákrok 
smeroval a taktiež nebol zaznamenaný prípad zranenia, či usmrtenia nezúčastnenej 
osoby. 

V roku 2008 bolo zaregistrovaných 67 479 prípadov použitia donucovacích 
prostriedkov. V porovnaní s rokom 2007, kedy došlo k použitiu donucovacích 
prostriedkov v 62 508 prípadoch, sa jedná o  7,9 %-ný nárast. V tejto súvislosti je 
potrebné uviesť, že 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“).   

V rámci materiálno-technického vybavenia disponuje technickým 
prostriedkom 80 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 obecnej polície v roku 2008 
bolo predvedenie osoby na útvar obecnej polície za účelom zistenia totožnosti, príp. 
podania vysvetlenia k priestupku. Takto predvedených bolo celkom 3 356 osôb, čo je 
o 156 osôb viac ako v roku 2007.  

Na útvar Policajného zboru príslušníci obecnej polície predviedli celkom 1 348 
osôb, čo je v porovnaní s rokom 2007 o 69 osôb viac.   

V súvislosti s plnením úloh obecnej polície bolo zaregistrovaných 75 útokov 
na príslušníkov obecnej polície. V porovnaní s rokom 2007 klesol počet útokov o 5. 
Z uvedeného počtu bol v 16 prípadoch príslušník obecnej polície zranený.  

3.3 Sťažnosti na príslušníkov obecných polícií a poďakovania 
príslušníkom obecných polícií 

V roku 2008 bolo podaných celkom 401 sťažností. Z podaných sťažností bolo 
21 vyhodnotených ako opodstatnených.  

 Poďakovania sú len ojedinelou záležitosťou. Zo správ vyplýva, že občania 
vyslovili poďakovania za vykonanú prácu a pomoc príslušníkom Mestskej polície 
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, Mestskej polície Svit, Mestskej 
polície Handlová, Mestskej polície Hlohovec, Mestskej polície Púchov a Mestskej 
polície Bojnice.   
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3.4 Priestupky 

V roku 2008 príslušníci obecnej polície celkom zistili vlastnou činnosťou 303 723 
priestupkov. Najvyšší počet zistených priestupkov bol zaznamenaný 
v Bratislavskom kraji (82 468) a naopak najnižší počet v Banskobystrickom kraji      
(19 904).  

Z uvedeného počtu priestupkov bolo 172 609 priestupkov proti bezpečnosti 
a plynulosti cestnej premávky, ktoré tak tvorili až 56,83 % z celkového počtu 
priestupkov zistených príslušníkmi obecnej polície. 

Na druhej strane z uvedeného počtu zistených priestupkov príslušníkmi 
obecnej polície najnižší počet predstavovali priestupky proti občianskemu 
spolunažívaniu (1 388), čo tvorilo 0,45 %-ný podiel zo všetkých vlastnou činnosťou 
zistených priestupkov.   

V uplynulom roku bolo na útvary obecných polícií celkom oznámených 52 370 
priestupkov. V porovnaní s rokom 2007 (46 406) prišlo k nárastu o  5 964 nahlásených 
prípadov. Najvyšší počet oznámených priestupkov bol zaznamenaný 
v Bratislavskom kraji (12 053) a naopak najnižší počet v Košickom kraji (2 526).  

Z celkového počtu oznámených priestupkov najvyšší počet tvorili priestupky 
proti všeobecne záväzným nariadeniam obce (16 527), čo predstavuje 31,55 %-ný 
podiel zo všetkých oznámených priestupkov. 

Na druhej strane z uvedeného počtu oznámených priestupkov najnižší počet 
predstavovali priestupky proti občianskemu spolunažívaniu (3 309), čo tvorilo      
6,31 %-ný podiel zo všetkých oznámených priestupkov.   

 V roku 2008 v blokovom konaní prejednali príslušníci obecnej polície celkom 
211 770 priestupkov. Z tohto počtu 16 293 prípadov riešili vydaním bloku na pokutu 
nezaplatenú na mieste. V porovnaní s rokom 2007 (208 807) to predstavuje nárast      
o 2 963 priestupkov riešených v blokovom konaní. 

 Celková výška uložených blokových pokút v roku 2008 predstavovala čiastku 
76,1 mil. Sk. V porovnaní s rokom 2007 (73,1 mil. Sk) sa jedná o nárast o 3 mil. Sk.  

 Príslušníci obecnej polície zistili celkom 20 733 priestupkov proti verejnému 
poriadku. V porovnaní s rokom 2007 (16 388) prišlo k nárastu o 4 345 prípadov.   

 Príslušníci obecnej polície zistili celkom 2 553 priestupkov proti majetku. 
V porovnaní s rokom 2007 (2 732) prišlo k poklesu o 179 prípadov. 

 Príslušníci obecnej polície zistili celkom 172 609 priestupkov proti bezpečnosti 
a plynulosti cestnej premávky. V porovnaní s rokom 2007 (163 394) prišlo k 
nárastu o 9 215 prípadov.  

 Príslušníci obecnej polície zistili celkom 98 257 priestupkov proti všeobecne 
záväzným nariadeniam obce. V porovnaní s rokom 2007 (93 464) prišlo k nárastu o        
4 793 prípadov. 

 Príslušníci obecnej polície zistili celkom 8 183 ostatných priestupkov. 
V porovnaní s rokom 2007 (8 201) prišlo k poklesu o 18 prípadov.  
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3.5 Použitie zbrane 

Príslušníci obecných polícií pri plnení úloh použili zbraň rovnako ako v roku 
2007 v 25 prípadoch. Varovný výstrel do vzduchu použili príslušníci obecných 
polícií v roku 2008 v 8 prípadoch, čo je v porovnaní s rokom 2007 o 3 prípady viac.  

Zbraň najčastejšie použili príslušníci obecnej polície proti útočiacim zvieratám. 
Najviac prípadov použitia zbrane bolo zaznamenaných v Žilinskom a Košickom 
kraji.  

3.6 Použitie služobného psa obecnej polície 

Obecné polície, ktoré majú služobných psov, uvádzajú pravidelnú účasť 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 disponuje 19 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.  
 

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 obecnej polície používať rovnošatu do 31. decembra 2007. Vzor novej 
jednotnej rovnošaty je uvedený  v § 1 vyhlášky 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 (ďalej len „vyhláška“).  

Podľa vyjadrení v jednotlivých správach boli ku koncu roka 2008 príslušníci 
obecných polícií 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.  

Nové 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 85 obecných polícií. V priebehu roka 
2008 motorové vozidlá s nejednotným označením používalo 8 obecných polícií. 
Zostávajúce obecné polície sa k otázke používania motorového vozidla nevyjadrili.  
Z celkového počtu obecných polícií len 26 uvádza, že nimi používané motorové 
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vozidlo je vybavené výstražným zvukovým a svetelným zariadením. Ďalšie obecné 
polície sa k tejto oblasti nevyjadrili.  

Najviac motorových vozidiel má k dispozícii Mestská polícia hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy, ktorá disponuje 43 motorovými vozidlami, 
nasleduje Mestská  polícia Košice s 20 vozidlami, Mestská polícia Žilina má 14 
vozidiel a v mestách Trnava,  Banská Bystrica a  Prešov majú po 8 vozidiel. Na 
druhej strane sa nájdu aj obecné polície, ktoré nemajú vlastné motorové vozidlo 
a v prípade potreby si ho zapožičiavajú z obecného úradu.  

4.2 Kamerový monitorovací systém a pult centralizovanej ochrany 

Kamerový monitorovací systém obce (ďalej len „kamerový systém“) využíva 
92 obecných polícií. Kamerový systém sníma prevažne centrum mesta, historické 
objekty, park, autobusovú stanicu a ďalšie rizikové miesta. Na kamerové systémy 
využili jednotlivé obce finančné prostriedky z vlastných finančných zdrojov alebo 
z finančných zdrojov, ktoré boli po posúdení vypracovaných projektov poskytnuté 
Radou vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality (ďalej len „rada 
vlády“). Finančné prostriedky na budovanie kamerových systémov pre mestá a obce 
poskytuje rade vlády každoročne ministerstvo vo výške cca. 20 mil. Sk. Vplyvom 
kamerového systému sa podarilo vandalizmus a popíjanie alkoholu na verejných 
priestranstvách v centrách miest takmer vytlačiť, ale toto nežiaduce správanie sa 
presunulo do okolia centra mesta, resp. na okrajové časti mesta, kde kamery nemajú 
dosah.  

