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1. Úvod 
 

Obecná polícia je poriadkový útvar pôsobiaci pri zabezpečovaní obecných vecí 

verejného poriadku, ochrany životného prostredia v obci a plnení úloh vyplývajúcich  

zo všeobecne záväzných nariadení obce, z uznesení obecného zastupiteľstva a z rozhodnutí 

starostu obce. Obecnú políciu zriaďuje a zrušuje obec všeobecne záväzným nariadením obce.  

Obec, ktorá má zriadenú obecnú políciu, je podľa § 26a ods. 1 zákona Slovenskej 

národnej rady č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov (ďalej len 

„zákon o obecnej polícii“) povinná do 31. marca každého roka zaslať Ministerstvu vnútra 

Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) správu o činnosti obecnej polície  

za predchádzajúci kalendárny rok.  

Podrobnosti o predkladaní správy a o jej obsahových náležitostiach ustanovuje vyhláška 

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

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

neskorších predpisov, v znení zmien a doplnení vyhláškou Ministerstva vnútra Slovenskej 

republiky č. 456/2009 Z. z. (ďalej len „vyhláška“).  

Ministerstvo na podklade správ, predložených obcami so zriadenou obecnou políciou, 

spracúva súhrnnú „Správu o činnosti obecných polícií v Slovenskej republike za príslušný 

kalendárny rok“ (ďalej len „správa“). Správa 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 grafoch v prílohe 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 činnosti jednotlivých obecných polícií za jednotlivé kalendárne 

roky a súčasne sledovať vývojové trendy v sledovaných oblastiach. 

 

2. Počet obecných polícií a počet príslušníkov obecných polícií 
 

Ministerstvo evidovalo ku dňu 31. 12. 2018 celkom 166 obcí so zriadenou obecnou 

políciou (príloha č. 1), čo je v porovnaní s rokom 2017 (166) totožný počet obecných polícií. 

V hodnotenom období, t. j. od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018 nevznikla žiadna obecná polícia 

a taktiež ani nebola zrušená žiadna obecná polícia. 

Z uvedeného počtu je 13 obecných polícií evidovaných 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 2018 bol plánovaný počet príslušníkov obecnej polície 2764 a skutočný počet 

príslušníkov obecných polícií v rámci celého územia Slovenskej republiky 2541, z čoho 

vyplýva rozdiel 223 voľných tabuľkových miest, čo predstavuje 91,93 %-nú obsadenosť 

tabuľkových miest.  

V porovnaní s rokom 2017 sa skutočný počet príslušníkov obecných polícií zvýšil 

z 2537 na 2541, t. j. o 4 miesta a plánovaný počet príslušníkov obecných polícií sa taktiež 

zvýšil z 2744 na 2764, t. j. o 20 miest.   

Zo skutočného počtu príslušníkov obecnej polície je evidovaných 391 v Bratislavskom 

kraji, 249 v Trnavskom kraji, 349 v Nitrianskom kraji, 262 v Trenčianskom kraji, 308 
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v Žilinskom kraji, 428 v Košickom kraji, 267 v Banskobystrickom kraji a 287 v Prešovskom 

kraji. 

Najviac príslušníkov obecnej polície ku dňu 31. 12. 2018 zamestnávalo hlavné mesto 

Slovenskej republiky Bratislava (263), mesto Košice (237), mesto Žilina (80) a mesto Prešov 

(76). Štyri obce, resp. mestá, a to Hodruša-Hámre, Tlmače, Leles a Veľký Šariš, aj napriek 

zriadenej obecnej polícii, nezamestnávali v hodnotenom období ani jedného príslušníka 

obecnej polície (príloha č. 1).    

          V uplynulom roku 2018 pôsobili v Slovenskej republike takmer dve tretiny (62,65 %) 

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

polícií, ktoré zamestnávali iba jedného príslušníka obecnej polície. Mestská polícia hlavného 

mesta Slovenskej republiky Bratislavy zamestnáva najväčší počet príslušníkov obecnej polície 

a to 263, čo predstavuje 10,35 % z celkového počtu príslušníkov obecných polícií. Druhý 

najvyšší počet príslušníkov obecnej polície pôsobí v Mestskej polícii Košice a to 237 

príslušníkov, čo predstavuje 9,33 %-ný podiel z celkového počtu príslušníkov obecných 

polícií. Súčet príslušníkov oboch mestských polícií (263 + 237 = 500) predstavuje takmer 

jednu pätinu (19,68 %) všetkých príslušníkov obecných polícií v Slovenskej republike.  

Vo väčšine prípadov sú voľné tabuľkové miesta príslušníkov obecnej polície 

neobsadené najmä z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov, 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.  

Najviac voľných pracovných miest je v rámci Trenčianskeho kraja (46), čo predstavuje 

14,93 %-nú neobsadenosť početných stavov a za ním nasleduje Žilinský kraj (35),  

čo predstavuje 10,20 %-nú neobsadenosť početných stavov. Naopak, najmenej voľných 

pracovných miest je v Košickom kraji (21), čo predstavuje 4,68 % neobsadených miest 

a v Prešovskom kraji (8), čo predstavuje 2,71 % neobsadených miest.   

Z celkového počtu 2541 príslušníkov obecnej polície bolo k 31. 12. 2018 držiteľom 

osvedčenia o odbornej spôsobilosti príslušníka obecnej polície (ďalej len „osvedčenie“) 

celkom 2538 príslušníkov obecnej polície, čo znamená, že len 3 príslušníci obecnej polície 

neboli držiteľom osvedčenia. Jednalo sa o novoprijatých príslušníkov obecnej polície, ktorí 

odbornú prípravu príslušníka obecnej polície a skúšku odbornej spôsobilosti absolvujú v roku 

2019.  

                    

3. Činnosť obecných polícií 
 

Zo správ za rok 2018, ktoré boli predložené ministerstvu, možno vo všeobecnosti 

hodnotiť podmienky pre výkon činností obecných polícií ako dobré. Prejavuje sa ich snaha 

o vedenie občanov k dodržiavaniu zákonov, ostatných 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 užší, a preto je viac využívaný inštitút dohovárania.  

Väčšie obecné polície si rozdelili teritórium obce alebo mesta na menšie územné 

obvody nazvané ako úseky, okrsky a podobne. V rámci nich pôsobí konkrétny príslušník 

obecnej polície - tzv. „okrskár“, 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.      
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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 vymedzené 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 napr. podmienené 

okrem iného aj vysokým podielom rómskych spoluobčanov. 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 a podobne  

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, verejné osvetlenie, chýbajúce alebo poškodené dopravné značenie a pod. 

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.  

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, karanténne stanice, sa obecné polície 

intenzívne podieľajú na odchyte túlavých a zabehnutých zvierat. 

 

3.2 Zákroky, donucovacie prostriedky a útoky na príslušníkov obecnej polície 
 

Príslušníci obecnej polície v roku 2018 vykonali celkom 293074 zákrokov, pričom 

67796 zákrokov, t. j. 23,13 % z uvedeného počtu zákrokov bolo vykonaných príslušníkmi 

obecných polícií v Bratislavskom kraji a 50565 zákrokov, t. j. 17,25 % z uvedeného počtu 

zákrokov bolo vykonaných príslušníkmi obecných polícií v Košickom kraji. Príslušníci 

obecnej polície pri plnení úloh najčastejšie zasahovali proti narušovateľom verejného 

poriadku. Pri uvedenom počte vykonaných zákrokov je 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 
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výkladu. V uvedenom počte sa tak môže premietať celá škála postupov príslušníkov obecnej 

polície. 

V súvislosti s vykonanými zákrokmi príslušníkov obecnej polície došlo k zraneniu 

osoby, proti ktorej zákrok smeroval v 5-tich prípadoch a ku škode na majetku v 3 prípadoch. 

Z uvedeného počtu v 2 prípadoch došlo k spôsobeniu škody na majetku obce.  

