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NÁVRH NA UZNESENIE 

 

 

Uznesenie č. __/2021 

 

Komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Žiline na jeho najbližšom zasadnutí 

 

I. schváliť 

 

1.   Správu o činnosti Mestskej polície Žilina za rok 2020 

 

 

 

 

DÔVODOVÁ SPRÁVA 

 

V predkladanej „Správe o činnosti Mestskej polície Žilina za rok 2020“ je rozpracovaná 

činnosť  Mestskej polície Žilina (ďalej len „MP“). 

 

Mestská polícia Žilina je v zmysle zákona č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii poriadkový útvar 

pôsobiaci pri zabezpečovaní obecných vecí verejného poriadku, ochrany životného prostredia 

v meste a plnení úloh vyplývajúcich zo všeobecne záväzných nariadení mesta, z uznesení 

mestského zastupiteľstva a z rozhodnutí primátora mesta.  

 

Mestská polícia je v zmysle ustanovenia § 10 ods. 2 zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom 

zriadení výkonným orgánom mestského zastupiteľstva, ktoré ju môže zriadiť alebo zrušiť 

všeobecne záväzným nariadením.  

 

Mestská polícia Žilina predkladá každoročne Mestskému zastupiteľstvu v Žiline            

Správu o činnosti Mestskej polície Žilina.   

 

Správu o činnosti za hodnotené obdobie, ktorým je obdobie kalendárneho roka 

predkladá Mestská polícia Žilina v zmysle ustanovenia § 26a zákona č. 564/1991 Zb. 

o obecnej polícii a v súlade s ustanoveniami vyhlášky MV SR č. 456/2009 Z. z., ktorou sa 

mení vyhláška  MV SR  č. 532/2003 Z. z. a ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia 

zákona SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov Ministerstvu 

vnútra SR, Prezídiu Policajného zboru, odboru Poriadkovej polície, oddeleniu dohľadu 

nad obecnými políciami do 31. marca každého roka.  
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ÚVOD 

 

Poslaním mestskej polície je pôsobenie v oblasti ochrany života a zdravia obyvateľov, 

majetku, verejného poriadku a ďalších hodnôt a záujmov spoločnosti a jednotlivcov.  

 

Sledujúc efektívne plnenie úloh policajno-bezpečnostného orgánu na území mesta v roku 

2020, boli príslušníci mestskej polície zaradení do nepretržitej prevádzky v 12 hodinových 

pracovných zmenách, pričom plnili úlohy v štyroch okrskoch v zmysle vtedajšej rajonizácie 

mesta. Okrem bežného dohľadu nad verejným poriadkom plnila mestská polícia aj ďalšie 

úlohy. Jednalo sa o preventívno-bezpečnostné akcie, bezpečnostné opatrenia počas podujatí, 

monitorovanie verejných priestranstiev kamerovým systémom, odchyt zatúlaných psov, 

pôsobenie v oblasti prevencie a represie. Neoddeliteľnou súčasťou činností bola aj spolupráca 

so zložkami Policajného zboru, Integrovaného záchranného systému a orgánmi verejnej 

a štátnej správy.   

 

Rok 2020 sa však niesol aj v duchu celospoločenskej snahy zabrániť šíreniu ochorenia   

COVID-19 a samotná epidemiologická situácia výrazne ovplyvnila aj chod útvaru mestskej 

polície. Mestská polícia však reagovala na vzniknutú situáciu flexibilne a prispôsobila svoju 

činnosť vzniknutej situácii, čím potvrdila svoje pevné postavenie v štruktúre bezpečnostných 

zložiek a zastávala nezastupiteľnú pozíciu subjektu v tzv. prvej línii. 

 

V roku 2020 vykonával útvar svoju činnosť v súlade s vtedajším Organizačným poriadkom 

Mestskej polície Žilina a Pracovným poriadkom Mestskej polície Žilina platnými                  

od 01.01.2017, ktorých účinnosť skončila dňom 31.12.2020.   
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1  ORGANIZAČNÉ ČLENENIE  

 

Mestská polícia Žilina je poriadkový útvar mesta. Činnosť mestskej polície riadi jej náčelník, 

ktorého v čase jeho neprítomnosti zastupuje zástupca náčelníka.  

 

V zmysle platného organizačného poriadku organizačnú štruktúru MP Žilina v roku 2020 

tvorili: 

 

a) oddelenie výkonu služby, ktoré bolo na základe rajonizácie a územnej pôsobnosti 

rozčlenené na štyri okrsky:  

 okrsok Mesto – centrum, 

 okrsok Vlčince, 

 okrsok Solinky, 

 okrsok Hájik. 

 

 

b) oddelenie vzdelávania a policajných činností, ktoré bolo rozdelené na tieto referáty: 

 referát priestupkov, 

 referát prevencie, 

 referát kynológie a odchytu zvierat, 

 referát informatiky a mestského kamerového systému, 

 Školiace stredisko – kadeti. 

 

c) vnútorné a organizačné oddelenie, ktoré bolo rozdelené na tieto referáty: 

 referát ekonomický, 

 referát administratívy, 

 referát hospodárskej správy. 