Kamerový systém je preventívny prostriedok. Výstupy z neho však pomáhajú 
aj orgánom činným v trestnom konaní pri odhaľovaní a dokumentovaní trestnej 
činnosti podozrivých osôb.  

V súvislosti s využitím kamerového systému zriadilo 24 obcí tzv. „chránenú 
dielňu“ pre pracovníkov so zníženou pracovnou schopnosťou na obsluhu 
kamerového systému, ktoré sú vybudované s podporou sociálnych fondov a úradmi 
práce, sociálnych vecí a rodiny v rámci projektu zamestnávania znevýhodnených 
spoluobčanov. Obce, ktoré majú zriadené tieto chránené pracoviská, zamestnávajú 
spolu 106 telesne postihnutých občanov. 

Pult centralizovanej ochrany má zriadených 34 obecných polícii, na ktorý sú 
napojené objekty vo vlastníctve obce, príp. iné objekty, ktoré sa v obci nachádzajú na 
základe zmluvy o pripojení. Táto činnosť sa vykonáva väčšinou za finančnú odmenu 
za poskytnuté služby, ale niektoré obecné polície ju poskytujú za preukázateľné 
náklady. Obecné polície, ktoré nedisponujú pultom centralizovanej ochrany, majú 
zabezpečované objekty napojené na mobilný telefón, na ktorý sa ich narušenie hlási 
priamo hliadke obecnej polície.  

4.3 Ďalšie technické vybavenie 

K technickému vybaveniu obecných polícií patria rádiostanice a v niektorých 
obecných políciách aj zariadenie na zaznamenávanie hovorov. Pri objasňovaní 
priestupkov využívajú obecné polície digitálny fotoaparát alebo videokameru.  



 9 

Obecné polície pri zabezpečovaní verejného poriadku pri kultúrnych 
a športových podujatiach disponujú aj nepriestrelnými vestami,  balistickými 
prilbami, protiúderovými skeletmi a  protiúderovými prilbami. Tieto prostriedky 
uvádza 24 obecných polícií. 

Pre efektívnejšie plnenie úloh obecnej polície 13 obcí zriadilo aj tzv. 
„cyklohliadky“, kde na výkon hliadkovej činnosti príslušníci obecnej polície 
používajú „služobné“ bicykle.     

Z predložených správ vyplýva, že 6 obecných polícií disponovalo prístrojom 
na meranie rýchlosti a 2 obecné polície disponujú prostriedkom na meranie hluku. 
Prístroje na nočné videnie využíva 11 obecných polícií a prístroj na meranie 
množstva alkoholu v dychu 20 obecných polícií. 

5. Spolupráca a prevencia 

5.1 Spolupráca obecných polícií s Policajným zborom a inými 
subjektmi  

Obecné polície pri zabezpečovaní verejného poriadku v obci, počas 
usporiadania kultúrno-spoločenských, športových, cirkevných a politických podujatí 
prioritne spolupracujú s Policajným zborom. Tento druh spolupráce uvádza 47 
obecných polícií. Vo všeobecnosti uvádza spoluprácu s Policajným zborom 102 
obecných polícií, čo je približne 63 % z celkového počtu obecných polícií. Spoluprácu 
s Policajným zborom na základe podpísanej dohody o spolupráci medzi primátorom 
alebo starostom obce a riaditeľom príslušného okresného riaditeľstva Policajného 
zboru, príp. krajského riaditeľstva Policajného zboru uviedlo 11 obecných polícií. 
Výsledky tejto formy spolupráce sa vyhodnocujú spravidla polročne a ročne na 
obecnom alebo mestskom zastupiteľstve obce.  

Spoločné hliadky a spoločný výkon služby realizujú príslušníci 27 obecných 
polícií. Pri zabezpečovaní miest dopravných nehôd sa spolupodieľali príslušníci 28 
obecných polícií, pri dopravných preventívno-bezpečnostných akciách sa podieľalo 
24 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 zameraných na podávanie 
alkoholu mladistvým osobám uvádza 45 obecných polícií. 

Príslušníci obecných polícií taktiež spolupracujú s Policajným zborom 
v oblasti pátrania po hľadaných osobách, motorových vozidlách a veciach. V roku 
2008 príslušníci obecných polícií vypátrali 234 osôb (178), 16 motorových vozidiel 
(26) a 13 vecí, po ktorých bolo vyhlásené pátranie (7); údaje v zátvorke vyjadrujú 
výsledky pátrania v roku 2007. 

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 
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rodičia, prípadne s pracovníkmi rýchlej záchrannej služby pri ošetrení agresívnych 
pacientov, alebo osôb pod vplyvom alkoholu. 

Osobitná forma spolupráce obecnej polície je 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 42 obecných polícií.  

So Železničnou políciou spolupracovalo 35 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 79 obecných polícií a zásielky 
pre exekútorský úrad  69 obecných polícií. Exekútorom sú poskytované aj  asistencie 
pri vykonávaní exekúcie, ktoré uviedlo 23 obecných polícií.  

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 

Prevencia sa zabezpečuje prioritne formou besied a prednášok v školách, 
napr. o práci obecnej polície, kde sa deti a mládež oboznámia s výstrojom 
a výzbrojou príslušníkov obecnej polície, ale venujú sa aj témam ako je bezpečnosť 
a prevencia kriminality v obci a tiež možná spolupráca s príslušníkmi obecných 
polícií. V rámci tejto aktivity obecné polície uvádzajú v správach prednáškovú 
činnosť na základných, stredných, ako aj v materských školách. Okrem prednáškovej 
činnosti príslušníci obecných polícií 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 pod.  

Denne počas školského roka, príp. v deň zahájenia a ukončenia školského 
roka, zabezpečujú príslušníci obecných polícií 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. 
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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 
dohovárania. 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. 

V neposlednom rade treba uviesť, že 22 obecných polícií je zapojených 
do preventívneho programu Policajného zboru „Správaj sa normálne“. V rámci 
uvedeného programu vyškolený príslušník obecnej polície 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 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 pod.. Niektoré preventívne programy a projekty, ktoré realizovali obecné polície 
v priebehu roka 2008, sú bližšie špecifikované v prílohe č. 4 tejto správy.   

5.3 Problémové oblasti v rámci činnosti obecných polícií 

Obecné polície sa najčastejšie stretávajú s nedostatkom počtu príslušníkov 
obecnej polície. V dôsledku toho nemôžu niektoré obce zabezpečiť nepretržitý 24-
hodinový výkon služby. 

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 obecnej polície stretávajú s rovnakým 
problémom, ako aj príslušníci Policajného zboru, a to 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, sú 
aj zvyšujúce sa nároky na odbornú činnosť príslušníkov obecnej polície a na druhej 
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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 pod. 

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 2008 si 
k termínu stanovenému zákonom o obecnej polícii  do 31. marca nesplnili len 3 obce. 
Oneskorene správu zaslalo mesto Trebišov. Správu nezaslali mesto Malacky a obec 
Dolný Štál.  Vzhľadom na uvedené je v prílohe č. 1 tejto správy pri týchto obciach 
uvedená informácia „nezaslali“. V roku 2008 si nesplnilo túto zákonom o obecnej 
polícii stanovenú povinnosť o 1 obec menej ako v roku 2007.   

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.  

V roku 2008 boli podané 4 podnety na miestne príslušné okresné prokuratúry 
v súvislosti s výkonom činností obecných polícií v Diakovciach, v Hnúšti,  
v Prievidzi a v Kanianke, a to pre podozrenie, že svoju činnosť vykonávali v rozpore 
s ustanoveniami uvedenými v zákone o obecnej polícii. 

Z odpovedí, ktoré jednotlivé okresné prokuratúry zaslali  ministerstvu  
vyplýva,  že v 2 prípadoch boli využité prokurátorské oprávnenia v zmysle zákona č. 
153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 
o prokuratúre“). Konkrétne mestu Hnúšťa a obci Diakovce boli zaslané upozornenia 
prokurátora podľa § 28 ods. 1 zákona o prokuratúre. 

V roku 2008 bol podaný jeden podnet na Okresnú prokuratúru v Malackách 
v súvislosti s nedodržiavaním zákonov a ostatných všeobecne záväzných právnych 
predpisov orgánmi verejnej správy. Konkrétne bolo na preskúmanie zaslané 
Všeobecne záväzné nariadenie obce Zohor o zriadení Obecnej polície Zohor a Štatút 
obecnej polície Zohor.  
 Ministerstvo v roku 2008 zaslalo jeden podnet na začatie správneho konania pre 
porušenie ustanovenia § 26c ods. 5 zákona o obecnej polícii, a to proti  obci Zohor, 
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. 