Uvedené počty predstavujú v porovnaní s rokom 2017 o 1 prípad menej zranených 

osôb, čo predstavuje 16,67 %-ný pokles a naopak o 2 prípady škody spôsobenej na majetku 

v súvislosti so zákrokom príslušníka obecnej polície viac, čo predstavuje 200 %-ný nárast. 

Ani v jednom prípade nedošlo k usmrteniu osoby, proti ktorej zákrok smeroval a taktiež nebol 

zaznamenaný prípad zranenia, či usmrtenia nezúčastnenej osoby. 

V roku 2018 bolo zaevidovaných 82242 prípadov použitia donucovacích prostriedkov. 

V porovnaní s rokom 2017, kedy došlo k použitiu donucovacích prostriedkov v 41225 

prípadoch sa jedná o 99,50 %-ný nárast. V tejto súvislosti je potrebné uviesť, že počet 

prípadov použitia donucovacích prostriedkov je vo významnej miere určený vysokým počtom 

prípadov použitia technického prostriedku na zabránenie odjazdu motorového vozidla (ďalej 

len „technický prostriedok“). 

Najčastejšie využívaným oprávnením príslušníka obecnej polície v roku 2018 bolo 

predvedenie osoby na útvar obecnej polície za účelom zistenia totožnosti, príp. podania 

vysvetlenia k priestupku. Takto predvedených bolo celkom 1307 osôb, čo je o 13 osôb menej 

ako v roku 2017 (1320).  

Na útvar Policajného zboru bolo príslušníkmi obecnej polície odovzdaných k ďalšej 

realizácii celkom 337 osôb, čo je v porovnaní s rokom 2017 (384) o 47 osôb menej. 

V súvislosti s plnením úloh obecnej polície bolo v roku 2018 zaevidovaných 48 útokov 

na príslušníkov obecnej polície. V porovnaní s rokom 2017 (29) stúpol počet útokov o 19,  

čo predstavuje 65,52 %-ný nárast. Z uvedeného počtu bol v 19-ich prípadoch príslušník 

obecnej polície zranený.  

 

3.3 Sťažnosti na príslušníkov obecných polícií  
 

V roku 2018 bolo na útvary obecných polícií podaných celkovo 148 sťažností, čo je 

v porovnaní s rokom 2017 (188) pokles o 40 sťažností menej, čo predstavuje 21,28 %-ný 

pokles. Z podaných sťažností bolo príslušným orgánom 14 vyhodnotených ako 

opodstatnených, čo predstavuje len 9,46 % zo všetkých sťažností a 134 bolo vyhodnotených 

ako neopodstatnených. 

V porovnaní s rokom 2017 (18) klesol počet opodstatnených sťažností o 4,  

čo predstavuje 22,22 %-ný pokles.   

 

3.4 Priestupky 
 

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, ako 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.  
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V roku 2018 obecné polície v Slovenskej republike riešili spolu 309373 priestupkov,  

čo v porovnaní s rokom 2017 (322983) predstavuje pokles o 13610 priestupkov.  

Priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky podľa § 22 zákona 

o priestupkoch 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 2018 vyplynulo,  

že nosnou činnosťou väčšiny obecných polícií je riešenie priestupkov proti bezpečnosti 

a plynulosti cestnej premávky. Priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky 

predstavujú až 74,30 %-ný podiel z celkového počtu všetkých evidovaných (t. j. zistených 

a oznámených) priestupkov obecných polícií v roku 2018. Príslušníkmi obecnej polície bolo 

zistených celkom 185297 priestupkov proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky podľa 

§ 22 zákona o priestupkoch. V porovnaní s rokom 2017 (198023) prišlo k poklesu o 12726 

prípadov, čo je o 6,43 % menej.  

Priestupky porušenia všeobecne záväzných nariadení obce podľa § 46 a § 48 zákona 

o priestupkoch tvoria druhú najpočetnejšiu skupinu priestupkov, ktorej podiel z celkového 

počtu všetkých evidovaných priestupkov v roku 2018 bol na úrovni 13,39 %. Príslušníkmi 

obecnej polície bolo zistených celkom 35518 priestupkov proti všeobecne záväzným 

nariadeniam obce podľa § 46 a § 48 zákona o priestupkoch. V porovnaní s rokom 2017 

(37475) prišlo k poklesu o 1957 prípadov, čo je o 5,22 % menej.    

Priestupkom proti verejnému poriadku podľa § 47 a § 48 zákona o priestupkoch nebola 

obecnými políciami v roku 2018 venovaná náležitá pozornosť, o čom svedčí aj ich podiel 

7,35 % z celkového počtu všetkých evidovaných priestupkov v roku 2018. Príslušníkmi 

obecnej polície bolo zistených celkom 15341 priestupkov proti verejnému poriadku podľa  

§ 47 a § 48 zákona o priestupkoch. V porovnaní s rokom 2017 (16210) prišlo k poklesu o 869 

prípadov.   

Počet priestupkov proti majetku podľa § 50 zákona o priestupkoch predstavuje len 

nepatrný 0,93 %-ný podiel zo všetkých evidovaných priestupkov. Príslušníkmi obecnej 

polície bolo zistených celkom 1192 priestupkov proti majetku podľa § 50 zákona 

o priestupkoch. V porovnaní s rokom 2017 (1117) prišlo k nárastu o 75 prípadov.   

Počet priestupkov proti občianskemu spolunažívaniu podľa § 49 zákona o priestupkoch 

riešených obecnými políciami, bol veľmi nízky a dosiahol len 0,70 %-ný podiel zo všetkých 

evidovaných priestupkov, čo predstavuje najnižší podiel zo všetkých riešených priestupkov 

v roku 2018.    

Skupina priestupkov označená ako „ostatné priestupky“ v sebe zahŕňa rôznu škálu 

protiprávnych konaní, ktoré sú obecné polície síce oprávnené prejednávať, ale nie sú zahrnuté 

v predchádzajúcich skupinách priestupkov, ako napr. priestupky proti poriadku v správe 

vykonávanej obcou podľa zákona o priestupkoch, priestupky porušenia podmienok držania 

psov, priestupky na úseku ochrany nefajčiarov a pod. Počet priestupkov evidovaných v tejto 

skupine predstavuje 3,33 %-ný podiel zo všetkých riešených priestupkov v roku 2018. 

Príslušníkmi obecnej polície bolo zistených celkom 7235 ostatných priestupkov. V porovnaní 

s rokom 2017 (8076) prišlo k poklesu o 841 prípadov, čo je o 10,41 % menej.      

V roku 2018 príslušníci obecnej polície celkovo zistili vlastnou činnosťou 245242 

priestupkov. V porovnaní s rokom 2017 (261419) bolo zistených o 16177 prípadov menej,  

čo predstavuje 6,19 %-ný pokles. Najvyšší počet zistených priestupkov bol zaznamenaný 

v Bratislavskom kraji (42917) a naopak najnižší počet v Banskobystrickom kraji (23329). 

Z uvedeného počtu zistených priestupkov bolo 185297 priestupkov proti bezpečnosti 

a plynulosti cestnej premávky podľa § 22 zákona o priestupkoch, ktoré tak tvorili až 75,56 % 

z celkového počtu priestupkov zistených príslušníkmi obecnej polície. 
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Na druhej strane, z uvedeného počtu zistených priestupkov príslušníkmi obecnej polície, 

najnižší počet predstavovali priestupky proti občianskemu spolunažívaniu podľa § 49 zákona 

o priestupkoch (659), čo tvorilo 0,27 %-ný podiel zo všetkých vlastnou činnosťou zistených 

priestupkov. 

V uplynulom roku bolo na útvary obecných polícií celkom oznámených 64131 

priestupkov. V porovnaní s rokom 2017 (61759) prišlo k nárastu o 2372 nahlásených 

prípadov, čo je o 3,84 % viac. Najvyšší počet oznámených priestupkov bol zaznamenaný 

v Bratislavskom kraji (26131) a naopak najnižší počet v Banskobystrickom kraji (3486). 