 

Jednotlivé zložky organizačnej štruktúry útvaru MP Žilina medzi sebou úzko spolupracovali 

pri plnení úloh, ktoré im vyplývali z platnej právnej úpravy a obsahovej náplne činnosti. 

 

 

1.1 Prehľad  pracovných zaradení na MP Žilina 

   

Príslušníci MP 

Vedenie MP Žilina: náčelník MP, zástupca náčelníka. 

1 vedúci oddelenia výkonu služby, 

4 velitelia  okrskov, 

69 príslušníkov MP zaradených do výkonu služby, 

1 veliteľ oddelenia vzdelávania a policajných činností, pod ktorého riadenie patrili referáty: 

referát priestupkov – 2 príslušníci MP, referát kynológie – 1 príslušník MP, referát 

informatiky a mestského kamerového systému – 2 príslušníci MP, referát prevencie – 2 

príslušníci MP, 

1 vedúci oddelenia vnútorného a organizačného, pod ktorého riadenie patrili referáty: referát 

ekonomický – 3 zamestnanci, z toho 1 príslušník MP na úseku evidencie a výdaja pokutových 

blokov a blokov na pokutu nezaplatenú na mieste, 2 občianski zamestnanci, z toho                 

1 zamestnanec na úseku rozpočtu a účtovníctva a 1 zamestnanec na úseku mzdovej učtárne, 

referát hospodárskej správy – 4 občianski zamestnanci, z toho 1 zamestnanec na úseku                       

hospodárskej správy a správy budov (ďalej len „THP“), 3 zamestnanci – pomocný obslužný 

personál (ďalej len „POP“).          
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Tab. 1 Personálna časť  

 

  

Pracovné zaradenie 

  

Príslušníci 

MP 

  

THP/POP 

náčelník + zástupca náčelníka 

  
2 0 

vedúci oddelenia výkonu služby 1 0 

oddelenie vzdelávania a policajných činností 

  
          8 0 

oddelenie výkonu služby + okrsky 

  
         73 0 

vnútorné a organizačné oddelenie 

  
2           3/3 

Spolu   92 
 

 

Stav príslušníkov MP Žilina k 31.12.2020 – 86 osôb.  

 

Zamestnanci prijatí do zamestnania v roku 2020 na pracovnú pozíciu príslušník MP – 

11 osôb: 

 05.02.2020   –  1  bývalý zamestnanec, 

 02.03.2020   –  8   zamestnanci (príslušníci MP – kadeti), 

 01.06.2020 – 1 zamestnanec, ktorý preukázal osvedčenie o odbornej spôsobilosti 

príslušníka obecnej polície, 

 01.11.2020   –   1  bývalý zamestnanec. 

 

Skončenie pracovného pomeru zamestnancov na pracovnej pozícii príslušník MP v roku        

2020 – 5 osôb: 

 31.03.2020   –   1  zamestnanec, 

 30.09.2020   –   1  zamestnanec, 

 30.10.2020   –   1  zamestnanec, 

 30.11.2020   –   1  zamestnanec, 

 31.12.2020   –   1  zamestnanec. 
 

Fyzický stav príslušníkov MP Žilina k 31.12.2020 – 86 osôb.  

 

Fyzický stav všetkých zamestnancov s miestom výkonu práce Mestská polícia Žilina 

k 31.12.2020 – 92 osôb. 
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2  ČINNOSŤ ODDELENIA VÝKONU SLUŽBY  

 

Oddelenie výkonu služby ako výkonný prvok organizačnej štruktúry útvaru Mestskej polície 

Žilina, prostredníctvom vedúceho oddelenia výkonu služby a veliteľov okrskov, 

zabezpečovalo v roku 2020 plnenie úloh mestskej polície v zmysle zákona o obecnej polícii 

v nepretržitej prevádzke, pod priamym dohľadom a vedením náčelníka MP a jeho zástupcu. 

Činnosti boli vykonávané organizačno-taktickými formami verejno-poriadkových činností 

policajno-bezpečnostného orgánu. Jednalo sa o zámerné, cieľavedomé a uvedomelé 

preventívne, profylaktické a represívne činnosti a postupy.   

 

2.1 Rajonizácia mesta – miestna pôsobnosť jednotlivých okrskov MP Žilina  
 

V roku 2020 plnili príslušníci Mestskej polície Žilina úlohy na základe zákonného 

vymedzenia pôsobnosti poriadkového útvaru, s pôsobením v štyroch územných obvodoch, 

tzv. okrskoch. Z územného hľadiska sa jednalo o okrsky Mesto – centrum, Vlčince, Solinky 

a Hájik. 

 

1. Okrsok Mesto – centrum: 

Hliny  1 až 4, 8 po ulicu Mostná 

Mestské časti: Budatín, Zádubnie, Zástranie, Považský Chlmec, Vranie, Brodno 

Hranice okrsku: Ľavobrežná, Bratislavská, Oceliarska, Priemyselná, Závodská cesta, 

Mostná, Nemocničná, Na Horevaží, P.O. Hviezdoslava. 

Hranice mestských častí tvoria hranice katastra. 