Výsledky preskúmania všetkých uvedených podnetov boli na vedomie 
zaslané netrestnému odboru Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky.  

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, 
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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 2008 odbornú prípravu vykonali Stredná odborná škola Policajného 
zboru v Košiciach a školiace strediská Mestskej polície v Bratislave a v Žiline. 
Odborná príprava bola vykonaná celkom 7-krát v roku a zúčastnilo sa jej spolu 218 
príslušníkov obecných polícií, čo je v porovnaní s rokom 2007 o 73 príslušníkov 
obecných polícií viac.  

Stredná odborná škola Policajného zboru v Košiciach vykonala odbornú 
prípravu 1-krát v roku, a to v termíne od 3.3.2008 do 2.6.2008. Zúčastnilo sa jej 
celkom 27 príslušníkov obecnej polície. Skúšku odbornej spôsobilosti absolvovalo 26 
príslušníkov obecnej polície a všetci boli hodnotení stupňom „vyhovel“. Jeden 
príslušník obecnej polície odbornú prípravu predčasne ukončil, a to z dôvodu 
skončenia pracovného pomeru. 

Školiace stredisko Mestskej polície hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy vykonalo odbornú prípravu celkom 3-krát v roku, a to v termínoch 28.1.–
11.4.2008, 21.4.–4.7.2008 a 2.9.–14.11.2008.  Odbornú prípravu a skúšku absolvovalo 
67 príslušníkov obecných polícií. Z uvedeného počtu až 18 príslušníkov obecných 
polícií bolo na skúške (v tzv. prvom termíne) hodnotených stupňom „nevyhovel“  a 
museli ju opakovať na opravnej skúške. Na opravnej skúške bolo 11 príslušníkov 
hodnotených stupňom „vyhovel“ a  7 príslušníkov obecnej polície bolo hodnotených 
stupňom „nevyhovel“.  

Školiace stredisko Mestskej polície Žilina vykonalo odbornú prípravu celkom 
3-krát v roku, a to v termínoch 14.1.–1.4.2008, 14.4.–27.6.2008 a 16.9.–28.11.2008, ktorú 
absolvovalo celkom 124 príslušníkov obecných polícií. Skúšku absolvovalo 124 
príslušníkov obecnej polície. Z uvedeného počtu bolo 22 príslušníkov obecných 
polícií na skúške hodnotených stupňom „nevyhovel“  a museli ju opakovať na 
opravnej skúške. Na opravnej skúške boli 3 príslušníci obecných polícií hodnotení 
stupňom „vyhovel“ a 19 príslušníkov obecnej polície bolo hodnotených stupňom 
„nevyhovel“. 

V  januári 2008 bola vykonaná aj opravná skúška, ktorej predchádzala 
odborná príprava a  skúška (v tzv. prvom termíne) ešte v novembri resp. 
decembri 2007. Opravnú skúšku absolvovalo spolu 15 príslušníkov obecnej polície, 
pričom z uvedeného počtu bolo 14 príslušníkov obecnej polície hodnotených 
stupňom „vyhovel“ a 1 príslušník obecnej polície 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. 
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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 Stredné odborné školy Policajného zboru v Košiciach, v 
Bratislave a v Pezinku a Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Žiline.   

V konečnom hodnotení možno konštatovať, že z celkového počtu 218 
príslušníkov obecnej polície, ktorí absolvovali odbornú prípravu v roku 2008, bolo 
192 príslušníkov obecnej polície hodnotených stupňom „vyhovel“. Na opravnej 
skúške bolo 26 príslušníkov obecnej polície hodnotených stupňom „nevyhovel“ 
a nesplnili tak zákonnú podmienku k získaniu odbornej spôsobilosti resp. zákonnú 
podmienku na vydanie osvedčenia podľa zákona o obecnej polícii.  

Na základe preukázaných vedomostí príslušníkov obecnej polície na skúškach 
resp. opravných skúškach možno konštatovať, že najlepšie výsledky dosiahli 
príslušníci obecnej polície, ktorí absolvovali odbornú prípravu na Strednej odbornej 
škole Policajného zboru v Košiciach.  

Naopak oproti predchádzajúcemu roku sa úroveň preukázaných vedomostí 
príslušníkov obecnej polície zhoršila v Školiacom stredisku v Žiline, keďže oproti 
roku 2007 na skúške resp. opravnej skúške nevyhovelo o 18 príslušníkov obecnej 
polície viac.  

Odbor poriadkovej polície Prezídia Policajného zboru v roku 2008 zároveň 
evidoval a vybavil 104 žiadostí o vydanie osvedčenia pre príslušníkov obecných 
polícií zaslaných podľa § 25 ods. 3 a ods. 5 písm. b) zákona o obecnej polícii. Na 
základe posúdenia predmetných žiadostí, v piatich prípadoch nebolo žiadostiam 
vyhovené z dôvodu toho, že žiadatelia nespĺňali podmienky na vydanie osvedčenia 
o odbornej spôsobilosti ustanovené v zákone o obecnej polícii, t. j. nezískali vzdelanie 
v odbore bezpečnostná služba na strednej škole alebo na vysokej škole. Evidovaných 
a zároveň vybavených bolo aj 9 žiadostí o vydanie duplikátu osvedčenia.  

S poukazom na vyššie uvedené skutočnosti v roku 2008, odbor poriadkovej 
polície Prezídia Policajného zboru vydal príslušníkom obecnej polície celkom 313 
osvedčení, čo je v porovnaní s rokom 2007 o 145 osvedčení viac. Z uvedeného počtu 
bolo vydaných 192 osvedčení po úspešnom vykonaní skúšky, 99 osvedčení na 
základe získaného vzdelania v odbore bezpečnostné služby, 8 osvedčení na základe 
žiadosti o vydanie „duplikátu“ osvedčenia a 14 osvedčení bolo vydaných po 
vykonaní skúšky, ktorej predchádzala odborná príprava a prvý termín skúšky v roku 
2007.  

6.3 Legislatíva na úseku obecných polícií 

V roku 2008 bol do Národnej rady Slovenskej republiky predložený návrh 
zákona o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len 
„zákon o cestnej premávke“). Obsahom predmetného návrhu zákona o cestnej 
premávke bol aj návrh na zmenu a doplnenie zákona o obecnej polícii v oblasti 
prejednávania v blokovom konaní priestupkov proti bezpečnosti a plynulosti cestnej 
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premávky, oprávnenia príslušníkov obecnej polície zastavovať vozidlá a oprávnenia 
použiť technický prostriedok na zabránenie odjazdu motorového vozidla.  

Zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov nadobudol účinnosť dňa 1. februára 2009.  

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 2004 až 2008. 
Na základe týchto štatistických porovnaní za jednotlivé roky, resp. jednotlivé 
sledované oblasti činnosti obecných polícií je možné si vytvoriť relevantný pohľad a 
prípadne aj sledovať vývojový trend smerovania činnosti obecných polícií.  

Vychádzajúc z porovnania rokov 2004 a 2008 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, na čo bolo už aj v minulých správach o činnosti obecných polícií 
poukazované. 

V tomto smere je potrebné poukázať na skutočnosti, ktoré relevantne 
preukazujú smerovanie obecných polícií v sledovaných štatistických ukazovateľoch, 
a to aj napriek tomu, že medzi základné úlohy obecnej polície patrí najmä ochrana 
verejného poriadku v obci. 

V porovnaní s rokom 2004 bolo v hodnotenom období vlastnou činnosťou 
obecnej polície zistených o 17,2 % menej priestupkov na úseku verejného poriadku, 
o 11,6 % menej priestupkov za porušenie všeobecne záväzného nariadenia obce, 
o 42,6 % menej priestupkov proti majetku a o 80,6 % menej priestupkov proti 
občianskemu spolunažívaniu. Na druhej strane bolo obecnými políciami 
vyhľadaných o 12,5 % viac priestupkov proti bezpečnosti a plynulosti v cestnej 
premávke.  

V závere je potrebné poukázať na skutočnosť, že v počte riešených 
priestupkov v blokovom konaní príslušníkmi obecnej polície 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 2008, za priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej 
premávky bol vo výške 52,56 mil. Sk (napr. v roku 2004 to bolo len 28.85 mil. Sk).  Pri 
priestupkoch  proti verejnému poriadku bol príjem obcí z blokových pokút vo výške 
4,37 mil. Sk. 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. 