Z celkového počtu oznámených priestupkov najvyšší počet tvorili priestupky proti 

bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky (44490), čo predstavuje 69,37 %-ný podiel  

zo všetkých oznámených priestupkov. 

Na druhej strane z uvedeného počtu oznámených priestupkov najnižší počet 

predstavovali priestupky proti občianskemu spolunažívaniu podľa § 49 zákona o priestupkoch 

(1512), čo tvorilo 2,36 %-ný podiel zo všetkých oznámených priestupkov. 

V roku 2018 bolo v blokovom konaní prejednaných príslušníkmi obecnej polície 

celkom 186669 priestupkov, pričom z tohto počtu bolo 8226 prípadov riešených vydaním 

bloku na pokutu nezaplatenú na mieste. V porovnaní s rokom 2017 (190336) to predstavuje 

pokles o 3667 priestupkov riešených v blokovom konaní, čo je o 1,93 % menej. 

Celková suma uložených blokových pokút v roku 2018 predstavovala čiastku 

2.961.880,- eur. V porovnaní s rokom 2017 (2.940.550,- eur) sa jedná o mierny nárast 

o 21.330,- eur, čo je o 0,73 % viac. Z celkovej sumy uložených blokových pokút v roku 2018 

tvoria samotné blokové pokuty uložené za priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej 

premávky podľa § 22 zákona o priestupkoch sumu vo výške 2.556.055,- eur, čo predstavuje 

86,30 %-ný podiel zo všetkých uložených blokových pokút v roku 2018.    

     

3.5 Použitie zbrane 
 

Príslušníci obecných polícií pri plnení úloh v zmysle zákona o obecnej polícii v roku 

2018 použili: 

 zbraň v 6 prípadoch, t. j. o 3 prípady menej ako v roku 2017, 

 varovný výstrel do vzduchu v 3 prípadoch, t. j. o 1 prípad viac ako v roku 2017. 

Zbraň najčastejšie použili príslušníci obecných polícií proti útočiacim zvieratám. 

Najviac prípadov použitia zbrane bolo zaznamenaných v Trnavskom kraji (2). Naopak 

v Trenčianskom, Žilinskom a Prešovskom kraji nebol evidovaný ani jeden prípad použitia 

zbrane. Všetky prípady použitia zbrane hodnotili dotknuté obecné polície ako oprávnené, 

resp. opodstatnené. Varovný výstrel do vzduchu použili príslušníci obecných polícií 

v Bratislavskom, Trnavskom a Košickom kraji.     

 

3.6 Použitie služobného psa obecnej polície 
 

Služobným psom podľa údajov získaných z jednotlivých správ ku dňu 31. 12. 2018 

disponovalo 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 a požívaním alkoholu mladistvými, 

pri zabezpečovaní verejného poriadku na kultúrno-spoločenských a športových akciách, ako 

napr. futbalové a hokejové zápasy, mestské jarmoky a rôzne iné akcie.    
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4. Materiálno-technické zabezpečenie obecných polícií 

 
4.1 Rovnošata a motorové vozidlá 
 

Z jednotlivých správ vyplýva, že príslušníci obecných polícií v Slovenskej republike  

pri svojej činnosti používajú rovnošatu príslušníka obecnej polície v zmysle § 22 zákona 

o obecnej polícii, ktorá je jednotná na celom území Slovenskej republiky. Vzor jednotnej 

rovnošaty príslušníka obecnej polície je v zmysle § 1 vyhlášky uvedený, resp. vyobrazený 

v prílohe č. 1 tejto vyhlášky.   

V zmysle § 22 ods. 3 zákona o obecnej polícii príslušník obecnej polície môže používať 

okrem výstrojných súčiastok uvedených v § 22 odsek 2 zákona o obecnej polícii aj ďalšie 

výstrojné súčiastky, ktoré určí obec všeobecne záväzným nariadením, v rovnakom farebnom 

vyhotovení s primeraným označením príslušnosti k obecnej polícii.  

Príslušníci niektorých obecných polícií pri plnení služobných úloh v zmysle zákona 

o obecnej polícii používajú okrem štandardnej rovnošaty aj druhú tzv. pracovnú, resp. 

maskáčovú rovnošatu, ktorá je využívaná najmä pri nočných službách alebo rôznych 

bezpečnostných akciách.   

Na plnenie úloh obecnej polície podľa zákona o obecnej polícii, môžu obecné polície 

v Slovenskej republike používať motorové vozidlá iba vo farebnom vyhotovení 

a s označením, ktoré je uvedené v § 22a zákona o obecnej polícii. Nie všetky obecné polície 

majú nimi používané motorové vozidlá vybavené aj výstražným zvukovým a svetelným 

zariadením.    

Najviac motorových vozidiel má k dispozícii Mestská polícia Hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislava, ktorá disponuje 41 motorovými vozidlami, nasleduje 

Mestská polícia Košice s 24 vozidlami, Mestská polícia Banská Bystrica má 15 vozidiel 

a v mestách Žilina a Prešov majú po 12 vozidiel. Na druhej strane sa nájdu aj také obecné 

polície, ktoré nemajú vlastné motorové vozidlo a v prípade potreby si ho zapožičiavajú 

z obecného úradu (nie pre účely plnenia úloh podľa zákona o obecnej polícii).   
 

4.2 Kamerový systém a pult centrálnej ochrany 
 

Kamerový monitorovací systém obce (ďalej len „kamerový systém“) ku dňu  

31. 12. 2018 využíva 162 obcí a miest so zriadenou obecnou políciou. Kamerový systém, 

ktorý obce využívajú, bol najčastejšie nainštalovaný na miestach s vyšším rizikom spáchania 

trestného činu alebo priestupku, spravidla v centre obcí a miest. Sníma teda prevažne centrum 

obce alebo mesta, historické objekty, parky, autobusové alebo železničné stanice a ďalšie 

rizikové miesta podľa vyhodnotenia bezpečnostnej situácie. Na kamerové systémy využili 

jednotlivé obce finančné prostriedky z vlastných finančných zdrojov alebo z finančných 

zdrojov, ktoré im boli po posúdení vypracovaných projektov poskytnuté Radou vlády 

Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality.  

Z jednotlivých správ vyplynulo, že na miestach, kde už sú tieto kamerové systémy 

nainštalované, došlo k významnému zníženiu kriminality a priestupkov. Vplyvom 

kamerového systému sa obciam podarilo vandalizmus a popíjanie alkoholu na verejných 

priestranstvách a najmä v centrách miest takmer vytlačiť, ale toto nežiadúce správanie  

sa postupne presunulo do okolia centier obcí, resp. na ich okrajové časti, kde kamery nemajú 

dosah, resp. ešte nie sú inštalované.   

Kamerový systém používajú obce ako preventívny prostriedok. Výstupy z neho 

pomáhajú pri odhaľovaní protiprávneho konania, pričom ho využívajú tiež orgány činné 

v trestnom konaní pri odhaľovaní a dokumentovaní trestnej činnosti podozrivých osôb.  
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Najviac kamier v rámci kamerového systému má k dispozícii Mestská polícia Hlavného 

mesta Slovenskej republiky Bratislava, ktorá disponuje 283 kamerami, nasleduje Mestská 

polícia Košice so 196 kamerami, Mestská polícia Nitra má 104 kamier, Mestská polícia Žilina 

má 87 kamier, Mestská polícia Sereď má 82 kamier, Mestská polícia Dunajská Streda má 69 

kamier, Mestská polícia Piešťany má 65 kamier a Mestská polícia Trenčín má 61 kamier. 

V súvislosti s využitím kamerového systému zriadilo 73 obcí a miest tzv. „chránenú 

dielňu“, kde obce zamestnávajú pracovníkov so zníženou pracovnou schopnosťou na obsluhu 

kamerového systému. Tieto pracoviská sú vybudované s podporou sociálnych fondov 

a úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny v rámci národného projektu „Podpora zamestnanosti 

občanov so zdravotným postihnutím“.  