V kontexte vyššie uvedeného je smerovanie činností obecných polícií nateraz 
jednoznačné.  Z cieľov, ktoré si jednotlivé obecné polície vytýčili na ďalšie obdobie 
vyplýva, že sa chcú prioritne zameriavať na posilňovanie dôvery občanov vo vzťahu 
k obecnej polícii a ich aktívnu spoluprácu pri plnení základných úloh obecnej polície, 
kde patrí najmä ochrana verejného poriadku.  
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Prílohy 
                 Príloha č. 1 

Počet listov: 4 
 
 

Zoznam obecných polícií v Slovenskej republike za r ok 2008 
 
 

VÚC Okres P. č. Názov Skutočný počet príslušníkov 
obecných polícií 

Bratislava 1. MP hl. m. SR Bratislavy                                   237 
Malacky 2. MP Malacky  nezaslali 
Malacky  3. MP Stupava  10 
Malacky  4. OP Plavecký Štvrtok  4 
Malacky 5. OP Veľké Leváre 4 
Malacky 6. OP Zohor 3 
Pezinok 7. MP Modra  7 

Bratislava 

Pezinok 8. MP Pezinok  24 
Pezinok 9. MP Senec  24 10 Senec 10. Bernolákovo 10 
Bánovce nad Bebravou 11. MP Bánovce nad Bebravou 11 
Ilava 12. MP Dubnica nad Váhom 19 
Ilava 13. MP Nová Dubnica 10 
Myjava 14. MP Brezová pod Bradlom 6 
Myjava 15. MP Myjava 14 
Nové Mesto nad 
Váhom 

16. MP Nové Mesto nad Váhom 23 

Nové Mesto nad 
Váhom 

17. MP Stará Turá 11 

Partizánske 18. MP Partizánske 16 
Považská Bystrica 19. MP Považská Bystrica  25 
Prievidza 20. MP Bojnice 7 
Prievidza 21. MP Handlová 14 
Prievidza 22. OP Kanianka  6 
Prievidza 23. MP Nováky 5 
Prievidza 24. MP Prievidza 46 
Púchov  25. MP Púchov  16 

T
renčín 

Púchov 26. OP Lednické Rovne 3 
Trenčín 27. MP Trenčianske Teplice 7 18 Trenčín 28. MP Trenčín 57 
Dunajská Streda 29. MP Dunajská Streda 6 
Dunajská Streda 30. MP Šamorín 11 
Dunajská Streda 31. MP Veľký Meder 6 
Dunajská Streda 32. OP Okoč 3 
Dunajská Streda 33. OP Zlaté Klasy 3 
Dunajská Streda 34. OP Dolný Štál nezaslali 
Galanta 35. MP Galanta 13 
Galanta 36. MP Sereď 19 
Galanta 37. MP Sládkovičovo 2 

T
rnava 

Hlohovec 38. MP Hlohovec 19 
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Piešťany 39. MP Piešťany  45 
Piešťany 40. MP Vrbové 5 
Senica 41. MP Senica 22 

 

Skalica 42. MP Holíč 12 
Skalica 43. MP Skalica 10 16 Trnava 44. MP Trnava 57 
Komárno 45. MP Hurbanovo  5 
Komárno 46. MP Kolárovo  11 
Komárno 47. MP Komárno  29 
Komárno 48. OP Dulovce 3 
Komárno 49. OP Imeľ  2 
Komárno 50. OP Marcelová  2 
Komárno 51. OP Nesvady  2 
Komárno 52. OP Pribeta  1 
Komárno 53. OP Svätý Peter   1 
Levice  54. MP Levice  34 
Levice  55. MP Šahy  7 
Levice  56. MP Želiezovce  9 
Levice  57. OP Farná  2 
Levice  58. OP Šarovce 1 
Levice  59. OP Tekovské Lužany  4 
Levice  60. OP Veľké Ludince  2 
Nitra 61. MP Nitra   64 
Nitra 62. MP Vráble   8 
Nové Zámky 63. MP Nové Zámky 36 
Nové Zámky 64. MP Štúrovo  14 
Nové Zámky 65. MP Šurany  7 
Nové Zámky 66. OP Dvory nad Žitavou 5 
Nové Zámky 67. OP Palárikovo  2 
Nové Zámky 68. OP Strekov  1 
Nové Zámky 69. OP Svodín 3 
Nové Zámky 70. OP Tvrdošovce  3 
Nové Zámky 71. OP Zemné 1 
Šaľa  72. MP Šaľa   24 
Šaľa  73. OP Diakovce  3 
Šaľa  74. OP Močenok  3 
Šaľa  75. OP Neded  4 
Šaľa  76. OP Selice  2 
Šaľa  77. OP Trnovec nad Váhom  1 

N
itra 

Šaľa  78. OP Vlčany  2 
Topoľčany  79. MP Topoľčany  23 36 Zlaté Moravce 80. MP Zlaté Moravce   11 
Bytča 81. MP Bytča  8 
Čadca 82. MP Čadca  23 
Čadca  83. MP Krásno nad Kysucou 2 
Dolný Kubín 84. MP Dolný Kubín 9 
Kysucké Nové Mesto 85. MP Kysucké Nové Mesto  19 
Liptovský Mikuláš 86. MP Liptovský Hrádok  9 
Liptovský Mikuláš 87. MP Liptovský Mikuláš  34 
Liptovský Mikuláš 88. OP Demänovská Dolina 2 

Ž
ilina 

Martin 89. MP Martin  65 
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Martin 90. MP Vrútky  12 
Martin 91. OP Sučany   3 
Martin 92. OP Turany 2 
Námestovo 93. MP Námestovo  5 
Ružomberok 94. MP Ružomberok 29 
Turčianske Teplice  95. MP Turčianske Teplice  5 
Tvrdošín 96. MP Trstená  4 
Tvrdošín 97. MP Tvrdošín 2 
Žilina 98. MP Rajec 5 

 

Žilina 99. MP Rajecké Teplice 4 
Žilina 100. MP Žilina  79 21 Žilina 101. OP Terchová 3 
Banská Bystrica 102. MP Banská Bystrica  55 
Banská Štiavnica 103. MP Banská Štiavnica 9 
Brezno 104. MP Brezno  18 
Detva  105. MP Detva  6 
Krupina 106. MP Krupina  5 
Lučenec 107. MP Fiľakovo  9 
Lučenec 108. MP Lučenec  19 
Revúca 109. MP Revúca  10 
Rimavská Sobota 110. MP Hnúšťa 6 
Rimavská Sobota 111. MP Rimavská Sobota 14 
Rimavská Sobota 112. MP Tisovec   3 
Rimavská Sobota 113. OP Klenovec  3 
Veľký Krtíš 114. MP Veľký Krtíš  13 
Zvolen 115. MP Sliač  2 
Zvolen 116. MP Zvolen  32 
Zvolen 117. OP Kováčová 2 
Zvolen 118. OP Zvolenská Slatina 1 
Žarnovica 119. MP Nová Baňa 7 
Žarnovica 120. OP Hodruša - Hámre 1 

Banská Bystrica 
Žiar nad Hronom 121. MP Kremnica  8 
Žarnovica 122. MP Žarnovica 3 22 Žiar nad Hronom 123. MP Žiar nad Hronom  21 
Bardejov 124. MP Bardejov 21 
Humenné 125. MP Humenné 23 
Kežmarok 126. MP Kežmarok 17 
Kežmarok 127. MP Spišská Belá 5 
Kežmarok 128. OP Veľká Lomnica 7 
Levoča 129. MP Levoča 6 
Levoča 130. MP Spišské Podhradie 2 
Poprad 131. MP Poprad 39 
Poprad 132. MP Vysoké Tatry 8 
Poprad 133. MP Svit 9 
Prešov 134. MP Prešov 73 
Prešov 135. MP Veľký Šariš 0 
Sabinov 136. MP Lipany 5 
Sabinov 137. MP Sabinov 8 
Snina 138. MP Snina 14 
Stará Ľubovňa 139. MP Podolínec 2 

Prešov 

Stará Ľubovňa 140. MP Stará Ľubovňa 8 
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Stropkov 141. MP Stropkov 7  
Svidník 142. MP Giraltovce 3 
Svidník 143. MP Svidník 7 21 Vranov nad Topľou 144. MP Vranov nad Topľou 15 
Gelnica 145. MP Gelnica 7 
Gelnica 146. OP Nálepkovo 5 
Košice 147. MP Košice 170 
Košice 148. MP Medzev 5 
Košice 149. MP Moldava nad Bodvou 14 
Michalovce 150. MP Michalovce 26 
Michalovce 151. MP Strážske 5 
Michalovce 152. MP Veľké Kapušany 5 
Rožňava 153. MP Dobšiná 8 
Rožňava 154. MP Rožňava 14 
Spišská Nová Ves 155. MP Krompachy 7 
Spišská Nová Ves 156. MP Spišská Nová Ves 27 
Spišská Nová Ves 157. OP Hrabušice 2 
Spišská Nová Ves 158. OP Smižany 7 
Trebišov 159. MP Čierna nad Tisou 6 

K
ošice 

Trebišov 160. MP Kráľovský Chlmec 9 
Trebišov 161. MP Trebišov 13 18 Trebišov 162. OP Leles 1 

Spolu 162  2365 
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                 Príloha č. 2 
          Počet listov: 4 

 
Výkaz štatistických údajov správy o činnosti obecných polícií 
v Slovenskej republike za obdobie od 1.1.2008 do 31 .12.2008 

 
 
I. Počet príslušníkov obecnej polície 
 

  BA TT TN NR ZA BB PO KE SR 

1 Plánovaný počet    
príslušníkov obecnej polície 337 256 326 378 353 273 300 368 2591 

1a Skutočný počet príslušníkov 
obecnej polície 323 233 296 332 324 247 279 331 2365 

2 Počet prijatých príslušníkov 
obecnej polície 57 22 36 28 46 49 19 42 299 

3 Počet prepustených 
príslušníkov obecnej polície 20 13 28 21 20 30 13 20 165 

4 

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

0 0 0 1 0 0 0 0 1 

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 

320 233 291 329 315 243 276 330 2337 

 
 
II. Sťažnosti na príslušníkov obecnej polície 
 

  BA TT TN NR ZA BB PO KE SR 

1 Počet opodstatnených sťažností 
na príslušníkov obecnej polície 3 3 4 4 1 2 0 4 21 

2 
Počet neopodstatnených 
sťažností na príslušníkov 
obecnej polície 

188 35 36 17 13 18 24 49 380 

 
 

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 pr íslušníkov obecnej polície 
 

  BA TT TN NR ZA BB PO KE SR 

1 
Počet vykonaných 
zákrokov 

92893 30347 20997 23540 23244 16512 23613 15308 246454 

2 
Počet prípadov použitia 
zbrane 

2 4 1 3 5 4 1 5 25 

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

3 
Počet prípadov použitia 
varovného výstrelu do 
vzduchu 

2 1 0 2 0 1 1 1 8 

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

4 
Počet prípadov použitia 
donucovacích 
prostriedkov 

26105 3101 5198 6985 10690 5609 6056 3735 67479 

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

5 

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

2 0 0 1 4 4 0 1 12 

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 1 3 0 1 0 2 7 

9a 
Z toho so spôsobením 
škody na majetku obce 

0 0 0 2 1 1 0 2 6 

10 

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

9 12 12 12 8 12 4 6 75 

10a 
Z toho so zranením 
príslušníka obecnej 
polície 

2 2 2 2 4 1 1 2 16 
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IV. Činnos ť 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 

153 356 719 527 277 154 214 152 2552 

2 
Počet osôb 
predvedených na útvar 
obecnej polície 

148 349 931 666 242 323 457 240 3356 

3 
Počet osôb 
predvedených na útvary 
Policajného zboru 

134 283 125 172 180 88 208 158 1348 

4 
Počet nájdených osôb, 
po ktorých bolo 
vyhlásené pátranie 

5 60 17 54 36 32 12 18 234 

5 
Počet nájdených vecí, po 
ktorých bolo vyhlásené 
pátranie 

0 3 1 4 0 2 2 1 13 

6 

Počet nájdených 
motorových vozidiel, po 
ktorých bolo vyhlásené 
pátranie 

2 5 4 3 0 0 0 2 16 

 
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 

20733 1388 2553 172609 98257 8183 303723 

2 
Celkový počet 
oznámených priestupkov 
na útvar obecnej polície 

9239 3309 5029 14903 16527 3363 52370 

3 Celkový počet uložených 
priestupkov 682 274 1641 3834 3797 651 10879 

4 Celkový počet 
odložených priestupkov 509 289 931 1080 1136 483 4428 

5 Celkový počet 
odovzdaných priestupkov 286 335 624 811 1054 837 3947 

6 
Celkový počet 
oznámených priestupkov 
príslušnému orgánu 

520 563 719 3597 1933 487 7819 

Celkový počet 
priestupkov prejednaných 
v blokovom konaní 

10697 886 2057 126623 50894 4320 195477 
7 

výška finančnej hotovosti 
(mil. Sk) 3,19 0,33 2,38 44,93 12,38 1,39 64,6 

8 

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

1826 218 1088 9877 2803 481 16293 
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 výška finančnej hotovosti 
(mil. Sk) 1,18 0,14 0,77 7,63 1,48 0,3 11,5 

 
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 

Počet listov: 4 
 

Prehľad vývoja vybraných štatistických ukazovate ľov o činnosti obecných 
polícií v Slovenskej republike v období rokov 2004 – 2008 

 
I. Počet príslušníkov obecnej polície     2004  2005 2006 2007 2008 

1 Plánovaný počet príslušníkov obecnej polície 2411 2428 2472 2541 2591 

1a Skutočný počet príslušníkov obecnej polície 2192 2197 2260 2288 2365 

2 Počet prijatých príslušníkov obecnej polície 220 184 221 229 299 

3 Počet prepustených príslušníkov obecnej polície 165 89 143 155 165 

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

5 1 1 1 1 

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 

2089 2169 2242 2257 2337 

 

II. Sťažnosti na príslušníkov obecnej polície   2004  2005 2006 2007 2008 

1 
Počet opodstatnených sťažností na príslušníkov 
obecnej polície 

28 18 38 21 21 

2 
Počet neopodstatnených sťažností na príslušníkov 
obecnej polície 

278 339 455 396 380 

 

III.  Zákroky, donucovacie prostriedky a útoky 
na príslušníkov obecnej polície 2004 2005 2006 2007 2008 

1 Počet vykonaných zákrokov 257856 254904 270448 246554 246454 

2 Počet prípadov použitia zbrane 90 82 35 25 25 

2a Z toho neoprávnených 0 0 0 0 0 

3 
Počet prípadov použitia varovného výstrelu do 
vzduchu 

7 9 6 5 8 

3a Z toho neoprávnených 0 0 0 0 0 

4 
Počet prípadov použitia donucovacích 
prostriedkov 

59427 64631 66614 62508 67479 

4a Z toho neoprávnených 0 2 0 0 0 

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

13 11 7 13 12 

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 

28 27 38 12 7 

9a Z toho so spôsobením škody na majetku obce 16 11 7 11 6 

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

149 89 83 80 75 

10a Z toho so zranením príslušníka obecnej polície 24 28 26 28 16 
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IV. Činnos ť pri plnení úloh obecnej polície 2004 2005 2006 200 7 2008 

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

6478 2068 1725 2478 2552 

2 
Počet osôb predvedených na útvar obecnej 
polície 

4073 3425 3203 3200 3356 

3 
Počet osôb predvedených na útvary Policajného 
zboru 

1012 1198 1210 1279 1348 

4 
Počet nájdených osôb, po ktorých bolo vyhlásené 
pátranie 

178 221 178 178 234 

5 
Počet nájdených vecí, po ktorých bolo vyhlásené 
pátranie 

133 14 17 7 13 

6 
Počet nájdených motorových vozidiel, po ktorých 
bolo vyhlásené pátranie 28 32 23 26 16 

 

V. Priestupky - celkový preh ľad 2004 2005 2006 2007 2008 

1 
Celkový počet zistených priestupkov vlastnou 
činnosťou 308511 266143 286730 285847 303723 

2 
Celkový počet oznámených priestupkov na 
útvar obecnej polície 

47871 37008 44115 46406 52370 

3 Celkový počet uložených priestupkov 8277 5738 9840 13027 10879 

4 Celkový počet odložených priestupkov 4859 4325 6993 6704 4428 

5 Celkový počet odovzdaných priestupkov 5243 4291 3810 4895 3947 

6 
Celkový počet oznámených priestupkov 
príslušnému orgánu 

11765 11268 9988 9073 7819 

Celkový počet priestupkov prejednaných v 
blokovom konaní 

182977 188867 193272 192956 195477 
7 

výška finančnej hotovosti (mil. Sk) 42,36 52,82 56,77 61,73 64,60 
Celkový počet priestupkov prejednaných v 
blokovom konaní vydaním bloku na pokutu 
nezaplatenú na mieste 