Pult centrálnej ochrany má zriadených 46 obcí, resp. obecných polícií, na ktorý  

sú napojené objekty vo vlastníctve obce, príp. iné objekty, ktoré sa v obci nachádzajú, a to  

na základe zmluvy o pripojení. Táto činnosť sa vykonáva väčšinou za finančnú odmenu  

za poskytnuté služby, ale niektoré obecné polície ju poskytujú za preukázateľné náklady. 

Obecné polície, ktoré nedisponujú pultom centrálnej ochrany, majú zabezpečované objekty 

napojené na služobný mobilný telefón, na ktorý sa ich narušenie hlási priamo hliadke obecnej 

polície.  

Najviac objektov pripojených na pult centrálnej ochrany má Mestská polícia Hlavného 

mesta Slovenskej republiky Bratislava, ktorá má 282 objektov, Mestská polícia Poprad 

a Mestská polícia Senec majú zhodne po 162 objektov, nasleduje Mestská polícia Zvolen  

so 159 objektmi, Mestská polícia Šaľa so 150 objektmi a Mestská polícia Banská Bystrica má 

128 objektov.     

     

4.3 Ďalšie technické vybavenie 
 

Obecné polície pri plnení úloh využívajú rádiostanice a v niektorých obecných políciách 

aj zariadenie na zaznamenávanie hovorov.  

Niektoré obecné polície pri zabezpečovaní verejného poriadku, najmä pri rôznych 

športových a kultúrnych podujatiach alebo bezpečnostných akciách, využívajú nepriestrelné 

vesty, protiúderové skelety a protiúderové prilby za účelom ochrany života a zdravia 

príslušníkov obecnej polície.  

Pre efektívnejšie a operatívnejšie plnenie úloh obecnej polície používa viacero obcí  

na výkon hliadkovej činnosti motocykle alebo bicykle. 

Z predložených správ ďalej vyplýva, že niekoľko obecných polícií disponovalo aj 

ďalšími druhmi doplnkového technického vybavenia, ako sú napr. prístroj na meranie hluku - 

tzv. „Hlukomer“, prístroj na meranie množstva alkoholu v dychu - tzv. „Dräger“ a pod.      
 

5. Spolupráca a prevencia 

 
5.1 Spolupráca obecných polícií s Policajným zborom a inými subjektmi 

 
Obecné polície pri zabezpečovaní verejného poriadku v obci a počas usporiadania 

rôznych kultúrno-spoločenských, športových, politických a cirkevných podujatí 

spolupracovali prioritne s Policajným zborom. 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 zápasov vo väčších mestách.   
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Obecné polície realizujú spoluprácu s Policajným zborom buď vo všeobecnosti alebo  

na základe podpísanej zmluvy o spolupráci medzi starostom obce a riaditeľom príslušného 

útvaru Policajného zboru. Výsledky tejto formy spolupráce sa vyhodnocujú spravidla 

polročne, príp. ročne na obecnom zastupiteľstve obce a sú hodnotené kladne. V priebehu roka 

2018 bola uzavretá zmluva medzi Krajským riaditeľstvom Policajného zboru v Trenčíne 

a mestom Partizánske, a to za účelom zefektívnenia spolupráce pri ochrane verejného 

poriadku a v obecných veciach verejného poriadku. V porovnaní s rokom 2017 (3), bolo 

v roku 2018 (1) uzatvorených o 2 zmluvy medzi krajským riaditeľstvom Policajného zboru 

a obcou menej, pričom v súčasnosti je uzatvorených celkom 45 takýchto zmlúv.      

Príslušníci obecnej polície v prípade potreby realizujú aj spoluprácu pri výkone služby 

s Policajným zborom. Spolupodieľajú sa pri zabezpečovaní miest dopravných nehôd, 

prípadne pri dopravných preventívno-bezpečnostných akciách. Ďalšou formou vzájomnej 

spolupráce sú spoločne vykonávané kontroly v pohostinských zariadeniach vo večerných 

a v nočných hodinách, najmä v súvislosti s ochranou mládeže, t. j. maloletých a mladistvých 

pred požívaním alkoholických nápojov a iných návykových látok. Príslušníci obecných polícií 

počas plnenia úloh podľa zákona o obecnej polícii taktiež zistili 140 osôb, 16 motorových 

vozidiel a 41 vecí, po ktorých bolo vyhlásené pátranie.   

Spolupráca obecných polícií s ďalšími subjektmi v roku 2018 sa vykonávala za účelom 

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

najčastejšie spolupracovali s Hasičským a záchranným zborom, dobrovoľnými hasičskými 

zbormi, zdravotníckymi zariadeniami, regionálnou veterinárnou správou, vodohospodárskou 

správou, Slovenským rybárskym zväzom, lesnou správou, okresnými úradmi, okresnými 

a krajskými súdmi, exekútorskými a notárskymi úradmi a pod. 

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. S útvarmi služby železničnej polície 

Policajného zboru spolupracujú obecné polície pri objasňovaní priestupkov proti majetku 

a trestnej činnosti, ktorých sa dopustili občania obcí a miest na území, resp. majetku Železníc 

Slovenskej republiky. 

Obce a mestá v Slovenskej republike už niekoľko rokov využívajú taktiež 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 2018 nebola uzatvorená žiadna takáto zmluva medzi obcou, ktorá má zriadenú obecnú 

políciu a obcou, ktorá obecnú políciu zriadenú nemá, pričom v súčasnosti je uzatvorených 

celkom 12 takýchto zmlúv.        

                           

5.2 Preventívne aktivity realizované obecnými políciami 
 

Obecné polície v roku 2018 zabezpečovali prevenciu najmä formou besied a prednášok 

v školách, kde sa deti a mládež oboznámili s výstrojom a výzbrojou príslušníkov obecnej 

polície, ale venovali sa aj témam ako je bezpečnosť, prevencia kriminality v obci a ich možná 

spolupráca s príslušníkmi obecných polícií. V rámci tejto aktivity viacero obecných polícií 

vykonávalo prednáškovú činnosť na stredných školách, na základných školách 

a v materských školách. Okrem prednáškovej činnosti príslušníci obecných polícií 

organizovali rôzne aktivity pre deti, napr. organizovanie športových podujatí, letných denných 

táborov pre deti a pod. Viaceré obecné polície v priebehu roka 2018 organizovali tzv. „Dni 

otvorených dverí“, počas ktorých deti a mládež navštevovali viaceré obecné polície v rámci 

Slovenskej republiky. Účelom týchto akcií bolo objasniť a priblížiť mladým ľuďom náročnú 
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prácu a činnosť príslušníkov obecnej polície, ako aj vytvárať a posilňovať dôveru medzi 

príslušníkmi obecných polícií a deťmi a mládežou.  

Významnou a pre deti atraktívnou oblasťou preventívnych aktivít obecných polícií boli 

v roku 2018 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. 

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

zabezpečovali príslušníci viacerých obecných polícií bezpečnosť chodcov na priechodoch  

pre chodcov v blízkosti škôl a vykonávali preventívne kontroly okolia škôl.               

Na starších ľudí bola zameraná preventívna činnosť obecných polícií, ktorá bola 

vykonávaná 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 rôzne 

predmety. 

Viacero obecných polícií pravidelne uvádzalo v miestnej regionálnej televízii rady 

a odporúčania občanom obce alebo mesta pri ochrane svojho majetku, resp. ich informovalo 

o prijatých všeobecne záväzných nariadeniach obce.  

Ako formu prevencie možno chápať aj riešenie priestupkov v rámci blokového konania 

formou tzv. „dohovárania“. Táto forma riešenia priestupkov má výchovný charakter, najmä 

ak sú prítomné deti.      

                        

5.3 Problémové oblasti v rámci činnosti obecných polícií 
 

Obecné polície sa pri plnení úloh podľa zákona o obecnej polícii najčastejšie potýkajú 

s nedostatkom príslušníkov obecnej polície. V dôsledku toho nemôžu niektoré obce, resp. 

mestá zabezpečiť potrebný nepretržitý 24-hodinový výkon služby. 

Ďalším problémom je vymáhanie pokút od sociálne slabších občanov, ktorí páchajú 

najmä drobné priestupky, t. j. 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 občanov 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 odstúpených 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 strane ich 

zaťažovanie starostami obce a miestnou samosprávou ďalšími úlohami, ktoré nesúvisia 

s činnosťou obecnej polície. 

V neposlednom rade, viaceré obecné polície (najmä mestské polície so sídlom 

v krajských mestách) v správe ako problémovú oblasť v rámci ich činnosti uviedli potrebu 

urýchleného riešenia problému sociálneho zabezpečenia príslušníkov obecnej polície, ako aj 

možnosti skoršieho odchodu príslušníkov obecnej polície do dôchodku po odpracovaní 

najmenej 25 rokov u obecnej polície.      
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6. Činnosť ministerstva na úseku dohľadu nad činnosťou obecných 

polícií 

 
6.1 Správne konanie a podnety na prokuratúru 
 

Povinnosť obce zaslať správu o činnosti obecnej polície za predchádzajúci kalendárny 

rok, t. j. za rok 2018, si k zákonom stanovenému termínu do 31. marca 2019 nesplnilo celkom 

6 obcí, resp. miest. Mestá Stropkov, Giraltovce, Myjava a Turzovka zaslali svoje správy 

oneskorene. Obec Ľubica a mesto Veľký Šariš správu nezaslali vôbec. V uvedených 

prípadoch ide o nedodržanie termínu zaslania správy o činnosti obecnej polície ustanoveného 

v § 26a ods. 1 zákona o obecnej polícii. Vzhľadom na uvedené, v prílohe č. 1 tejto správy nie 

je pri obci Ľubica a ani pri meste Veľký Šariš uvedená žiadna hodnota. 

V porovnaní s rokom 2017 si zákonom stanovenú povinnosť nesplnili o 3 obce, resp. 

mestá viac. V súvislosti s uvedeným porušením zákona o obecnej polícii konkrétnymi obcami 

oddelenie dohľadu spracovalo a zaslalo podnety na začatie správneho konania pre nesplnenie 

si zákonom stanovenej povinnosti na príslušné krajské riaditeľstvá Policajného zboru.   

Oddelenie dohľadu v roku 2018 obdržalo od občanov viacero podnetov v súvislosti 

s výkonom činnosti niektorých obecných polícií, resp. upozornení na nezákonnosť postupu 

príslušníkov obecných polícií. Vzhľadom na skutočnosť, že oddelenie dohľadu nemá žiadnu 

právnu možnosť preskúmať opodstatnenosť jednotlivých podnetov, všetky obdržané podnety 

boli v zmysle zákona č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov zaslané 

miestne príslušným okresným prokuratúram na ich priame vybavenie.  

Dôvodom zaslania podnetov boli nielen oznámenia od občanov, ale aj vlastné zistenia 

pracovníkov oddelenia dohľadu, ktoré poukázali na skutočnosť, že niektoré obecné polície 

postupovali v konkrétnych prípadoch v rozpore so zákonom o obecnej polícii. Jednalo  

sa napr. o prípady dotýkajúce sa nesúladu ustanovení všeobecne záväzného nariadenia obce, 

upravujúceho činnosť obecnej polície so zákonom o obecnej polícii, nezákonného používania 

hodnostného označenia príslušníkmi obecnej polície, nezákonného označovania motorových 

vozidiel obecných polícií alebo vykonávania služobnej činnosti príslušníkov obecnej polície 

v civilnom odeve.  

V hodnotenom období oddelenie dohľadu na žiadosť jednotlivých obcí so zriadenou 

obecnou políciou poskytovalo odbornú pomoc a písomné odborné stanoviská k aplikácii 

niektorých ustanovení zákona o obecnej polícii. Na základe žiadostí občanov, ako aj 

náčelníkov obecných polícií, oddelenie dohľadu vypracovalo v priebehu roka 2018 niekoľko 

odborných stanovísk. Odborné stanoviská, resp. vyjadrenia právneho názoru oddelenia 

dohľadu, ako gestora zákona o obecnej polícii, sa dotýkali najmä úloh obecnej polície, 

oprávnení príslušníkov obecnej polície, preukazovania príslušnosti k obecnej polícii a riešenia 

priestupkov proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky príslušníkmi obecnej polície.    

Oddelenie dohľadu v roku 2018 nadviazalo na svoju činnosť z roka 2017 a pokračovalo 

v úsilí o intenzívnejšiu spoluprácu medzi jednotlivými obecnými políciami a ministerstvom. 

V priebehu roka 2018 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 najčastejších problémov, ktoré trápia obecné polície.      
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6.2 Odborná príprava príslušníkov obecných polícií 
 

V roku 2018 sa uskutočnilo celkom 5 kurzov odbornej prípravy príslušníkov obecnej 

polície (ďalej len „odborná príprava“), ktorých sa zúčastnilo 98 príslušníkov obecných polícií. 

Školiace a výcvikové stredisko pri Mestskej polícii v Nitre v priebehu roka 2018 

organizovalo 2 kurzy odbornej prípravy, na ktorých sa zúčastnilo 61 príslušníkov obecných 

polícií. Z uvedeného počtu vyhovelo 61 príslušníkov obecných polícií na skúškach odbornej 

spôsobilosti príslušníkov obecnej polície (ďalej len „skúška“) v riadnom termíne.  

Školiace a výcvikové stredisko pri Mestskej polícii v Žiline v roku 2018 organizovalo  

1 kurz odbornej prípravy, na ktorom sa zúčastnilo 10 príslušníkov obecných polícií. 

Z uvedeného počtu vyhovelo v riadnom termíne skúšky 9 príslušníkov obecnej polície. 

Školiace a výcvikové stredisko pri Mestskej polícii v Košiciach v roku 2018 

organizovalo 2 kurzy odbornej prípravy, na ktorých sa zúčastnilo 27 príslušníkov obecných 

polícií. Z uvedeného počtu vyhovelo v riadnom termíne skúšky 22 príslušníkov obecnej 

polície.   

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 rozkazov prezidenta Policajného zboru 

zúčastnili na všetkých uvedených skúškach odbornej spôsobilosti príslušníkov obecnej polície 

ako predsedovia a členovia komisií. 

Ministerstvo vydáva osvedčenia tým príslušníkom obecnej polície, ktorí spĺňajú 

zákonom stanovené podmienky. Takéto osvedčenia sa vydávajú na základe absolvovania 

kurzu odbornej prípravy a úspešného vykonania skúšky pred komisiou Policajného zboru. 

V roku 2018 bolo takto vydaných 93 osvedčení, čo je v porovnaní s rokom 2017 (116)  

o 23 osvedčení menej. 

Druhým zákonným dôvodom je žiadosť príslušníka obecnej polície, ktorý získal 

vzdelanie v študijnom odbore bezpečnostná služba na strednej škole alebo vysokej škole. 

V roku 2018 bolo na základe zaslania osvedčenej kópie vysvedčenia o záverečnej skúške 

v študijnom odbore bezpečnostná služba alebo osvedčenej kópie vysokoškolského diplomu 

v rovnakom odbore vydaných 40 osvedčení, čo je v porovnaní s rokom 2017 (31)  

o 9 osvedčení viac. 

V roku 2018 ministerstvo vydalo príslušníkom obecných polícií celkovo 133 osvedčení, 

čo je v porovnaní s rokom 2017 (147) o 14 osvedčení menej. 