8816 10963 11512 15851 16293 
8 

výška finančnej hotovosti (mil. Sk) 4,44 5,84 7,34 11,37 11,50 
 

  Priestupky proti verejnému poriadku - § 47 - 48  2004 2005 2006 2007 2008 

1 
Celkový počet zistených priestupkov vlastnou 
činnosťou 

25049 17247 17118 16388 20733 

2 
Celkový počet oznámených priestupkov na útvar 
obecnej polície 6853 5734 7700 8005 9239 

3 Celkový počet uložených priestupkov 487 351 488 853 682 

4 Celkový počet odložených priestupkov 759 344 386 643 509 

5 Celkový počet odovzdaných priestupkov 367 346 283 257 286 

6 
Celkový počet oznámených priestupkov 
príslušnému orgánu 

1063 720 727 695 520 

Celkový počet priestupkov prejednaných v 
blokovom konaní 

11620 11001 10231 10049 10697 
7 

výška finančnej hotovosti (mil. Sk) 2,55 3 2,91 3,01 3,19 
Celkový počet priestupkov prejednaných v 
blokovom konaní vydaním bloku na pokutu 
nezaplatenú na mieste 

696 897 1141 1546 1826 
8 

výška finančnej hotovosti (mil. Sk) 0,33 0,46 0,67 0,96 1,18 
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Priestupky proti ob čianskemu spolunažívaniu - 

§ 49 2004 2005 2006 2007 2008 

1 
Celkový počet zistených priestupkov vlastnou 
činnosťou 

7162 1504 1067 1668 1388 

2 
Celkový počet oznámených priestupkov na útvar 
obecnej polície 

4720 3723 3168 3621 3309 

3 Celkový počet uložených priestupkov 413 173 210 384 274 

4 Celkový počet odložených priestupkov 407 328 346 383 289 
5 Celkový počet odovzdaných priestupkov 662 383 323 381 335 

6 
Celkový počet oznámených priestupkov 
príslušnému orgánu 

1280 809 713 648 563 

Celkový počet priestupkov prejednaných v 
blokovom konaní 2428 1088 955 970 886 

7 
výška finančnej hotovosti (mil. Sk) 0,57 0,38 0,36 0,38 0,33 
Celkový počet priestupkov prejednaných v 
blokovom konaní vydaním bloku na pokutu 
nezaplatenú na mieste 

718 118 158 248 218 
8 

výška finančnej hotovosti (mil. Sk) 0,23 0,08 0,11 0,18 0,14 
 

  Priestupky proti majetku - § 50 2004 2005 2006 2007 2008 

1 
Celkový počet zistených priestupkov vlastnou 
činnosťou 

4451 4199 2786 2732 2553 

2 
Celkový počet oznámených priestupkov na útvar 
obecnej polície 13121 10107 6858 5859 5029 

3 Celkový počet uložených priestupkov 1589 1532 1606 1839 1641 

4 Celkový počet odložených priestupkov 1366 946 1054 998 931 

5 Celkový počet odovzdaných priestupkov 701 789 770 653 624 

6 
Celkový počet oznámených priestupkov 
príslušnému orgánu 1935 1717 1215 924 719 

Celkový počet priestupkov prejednaných v 
blokovom konaní 

7074 6463 3421 2397 2057 
7 

výška finančnej hotovosti (mil. Sk) 2,26 2,55 1,45 1,14 2,38 

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

1513 1668 1013 869 1088 
8 

výška finančnej hotovosti (mil. Sk) 0,92 1,01 0,7 0,61 0,77 
 

  
Priestupky proti bezpe čnosti a plynulosti 

cestnej premávky -  § 22 2004 2005 2006 2007 2008 

1 
Celkový počet zistených priestupkov vlastnou 
činnosťou 153312 146535 166659 163394 172609 

2 
Celkový počet oznámených priestupkov na 
útvar obecnej polície 

10132 6988 12247 12299 14903 

3 Celkový počet uložených priestupkov 716 841 3830 4447 3834 
4 Celkový počet odložených priestupkov 928 1739 2498 2304 1080 
5 Celkový počet odovzdaných priestupkov 518 797 721 960 811 

6 
Celkový počet oznámených priestupkov 
príslušnému orgánu 

4497 4431 4461 3501 3597 

Celkový počet priestupkov prejednaných v 
blokovom konaní 

106353 118338 126027 123115 126623 
7 

výška finančnej hotovosti (mil. Sk) 26,43 34,99 38,94 43,71 44,93 
Celkový počet priestupkov prejednaných v 
blokovom konaní vydaním bloku na pokutu 
nezaplatenú na mieste 

4604 6426 7013 10242 9877 
8 

výška finančnej hotovosti (mil. Sk) 2,42 3,36 4,68 8,04 7,63 
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  Priestupky - porušenie VZN obce 2004 2005 2006 2007 2008 

1 
Celkový počet zistených priestupkov vlastnou 
činnosťou 

111137 88069 93521 93464 98257 

2 
Celkový počet oznámených priestupkov na útvar 
obecnej polície 10350 7800 12121 13459 16527 

3 Celkový počet uložených priestupkov 4948 2638 3455 4754 3797 

4 Celkový počet odložených priestupkov 1186 790 2505 1810 1136 

5 Celkový počet odovzdaných priestupkov 1088 793 809 1357 1054 

6 
Celkový počet oznámených priestupkov 
príslušnému orgánu 

2445 2447 2272 2561 1933 

Celkový počet priestupkov prejednaných v 
blokovom konaní 

53034 47481 50116 52416 50894 
7 

výška finančnej hotovosti (mil. Sk) 9,86 10,43 12,3 12,21 12,38 
Celkový počet priestupkov prejednaných v 
blokovom konaní vydaním bloku na pokutu 
nezaplatenú na mieste 

1477 1302 1978 2508 2803 
8 

výška finančnej hotovosti (mil. Sk) 0,49 0,62 1,04 1,28 1,48 
 

  Ostatné priestupky 2004 2005 2006 2007 2008 

1 
Celkový počet zistených priestupkov vlastnou 
činnosťou 7400 8589 5579 8201 8183 

2 
Celkový počet oznámených priestupkov na útvar 
obecnej polície 

2695 2656 2021 3163 3363 

3 Celkový počet uložených priestupkov 124 203 251 750 651 

4 Celkový počet odložených priestupkov 213 178 204 566 483 

5 Celkový počet odovzdaných priestupkov 1907 1183 904 1287 837 

6 
Celkový počet oznámených priestupkov 
príslušnému orgánu 

545 1144 600 744 487 

Celkový počet priestupkov prejednaných v 
blokovom konaní 

2468 4496 2522 4009 4320 
7 

výška finančnej hotovosti (mil. Sk) 0,69 1,47 0,81 1,28 1,39 
Celkový počet priestupkov prejednaných v 
blokovom konaní vydaním bloku na pokutu 
nezaplatenú na mieste 

108 552 209 438 481 
8 

výška finančnej hotovosti (mil. Sk) 0,05 0,31 0,14 0,3 0,30 
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Príloha č. 4 
Počet listov: 5 

 

Preventívne programy a projekty realizované obecnými políciami 
v Slovenskej republike v priebehu roka 2008 

 
1. Mestská polícia Nové Zámky  
-   preventívny program „Priateľ polície“ (preventívny program bol zameraný na   

žiakov vyšších ročníkov základných škôl), 
- výcvikový program „Parlament mladých“ (výcvikový program v postojoch        

k drogám a ku kriminalite, organizovanie rovesníckych aktivít), 
- pilotný projekt „Priateľ polície II“ (preventívny projekt bol realizovaný 

v spolupráci so základnými školami v meste), 
- preventívny program „Deti za čisté mesto“ (program bol realizovaný 

v spolupráci so základnými školami v meste), 
- preventívny program „Na kolesách proti rakovine“ (program bol realizovaný 

v spolupráci s Aeroclubom v Nových Zámkoch), 
- preventívny projekt „Násilie páchané na deťoch a na ženách“ (projekt bol 

realizovaný v spolupráci s občianskym združením Ženy pre ženy, občianskym 
združením Lokálne partnerstvo sociálnej inklúzie okresov Nové Zámky-
Komárno-Šaľa, Pedagogicko-psychologickou poradňou v Nových Zámkoch, OR 
PZ v Nových Zámkoch, s nezávislými konzultantmi a pod.);    

 
2.  Mestská polícia Nová Dubnica 
-    preventívny projekt „Kamarát“ (prednášková činnosť na školách); 
 
3.  Mestská polícia Vysoké Tatry 
-    preventívny projekt „Bezpečný turista“ (príprava letáku s prevenčným textom; do    
     projektu sa zapojili aj iné obecné polície ako napr. Mestská polícia Poprad, 
     Obecná polícia Zakopané, Obvodné oddelenie Policajného zboru v Starom 
     Smokovci a Obvodné oddelenie Policajného zboru v Ždiari; leták distribuovali 

informačné kancelárie vo Vysokých Tatrách, Poprade a ale aj v Poľsku), 
-  preventívny program „Vidieť a byť videný“ (prednášková činnosť pre žiakov 

základných škôl na tému „Bezpečnosť na cestách“), 
-    preventívny program „Bezpečná škôlka“ (bol pripravený v spolupráci so 
     spoločnosťou Goodyear; prednášková činnosť v škôlkach a rozdávanie 
     bezpečnostných viest pre deti); 
 
4.  Mestská polícia Košice 
-    preventívny program „Kriminálna prevencia pre mladých alebo ako sa chrániť 
     pred možným nebezpečenstvom“ (prednášková činnosť), 
-    preventívny program „Bez drog sme slobodní“ (protidrogovo zamerané   
     prednášky, realizované v spolupráci s Psychosociálnym centrom v Košiciach);  
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5.  Mestská polícia Stará Turá 
-    preventívny projekt „Nočné havrany“ (vytvorenie rodičovských nočných hliadok, 

so zameraním na monitorovanie činnosti mládeže na diskotékach a pri presunoch 
po meste a pod.; projekt bol realizovaný v spolupráci s občianskym združením  
Nočné havrany), 

-    preventívny projekt „Nestaňte sa ďalšou obeťou“ (projekt bol zameraný na  
     ochranu majetku občanov); 
 
6.  Mestská polícia Prievidza  
-   preventívny projekt „Čítaj a premýšľaj“ – (distribúcia brožúr pre účastníkov 
    besied zameraných na prevenciu proti kriminalite zameranej na obchodovanie 
    s ľuďmi  a s protidrogovým zameraním);   
 
7. Mestská polícia Bardejov 
-   preventívny program „Program prevencie kriminality mesta Bardejov na roky    
    2008-2011“, 
-   preventívny projekt „Dokážeš sa ubrániť“ (oboznamovanie žiačok 6.-9. triedy     
    základných škôl so základnými teoretickými a praktickými prvkami sebaobrany,    
    použiteľnými pri kontakte s útočníkom);  
 
8. Mestská polícia Myjava  
-   preventívny program „Viem sa správať bezpečne“ (program bol určený pre deti  
    predškolského veku; bol realizovaný v spolupráci s pedagogicko-psychologickou   
    poradňou), 
-   preventívny program „Deti a polícia“ (bol určený pre deti 4. ročníka základných  
    škôl); 
 
9. Mestská polícia Martin 
-  preventívny projekt „Chcem byť tvoj kamarát“ (preventívna činnosť zameraná na  
   žiakov základných škôl vo veku 9 až 11 rokov, ktorá bola realizovaná formou  
   prednášok v školských zariadeniach), 
-  preventívny projekt „Kamarát Ax“ (preventívna činnosť zameraná na žiakov vo  
   veku 5 až 9 rokov, ktorá bola realizovaná formou prednášok a besied v materských   
   školách a v základných školách), 
-  preventívny projekt „Bezpečné mesto Martin“ (medzinárodný preventívny  
   projekt; plnenie úloh v rôznych oblastiach prevencie kriminality a verejného  
   poriadku); 
 
10. Mestská polícia Lučenec 
-     preventívny program „Drogy“ – (realizovaný bol vo forme antidrogovo        
      zameraných  besied vykonávaných na základných školách); 
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11. Mestská polícia Ružomberok 
-     preventívny projekt „Macko uško v meste“ (projekt bol určený pre deti   
      v predškolskom veku, realizovaný je formou besied na tému „Bezpečné správanie  
      sa v doprave a v iných nebezpečných situáciách“); 
 
12. Mestská polícia Levice 
-     preventívny projekt „Bezpečné mesto Levice“ (medzinárodný preventívny  
      projekt; plnenie úloh v rôznych oblastiach prevencie kriminality a verejného  
      poriadku), 
-     projekt „Príprava rovesníckych aktivistov vo vybraných stredných školách   
      v meste Levice“ (školenia rovesníckych aktivistov k vykonávaniu prednášok   
      napr. o  škodlivosť požívania alkoholických nápojov, drog, o gamblérstve a pod.;  
      projekt bol realizovaný v spolupráci s  Obvodným úradom v Leviciach), 
-     preventívny projekt „Lumiper“ (kontroly reštauračných zariadení, zamerané na  
      znižovanie kriminality u mládeže pod vplyvom alkoholu a psychotropných látok;  
      projekt bol realizovaný v spolupráci s Obvodným úradom v Leviciach   
      a Obvodným oddelením Policajného zboru v Leviciach); 
 
13. Mestská polícia Humenné 
-     preventívny projekt „Pravidelné kontroly reštauračných a pohostinských  
      zariadení, zamerané na problém podávania alkoholu maloletým a mladistvým“  
      (projekt bol vykonávaný v súčinnosti s Policajným zborom, s miestnou  
      samosprávou, Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Humennom a so   
      školami);  
 
14. Mestská polícia Spišská Nová Ves 
-     preventívny projekt „Ja som bol jeden z nich“ (projekt bol zameraný na  
      prevýchovu maloletých delikventov; prednášková činnosť na školách, besedy    
      so žiakmi, občanmi a pod.); 
 
15. Mestská polícia Piešťany 
-     preventívny projekt „Prevenciou predchádzať represii“ (prednášková činnosť na  
      školách); 
 
16. Mestská polícia Rimavská Sobota 
-     preventívny program „Môj svet bez drog“ (4. ročník tematickej výtvarnej súťaže,   
      určenej pre 5. až 7. ročník základných škôl); 
 
17. Mestská polícia Nitra 
-     preventívna aktivita „Spoločné ráno“ (dozor nad bezpečnosťou školákov pri    
      prechádzaní cez frekventované a exponované prechody pre chodcov), 
-     preventívny projekt „Vzdelávanie koordinátorov prevencie základných    
      a stredných škôl“, 
-     preventívna aktivita „Auto nie je výkladná skriňa pre zlodeja“ – (aktivita bola  
      zameraná na pasívnu ochranu vozidla proti vykrádaniu alebo poškodeniu  
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      motorových vozidiel v čase medzinárodných výstav Agrokomplex a Autosalón     
      v meste Nitra), 
-     preventívny projekt „Prevdat“ – (preventívna aktivita, ktorá bola  zameraná na   
      mladistvých  a maloletých v súvislosti s užívaním tabaku, alkoholu a drog);  
 
18. Mestská polícia Pezinok 
-     preventívny projekt „Poznaním k hodnotnému životu“ – (rôzne náučné     
      programy s témou prevencie kriminality pre deti materských škôl, základných   
      škôl, športovo preventívne programy pre deti základných škôl, program   
      spolupráce so stredoškolskou a vysokoškolskou mládežou, zabezpečenie   
      bezpečnosti seniorov a iné); 
 
19. Mestská polícia Šaľa 
-     preventívny projekt „Lumiper“ (kontroly reštauračných zariadení, zamerané na   
      znižovanie kriminality u mládeže pod vplyvom alkoholu a psychotropných látok;  
      projekt bol realizovaný v spolupráci s Obvodným úradom v Nitre, Obvodným     
      úradom v Šali a  Obvodným oddelením Policajného zboru v Šali); 
 
20. Mestská polícia Hlohovec 
-     preventívny program „Stop 24“ (bol zameraný na spoluprácu majiteľov  
      motorových vozidiel s mestskou políciou pri ochrane ich vozidiel);  
 