Za účelom skvalitnenia odbornej prípravy, ministerstvo v súčinnosti so Školiacimi 

a výcvikovými strediskami pri Mestskej polícii v Nitre, v Žiline a v Košiciach, vydalo 

v novembri 2018 s platnosťou od 1. januára 2019 nový „Vzdelávací program odbornej 

prípravy príslušníkov obecnej polície“, ktorý nahradil dovtedy platný a niekoľkokrát 

novelizovaný „Vzdelávací program odbornej prípravy príslušníkov obecnej polície“ 

z decembra 2005.     
 

7. Záver 
 

Z dôvodu objektívneho posúdenia činnosti obecných polícií na základe sledovaných 

štatistických ukazovateľov, sú v prílohe tejto súhrnnej správy okrem iného spracované 

porovnania celkových štatistických údajov za roky 2009 až 2018. Uvedené štatistické 

porovnania za jednotlivé roky, resp. jednotlivé sledované oblasti činnosti obecných polícií 

vytvárajú relevantný pohľad na činnosť a zameranie obecných polícií, ako aj reálnu predstavu 

o smerovaní činnosti obecných polícií.   
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Vychádzajúc z porovnania rokov 2009 až 2018 na úseku priestupkov v rámci 

sledovaných skutkových podstát je možné konštatovať celkovú zníženú výslednosť práce  

na sledovanom úseku evidovaných priestupkov v roku 2018 (309373), nakoľko oproti roku 

2017 (322983) došlo k zníženiu celkového počtu všetkých evidovaných (t. j. zistených 

a oznámených) priestupkov o 13610.   

V počte riešených priestupkov v blokovom konaní príslušníkmi obecných polícií jasne 

prevládajú priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, ktoré predstavujú  

až 74,30 %-ný podiel z celkového počtu všetkých evidovaných priestupkov obecných polícií 

v roku 2018. Zároveň je tento trend preukázateľný aj v oblasti blokového konania, keďže 

celkový príjem obcí z blokových pokút v roku 2018 predstavoval sumu 2.961.880,- eur a len 

samotné blokové pokuty uložené za priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej 

premávky tvoria sumu vo výške 2.556.055,- eur, čo predstavuje 86,30 %-ný podiel  

zo všetkých uložených blokových pokút v roku 2018.    

Zo správ za rok 2018 teda vyplýva jednoznačný záver, že činnosť obecných polícií ako 

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

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

premávky, na čo bolo ministerstvom poukazované už aj v predchádzajúcich správach.   

Obecné polície si do ďalšieho obdobia stanovili ciele, z ktorých vyplýva,  

že sa prednostne budú zameriavať najmä na posilňovanie dôvery občanov vo vzťahu 

k obecnej polícii, aktívnu spoluprácu občanov pri plnení základných úloh obecnej polície, 

preventívne aktivity v rámci pôsobnosti obecnej polície, doplnenie a obnovu materiálno-

technického zabezpečenia, vzdelávanie príslušníkov obecnej polície a na riešenie ich 

sociálneho zabezpečenia. 
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Prílohy k Správe o činnosti obecných polícií 

v Slovenskej republike za rok 2018 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zoznam príloh: 

 

 

Príloha č. 1    -   zoznam obecných polícií a počet príslušníkov v Slovenskej republike  

ku dňu 31. 12. 2018 

 

Príloha č. 2    -   výkaz štatistických údajov správy o činnosti obecných polícií v Slovenskej 

republike za obdobie od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018 

 

Príloha č. 3    -   vybavenie obecných polícií v Slovenskej republike ku dňu 31. 12. 2018               

 

Príloha č. 4    -   údaje týkajúce sa používania kamerového systému v obciach so zriadenou 

obecnou políciou v Slovenskej republike ku dňu 31. 12. 2018  

 

Príloha č. 5    -   prehľad vývoja vybraných štatistických ukazovateľov o činnosti 

obecných polícií v Slovenskej republike v období rokov 2009 - 2018      
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Príloha č. 1 k Správe o činnosti obecných polícií v Slovenskej republike za rok 2018  

 

Zoznam obecných polícií a počet príslušníkov v SR ku dňu 31. 12. 2018      

VÚC Okres P. č. Názov Počet 

príslušníkov  

Bratislava Bratislava 1.  MP hl. m. SR Bratislavy                                    263 

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 9 

9.  MP Pezinok  28 

 10.  MP Svätý Jur 4 

Senec 11.  MP Senec  25 

 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  19 

20.  MP Stará Turá 10 

Partizánske 21.  MP Partizánske 18 

Považská Bystrica 22.  MP Považská Bystrica  21 

Prievidza 23.  MP Bojnice 4 

24.  MP Handlová 14 

25.  OP Kanianka  1 

26.  MP Nováky 5 

27.  MP Prievidza 41 

Púchov  28.  MP Púchov  17 

29.  OP Lednické Rovne 2 
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Trenčín 30.  MP Trenčianske Teplice 8 

18 31.  MP Trenčín 42 

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 4 

Galanta 37.  MP Galanta 16 

38.  MP Sereď 16 

39.  MP Sládkovičovo 2 

Hlohovec 40.  MP Hlohovec 20 

41.  OP Madunice 2 

Piešťany 42.  MP Piešťany  40 

Senica 43.  MP Senica 22 

Skalica 44.  MP Holíč 12 

45.  MP Skalica 13 

15 Trnava 46.  MP Trnava 59 

Nitra Komárno 47.  MP Hurbanovo  10 

48.  MP Kolárovo  11 

49.  MP Komárno  30 

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  35 

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 
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Nitra 64.  MP Nitra   69 

65.  MP Vráble   10 

66.  OP Lužianky 2 

Nové Zámky 67.  MP Nové Zámky 36 

68.  MP Štúrovo   15 

69.  MP Šurany  7 

70.  OP Dvory nad Žitavou 6 

71.  OP Palárikovo  2 

72.  OP Strekov  1 

73.  OP Svodín 1 

74.  OP Tvrdošovce  4 

75.  OP Zemné 1 

76.  OP Komjatice 2  

Šaľa  77.  MP Šaľa   24 

78.  OP Diakovce  4 

79.  OP Močenok  2 

80.  OP Neded  4 

81.  OP Selice  2 

82.  OP Trnovec nad Váhom  4 

83.  OP Vlčany  2 

Topoľčany  84.  MP Topoľčany  23 

39 Zlaté Moravce 85.  MP Zlaté Moravce   13 

Žilina Bytča 86.  MP Bytča  8 

Čadca 87.  MP Čadca  26 

88.  MP Krásno nad Kysucou 4 

89.  MP Turzovka 3 

Dolný Kubín 90.  MP Dolný Kubín 11 

Kysucké Nové Mesto 91.  MP Kysucké Nové Mesto  19 

Liptovský Mikuláš 92.  MP Liptovský Hrádok  8 

93.  MP Liptovský Mikuláš  33 

Martin 94.  MP Martin  52 

95.  MP Vrútky  9 

96.  MP Turany 2 

Námestovo 97.  MP Námestovo  4 
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Ružomberok 98.  MP Ružomberok 32 

Turčianske Teplice  99.  MP Turčianske Teplice  6 

Tvrdošín 100.  MP Trstená  4 

101.  MP Tvrdošín 1 

Žilina 102.  MP Rajec 5 

103.  MP Rajecké Teplice 1 

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  3 

Lučenec 110.  MP Fiľakovo  8 

111.  MP Lučenec  24 

Revúca 112.  MP Revúca  9 

Rimavská Sobota 113.  MP Hnúšťa 6 

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  37 

Žarnovica 120.  MP Nová Baňa 7 

121.  OP Hodruša - Hámre 0 

122.  MP Žarnovica 5 

Žiar nad Hronom 123.  MP Kremnica 12 

20 124.  MP Žiar nad Hronom  21 

Prešov Bardejov 125.  MP Bardejov 26 

Humenné 126.  MP Humenné 20 

Kežmarok 127.  MP Kežmarok 19 

128.  MP Spišská Belá 7 

129.  OP Veľká Lomnica 4 

130.  OP Ľubica - 

Levoča 131.  MP Levoča 9 
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Medzilaborce 132.  MP Medzilaborce 5 

Poprad 133.  MP Poprad 39 

134.  OP Štrba 5 

135.  MP Vysoké Tatry 6 

136.  MP Svit 10 

Prešov 137.  MP Prešov 76 

138.  MP Veľký Šariš - 

Sabinov 139.  MP Lipany 7 

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 6 

23 Vranov nad Topľou 147.  MP Vranov nad Topľou 12 

Košice Gelnica 148.  MP Gelnica 6 

149.  OP Nálepkovo 5 

Košice 150.  MP Košice 237 

151.  MP Medzev   7 

152.  MP Moldava nad Bodvou 15 

Michalovce 153.  MP Michalovce 28 

154.  MP Strážske 5 

155.  MP Veľké Kapušany 7 

Rožňava 156.  MP Dobšiná 9 

157.  MP Rožňava 15 

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 10 

165.  MP Trebišov 24 
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19 166.  OP Leles 0 

Spolu   166  2 541    

 

Poznámka: Bez údajov Obecnej polície Ľubica a Mestskej polície Veľký Šariš, ktoré 

ministerstvu správu o činnosti obecnej polície za rok 2018 v zákonom stanovenej lehote a ani 

do doby spracovania súhrnnej správy a jej následného predloženia do poradných orgánov 

ministerstva nezaslali. 

 

Vysvetlivky:   

SR - Slovenská republika    

VÚC - vyšší územný celok      

P. č. - poradové číslo   

MP - mestská polícia  

OP - obecná polícia  
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Príloha č. 2 k Správe o činnosti obecných polícií v Slovenskej republike za rok 2018   

Výkaz štatistických údajov správy o činnosti obecných polícií v Slovenskej republike  

za obdobie od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018    

Počet príslušníkov obecnej polície 

1. Plánovaný počet príslušníkov obecnej polície  2 764 

1a Skutočný počet príslušníkov obecnej polície  2 541 

2. Počet prijatých príslušníkov obecnej polície 147 

3. Počet prepustených príslušníkov obecnej polície 130 

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

spáchanie úmyselného trestného činu 

2 

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 

2 538   

 

Sťažnosti na príslušníkov obecnej polície 

1. Počet opodstatnených sťažností na príslušníkov obecnej polície 14 

2. Počet neopodstatnených sťažností na príslušníkov obecnej polície 134 

 

Zákroky, donucovacie prostriedky a útoky na príslušníkov obecnej polície 

1. Počet vykonaných zákrokov 293 074 

2. Počet prípadov použitia zbrane 6 

2a Z toho neoprávnených 0 

3. Počet prípadov použitia varovného výstrelu do vzduchu 3 

3a Z toho neoprávnených 0 

4. Počet prípadov použitia donucovacích prostriedkov 82 242 

4a Z toho neoprávnených 2 

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

smeroval 

5 

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 3 
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majetku 

9a Z toho so spôsobením škody na majetku obce 2 

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

polície alebo v súvislosti s ich plnením) 

48 

10a Z toho so zranením príslušníka obecnej polície 19 

 

Činnosť pri plnení úloh obecnej polície 

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

obecnej polície 

778 

2. Počet osôb predvedených na útvar obecnej polície 1 307 

3. Počet osôb predvedených na útvary Policajného zboru 337 

4. Počet nájdených osôb, po ktorých bolo vyhlásené pátranie 140 

5. Počet nájdených vecí, po ktorých bolo vyhlásené pátranie 41 

6. Počet nájdených motorových vozidiel, po ktorých bolo vyhlásené pátranie 16 

 

Priestupky 

 Celkový počet 

priestupkov 

§ 22 

 

§ 47 a 

§ 48 

§ 49 § 50 VZN 

obce 

Ostatné Spolu 

1. zistených vlastnou 

činnosťou 

185 297 15 341 659 1 192 35 518 7 235 245 242 

2. oznámených na 

útvar obecnej polície 

44 490 7 419 1 512 1 693 5 894 3 123 64 131 

3. uložených  8 402 1 145 147 716 2 607 975 13 992 

4. odložených  2 387 246 148 390 258 563 3 992 

5. odovzdaných  638 136 171 219 218 973 2 355 

6. oznámených  

príslušnému orgánu 

2 279 277 175 169 890 1 125 4 915 

7. prejednaných v 

blokovom konaní 

154 594 5 089 345 835 14 140 3 440 178 443 

výška finančnej 

hotovosti  (eur) 

2 409 050 76 443 5 363 15 138 178 958 70 067 2 755 019 

8. prejednaných 

v blok. konaní 

vydaním bloku na 

pokutu nezaplatenú 

na mieste 

5 599 872 96 354 889 416 8 226 

výška finančnej 

hotovosti  (eur)  

147 005 20 521 2 467 8 893 17 817 10 158 206 861 
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Príloha č. 3 k Správe o činnosti obecných polícií v Slovenskej republike za rok 2018 

 

Vybavenie obecných polícií v Slovenskej republike ku dňu 31. 12. 2018     

Vybavenie obecných polícií  Počet OP 

1.   Kamerový systém 162 

2.   Pult centrálnej ochrany 46 

3.   Chránená dielňa 73 

4.   Motorové vozidlo 156 

5.   Pes 19 

 

Vysvetlivky:   

OP - obecná polícia  
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Príloha č. 4 k Správe o činnosti obecných polícií v Slovenskej republike za rok 2018 

 

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

obecnou políciou, získané z doručených správ o činnosti obecných polícií za rok 2018  

VÚC OKRES OP/MP POČET KAMIER 

Žilina  

Bytča MP Bytča  10 

Čadca MP Čadca  13 

Dolný Kubín MP Dolný Kubín 17 

Čadca MP Turzovka 11 

Čadca MP Krásno nad Kysucou 27 

Kysucké Nové Mesto MP Kysucké Nové Mesto  19 

Liptovský Mikuláš MP Liptovský Hrádok  12 

Liptovský Mikuláš MP Liptovský Mikuláš  39 

Martin MP Martin  38 

Námestovo MP Námestovo  11 

Žilina MP Rajec 18 

Žilina MP Rajecké Teplice 16 

Ružomberok MP Ružomberok 43 

Tvrdošín MP Trstená  24 

Turčianske Teplice  MP Turčianske Teplice  17 

Tvrdošín MP Tvrdošín 28 

Martin MP Vrútky  12 

Žilina MP Žilina  87 

  Martin OP Turany 5 

Bratislava 

Senec OP Bernolákovo                              17 

Senec OP Dunajská Lužná 0 

Bratislava 
MP hlavného mesta SR 

Bratislavy    
283 

Malacky OP Lozorno 23 

Malacky MP Malacky  32 

Pezinok MP Modra  6 

Pezinok MP Svätý Jur 14 

Pezinok MP Pezinok  33 

Senec MP Senec  32 

Malacky  MP Stupava  17 

Malacky OP Plavecký Štvrtok  11 

Malacky  OP Veľké Leváre 16 

Malacky OP Zohor 15 

Trenčín Bánovce nad Bebravou MP Bánovce nad Bebravou 17 
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Prievidza MP Bojnice 14 

Myjava MP Brezová pod Bradlom 11 

Ilava MP Dubnica nad Váhom 32 

Prievidza MP Handlová 28 

Myjava MP Myjava 12 

Ilava MP Nová Dubnica 18 

Prievidza MP Nováky 22 

Nové Mesto nad Váhom MP Nové Mesto nad Váhom 32 

Partizánske MP Partizánske 28 

Považská Bystrica MP Považská Bystrica  44 

Prievidza MP Prievidza 27 

Púchov  MP Púchov  18 

Nové Mesto nad Váhom MP Stará Turá 7 

  