21. Mestská polícia Trnava 
-    preventívny projekt „Prevencia a eliminácia patologických javov u detí a mládeže   
     v okrese Trnava“ (Mestská polícia Trnava bola  spolurealizátor tohto projektu,    
     realizátor bol vyšší územný celok Trnava a autor Pedagogicko-psychologická  
     poradňa v Trnave), 
-    preventívny projekt „Krok vpred“ (projekt bol realizovaný už od roku 2006  
     s občianskym združením Strom;  antidrogovo  zameraný projekt); 
 
22. Mestská polícia Galanta 
-     preventívny projekt „Prevencia protispoločenskej činnosti mládeže“   
      (prednášková činnosť na základných a stredných školách), 
-     preventívny projekt „Bezpečné mesto Galanta“ (medzinárodný      
      preventívny projekt; plnenie úloh v rôznych oblastiach prevencie kriminality     
      a verejného poriadku); 
 
23. Mestská polícia Dolný Kubín 
-     preventívny projekt „Nočné havrany“ (vytvorenie rodičovských nočných  
      hliadok, so zameraním na monitorovanie činnosti mládeže na diskotékach, pri     
      presunoch po meste a pod.); 
 
24. Mestská polícia Bytča 
-     preventívny projekt „Prevencia kriminality zameranej na deti a mládež v meste  
      Bytča“ ; 
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25. Mestská polícia Zlaté Moravce 
-     preventívny projekt „Poraď si sám“ (besedy, prednášky alebo ukážky z činnosti  
      mestskej polície pre žiakov základných škôl a materských škôl),  
-     Mestská polícia Zlaté Moravce je zapojená do preventívneho projektu „Európska  
       charta bezpečnosti cestnej dopravy“ (preventívna činnosť – kontroly v okolí škôl,  
       besedy, prednášky, dopravná výchova a pod.), 
-     preventívny projekt „Nočné havrany“ (vytvorenie nočných hliadok z rodičov,  
      poslancov mestského zastupiteľstva, úradníkov mestského úradu a z učiteľov, so  
      zameraním na monitorovanie činnosti mládeže na diskotékach, v reštauráciách,   
      pri presunoch po meste a pod.); 
 
26. Mestská polícia Vrbové 
-     preventívny projekt „Bezpečné mesto Vrbové“ (medzinárodný preventívny   
      projekt; plnenie úloh v rôznych oblastiach prevencie kriminality     
      a verejného poriadku); 
 
27. Mestská polícia Rožňava 
-     preventívny projekt „Projekt kontrol záškoláctva, podávania alkoholických  
      nápojov mladistvým osobám a prejavov extrémizmu na území mesta Rožňava“   
      (projekt bol realizovaný v súčinnosti s Okresným riaditeľstvom Policajného zboru       
      v Rožňave);  
 
28. Mestská polícia Hnúšťa 
-     preventívny projekt „Vráťme deťom bezpečnosť na cestách“ (výchovno-  
      vzdelávací projekt, ktorý bol realizovaný v súčinnosti s Mestským úradom  
      Hnúšťa; teoretická a praktická dopravná výchova na základných školách);  
 
29. Mestská polícia Topoľčany 
-     preventívny projekt „Koprak“, 
-     preventívny projekt „Policajt môj kamarát“ , 
-     preventívny projekt „Nezabudni“, 
-     preventívny projekt „Šťastie za sklom“, 
-     preventívny projekt „Nočné havrany“; 
 
30. Mestská polícia Prešov 
-     preventívny projekt „Dopravná prevencia“ (projekt bol vykonávaný v spolupráci   
      so základnými školami; oboznamovanie sa žiakov so základnými návykmi  
      v dopravnej premávke, prednášková činnosť ako aj praktické cvičenia); 
 
31. Mestská polícia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
-    preventívny projekt „Bezpečná cesta do školy“ (projekt bol vykonávaný    
     v spolupráci so základnými školami a jednotlivými mestskými časťami v     
     Bratislave).  
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Príloha č. 5  

Počet listov: 8 
 

graf č. 1 

10

16
18

36

21 22 21
18

0

5

10

15

20

25

30

35

40

BA TT TN NR ZA BB PO KE

Počet obecných polícií v SR v roku 2008

 
 
 

 
 

graf č. 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

152
151

153

157

162

144

146

148

150

152

154

156

158

160

162

2004 2005 2006 2007 2008

Počet obecných polícií v SR za roky 2004 - 2008



 34 

 
                                                                                                                                
 
 

graf č. 3 

323

233

296

332 324

247
279

331

0

50

100

150

200

250

300

350

BA TT TN NR ZA BB PO KE

Počet príslušníkov obecnej polície za rok 2008

 
 

 
 
 

graf č. 4 

92893

26105
30347

3101

20997

5198

23540

6985

23244

10690
16512

5609

23613

6056

15308

3735

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

80000

90000

100000

BA TT TN NR ZA BB PO KE

Počet zákrokov a použití donucovacích prostriedkov

Počet zákrokov Počet donucovacích prostriedkov

 



 35 

 
 
 
 
                                                                                                                         

graf č. 5 

3

188

3

35

4

36

4

17

1
13

2

18

0

24

4

49

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

BA TT TN NR ZA BB PO KE

Počet sťažností na príslušníkov obecných polícií v roku 200 8

Počet opodstatnených sťažností na príslušníkov obecných polícií

Počet neopodstatnených sťažností na príslušníkov obecných polícií

 
 
 
 

 
graf č. 6 

28

278

18

339

38

455

21

396

21

380

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

2004 2005 2006 2007 2008

Počet sťažností na príslušníkov obecných polícií za roky 20 04 - 2008

počet opodstatnených sťažností na príslušníkov obecných polícií

počet neopodstatnených sťažností na príslušníkov obecných polícií

 



 36 

 
 
 
 

graf č. 7 

Celkový po čet zistených priestupkov za rok 2008

2553

8183

98257

20733 1388

172609

§ 47-48 § 49 § 50 § 22 VZN obce Ostatné
 

 
 
 
 

graf č. 8 

Celkový po čet oznámených priestupkov za rok 2008

14903
5029

16527

3363

9239
3309

§ 47-48 § 49 § 50 § 22 VZN obce Ostatné
 

 
 
 
 
 



 37 

 
 
 
                                                                                                                            

graf č. 9 

10697
886 2057

126623

50894

4320

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

§ 47-48 § 49 § 50 § 22 VZN obce Ostatné

Počet priestupkov riešených v blokovom konaní v roku 2 008

Počet priestupkov riešených v blokovom konaní

 
 

 
 
 

graf č. 10 

3,19
0,33

2,38

44,93

12,38

1,39

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

§ 47-48 § 49 § 50 § 22 VZN obce Ostatné

Výška sumy blokovej pokuty zaplatenej na mieste (mi l. Sk)

Výška sumy zaplatenej na mieste (mil. Sk)

 
 
 



 38 

                                                                                                                           
graf č. 11 

25049

6853

17247

5734

17118

7700

16388

8005

20733

9239

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

2004 2005 2006 2007 2008

Priestupky § 47 a § 48 za roky 2004 - 2008

zistené priestupky § 47 -48 oznámené priestupky § 47 - 48
 

 
 
 
 

graf č. 12 

7162

4720

1504

3723

1067

3168

1668

3621

1388

3309

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

2004 2005 2006 2007 2008

Priestupky § 49 za roky 2004- 2008

zistené priestupky § 49 oznámené priestupky § 49
 

 
 
 
 
 
 
 



 39 

 
graf č. 13 

4451

13121

4199

10107

2786

6858

2732

5859

2553

5029

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

2004 2005 2006 2007 2008

Priestupky § 50 za roky 2004 - 2008

zistené priestupky § 50 oznámené priestupky § 50
 

 
 
 
 

graf č. 14 

153312

10132

146535

6988

166659

12247

163394

12299

172609

14903

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

160000

180000

2004 2005 2006 2007 2008

Priestupky § 22 za roky 2004- 2008

zistené priestupky § 22 oznámené priestupky § 22
 

 
 
 
 
 



 40 

 
graf č. 15 

111137

10350

88069

7800

93521

12121

93464

13459

98257

16527

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

2004 2005 2006 2007 2008

Priestupky proti VZN obce za roky 2004 - 2008

zistené priestupky proti VZN obce oznámené priestupky proti VZN obce
 

 
 
 
 

graf č. 16 

7400

2695

8589

2656

5579

2021

8201

3163

8183

3363

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

2004 2005 2006 2007 2008

Ostatné priestupky za roky 2004 - 2008

zistené priestupky oznámené priestupky 
 

 
  