Trenčín MP Trenčianske Teplice 11 

Trenčín MP Trenčín 61 

Prievidza OP Kanianka  14 

Púchov  OP Lednické Rovne 9 

Trnava  

Dunajská Streda MP Dunajská Streda 69 

Galanta MP Galanta 51 

Hlohovec MP Hlohovec 26 

Skalica MP Holíč 15 

Piešťany MP Piešťany  65 

Senica MP Senica 21 

Galanta MP Sereď 82 

Skalica MP Skalica 15 

Galanta MP Sládkovičovo 19 

Dunajská Streda MP Šamorín 24 

Trnava MP Trnava 44 

Dunajská Streda MP Veľký Meder 5   

Hlohovec OP Madunice 20 

  
Dunajská Streda OP Okoč 13 

Dunajská Streda OP Zlaté Klasy 15 

Nitra  

Nitra MP Nitra   104 

Komárno MP Hurbanovo  26 

Komárno MP Kolárovo  15 

Komárno MP Komárno  19 

Levice  MP Levice  24 

Nové Zámky MP Nové Zámky 26 

Levice  MP Šahy  21 

Šaľa  MP Šaľa   35 
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Nové Zámky MP Štúrovo  15 

Nové Zámky MP Šurany  17 

Topoľčany  MP Topoľčany  36 

Nitra MP Vráble   22 

Zlaté Moravce MP Zlaté Moravce   9 

Levice  MP Želiezovce  11 

Šaľa  OP Diakovce  12 

Komárno OP Dulovce 11 

Nové Zámky OP Dvory nad Žitavou 18 

Levice  OP Farná  10 

Nitra OP Lužianky 19 

Komárno OP Imeľ  11 

Komárno OP Marcelová  12 

Šaľa  OP Močenok  22 

Šaľa  OP Neded  10 

Komárno OP Nesvady  12 

Nové Zámky OP Palárikovo  32 

Komárno OP Pribeta  12 

Šaľa  OP Selice  15 

Nové Zámky OP Strekov  1 

Komárno OP Svätý Peter   22 

Nové Zámky OP Svodín 29 

Levice  OP Šarovce 12 

  

Levice  OP Tekovské Lužany  8 

Levice  MP Tlmače 12 

Šaľa  OP Trnovec nad Váhom  22 

Nové Zámky OP Tvrdošovce  16 

Nové Zámky OP Komjatice 22 

Šaľa  OP Vlčany  20 

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  11 

Detva  MP Detva  15 

Lučenec MP Fiľakovo  27 

Rimavská Sobota MP Hnúšťa 16 

Žiar nad Hronom MP Kremnica  10 

Krupina MP Krupina  32 

Lučenec MP Lučenec  31 
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Žarnovica MP Nová Baňa 11 

Revúca MP Revúca  13 

Rimavská Sobota MP Rimavská Sobota 35 

Zvolen MP Sliač  3 

Rimavská Sobota MP Tisovec   31 

Veľký Krtíš MP Veľký Krtíš  17 

Zvolen MP Zvolen  30 

Žiar nad Hronom MP Žiar nad Hronom  41 

Žarnovica OP Hodruša Hámre 0 

  
Rimavská Sobota OP Klenovec  28 

Žarnovica MP Žarnovica  12 

Prešov  

Bardejov MP Bardejov 29 

Svidník MP Giraltovce 14 

Humenné MP Humenné 45 

Kežmarok MP Kežmarok 35 

Levoča MP Levoča 18 

Sabinov MP Lipany 18 

Stará Ľubovňa MP Podolínec 12 

Poprad MP Poprad 38 

Medzilaborce MP Medzilaborce 15 

Prešov MP Prešov 51 

Sabinov MP Sabinov 19 

Snina MP Snina 38 

Kežmarok MP Spišská Belá 32 

Kežmarok OP Ľubica 6 

Stará Ľubovňa MP Stará Ľubovňa 32 

Stropkov MP Stropkov 17 

Svidník MP Svidník 29 

  Kežmarok OP Veľká Lomnica 11 

  

Poprad MP Svit 23 

Poprad OP Štrba  0 

Prešov MP Veľký Šariš 12 

Vranov nad Topľou MP Vranov nad Topľou 21 

Poprad MP Vysoké Tatry 5 

Košice 

Košice MP Košice 196 

Trebišov MP Čierna nad Tisou 12 

Rožňava MP Dobšiná 9 

Gelnica MP Gelnica 9 

Trebišov MP Kráľovský Chlmec 10 

Sobrance MP Sobrance 17 
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Spišská Nová Ves MP Krompachy 32 

Košice MP Medzev 9 

Michalovce MP Michalovce 46 

Košice MP Moldava nad Bodvou 20 

Rožňava MP Rožňava 19 

Spišská Nová Ves MP Spišská Nová Ves 40 

Michalovce MP Strážske 8 

Trebišov MP Trebišov 58 

  

Michalovce MP Veľké Kapušany 19 

Trebišov OP Leles 0 

Gelnica OP Nálepkovo 8 

Spišská Nová Ves OP Rudňany 12 

Spišská Nová Ves OP Smižany 29 

SPOLU: 
  166 4099 

 

Poznámka: Vrátane údajov o počte kamier Obecnej polície Ľubica /6/ a Mestskej polície 

Veľký Šariš /12/ (údaje sú zo správ o činnosti obecnej polície za rok 2017), ktoré ministerstvu 

správu o činnosti obecnej polície za rok 2018 v zákonom stanovenej lehote a ani do doby 

spracovania súhrnnej správy a jej následného predloženia do poradných orgánov ministerstva 

nezaslali.   

 

V roku 2018 boli kamerové monitorovacie systémy používané v 162 obciach a mestách  

so zriadenou obecnou políciou. V štyroch obciach so zriadenou obecnou políciou neboli 

používané kamerové monitorovacie systémy.                   

 

Vysvetlivky:   

VÚC - vyšší územný celok      

MP - mestská polícia  

OP - obecná polícia  
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Príloha č. 5 k Správe o činnosti obecných polícií v Slovenskej republike za rok 2018 

 

Prehľad vývoja vybraných štatistických ukazovateľov o činnosti obecných polícií 

v Slovenskej republike v období rokov 2009 - 2018        

 

 

 

graf č. 1: Počet zriadených obecných polícií v SR v období rokov 2009 - 2018  

  

    

       

 

 

graf č. 2: Celkový počet príslušníkov obecných polícií v SR za obdobie rokov 2009 - 2018   
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graf č. 3: Počet obecných polícií v SR za rok 2018 podľa počtu príslušníkov obecnej polície   

  

 

 

 

 

 

 

graf č. 4: Prehľad a porovnanie jednotlivých druhov evidovaných priestupkov v SR za roky 2017 a 2018    
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graf č. 5: Podiel jednotlivých druhov evidovaných priestupkov na celkovom počte všetkých evidovaných 

priestupkov v SR v roku 2018    

      

 

 

 

 

 

 

graf č. 6: Počet evidovaných priestupkov podľa § 22 zákona o priestupkoch riešených obecnými políciami v SR 

za obdobie rokov 2009 - 2018    
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graf č. 7:  Počet evidovaných priestupkov proti všeobecne záväzným nariadeniam (VZN) obce riešených 

obecnými políciami v SR za obdobie rokov 2009 - 2018   

      

 

 

 

 

 

 

graf č. 8:  Počet evidovaných priestupkov podľa § 47 a § 48 zákona o priestupkoch riešených obecnými 

políciami v SR za obdobie rokov 2009 - 2018    
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graf č. 9: Počet evidovaných priestupkov podľa § 50 zákona o priestupkoch riešených obecnými políciami v SR 

za obdobie rokov 2009 - 2018   

     

 

 

 

 

 

 

graf č. 10:  Počet evidovaných priestupkov podľa § 49 zákona o priestupkoch riešených obecnými políciami 

v SR za obdobie rokov 2009 - 2018   
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 graf č. 11:  Počet evidovaných ostatných priestupkov riešených obecnými políciami v SR za obdobie rokov 

2009 - 2018       
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