 

2. Okrsok Vlčince  

Vlčince, Rosinky, Trnové, Mojšová Lúčka, Lesopark, Vodné dielo 

Hranice okrsku: Nemocničná, Bôrická cesta, Na Malý Diel, Univerzitná,          

Lesopark – hranice katastra, Rosinská, Pri Celulózke, Košická. 

Hranice mestských častí tvoria hranice katastra. 

 

3. Okrsok Solinky  

Solinky, Partizánsky cintorín, Bytčica, Hliny 5, 6, 7 od ul. Mostná, Bôrik 

Hranice okrsku: Rajecká, Kopanice, Univerzitná, Na Malý Diel, Mostná  

Hranice mestských častí tvoria hranice katastra. 

 

4. Okrsok Hájik     

Hájik, Závodie, Bánová, Strážov, Žilinská Lehota, Hradisko 

               Hranice okrsku: hranice katastra 

Hranice mestských častí tvoria hranice katastra. 

 

2.2 Plnenie   úloh   mestskej   polície   pri   zabezpečovaní  verejného poriadku  v obci, 

ochrany  životného   prostredia,   poriadku,  čistoty a hygieny v uliciach, iných verejných 

priestranstvách  a verejne prístupných miestach 

 

V roku 2020 útvar Mestskej polície Žilina pokračoval v plnení koncepcie rozvoja Mestskej 

polície Žilina z roku 2019. Jednalo sa o oblasť riadenia ľudských zdrojov, oblasť 

organizačno-taktických foriem činnosti policajno-bezpečnostného orgánu a oblasť nákladov    

a materiálno-technického zabezpečenia útvaru. V neposlednom rade sa jednalo aj o oblasť 

modernizácie v oblasti informačných systémov využívaných útvarom, výstroje, výzbroje 

a ostatnej špeciálnej techniky, sledujúc bezpečnostné trendy.  
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V oblasti ľudských zdrojov sa podarilo zosúladiť zamestnancov s nárokmi novej koncepcie, 

aktivizovať ich v záujme zvyšovania pracovnej angažovanosti a dosahovaní pracovných 

výkonov. Za účelom efektívneho plnenia úloh policajno-bezpečnostného orgánu na území 

mesta, príslušníci mestskej polície zaradení do nepretržitej prevádzky v 12 hodinových 

zmenách, naďalej plnili úlohy v štyroch územných obvodoch. Jednalo sa o okrsky           

Mesto – centrum a hromadnú bytovú výstavbu sídlisk Vlčince, Solinky a Hájik, vrátane 

mestských častí susediacich s uvedenými sídliskami. Prípravou na plnohodnotný okrskový 

systém, ktorého zavedenie bolo naplánované od 01.01.2021 spolu s organizačnou zmenou, 

bolo otvorenie miesta prvého kontaktu v prostredí hromadnej bytovej výstavby sídliska Hliny. 

Určený príslušník MP tak denne prichádzal do kontaktu s obyvateľmi sídliska, ktorí sa na 

neho obracali s podnetmi a žiadosťami na zlepšenie bezpečnostnej situácie. 

 

Vládou vyhlásená mimoriadna situácia v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 na jar 

2020 výrazne ovplyvnila chod útvaru. Mestská polícia Žilina ako poriadkový útvar obce 

reagoval na vzniknutú situáciu flexibilne a ihneď prijal rad technických a organizačno-

taktických opatrení na zabránenie šírenia ochorenia. Jednalo sa nielen o oblasť ochrany 

príslušníkov mestskej polície, ale samozrejme aj ochrany obyvateľstva a vykonávanie kontrol, 

ktorých predmetom boli chránené záujmy vymedzené meniacimi sa opatreniami s celoštátnou 

a miestnou pôsobnosťou.   

 

Technické opatrenia mali jasný cieľ a tým bola ochrana príslušníkov mestskej polície, 

nakoľko policajti v prvej línií so zdravotníkmi, prichádzali do kontaktu s obyvateľmi. Na 

zmiernenie rizika nákazy bol zamedzený vstup verejnosti na útvar mestskej polície                  

a pozastavené prejednávanie priestupkov na základe predvolaní. Taktiež bola zvýšená 

intenzita dezinfikovania priestorov útvaru, naskladnená dezinfekcia a osobné ochranné 

pomôcky v počte, ktorý zohľadňoval počet príslušníkov MP v teréne a 24 hodinový výkon 

služby. Obmedzený bol  aj kontakt príslušníkov MP s potenciálnymi páchateľmi dopravných 

priestupkov a hotovostný pohyb peňazí ako prostriedku prenášania vírusu. Činnosť na úseku 

ukladania a vyberania pokút za dopravné priestupky bola nahradená cieľavedomou 

preventívnou činnosťou sledujúcou ochranu obyvateľstva a efektívnu kontrolu dodržiavania 

platných opatrení. 

 

Za účelom efektívneho plnenia úloh útvaru na celom území mesta Žilina a zabezpečenia jeho 

chodu v prípade výskytu ochorenia v radoch príslušníkov mestskej polície, bol v objekte, 

ktorý bol určený na zriadenie stanice mestskej polície v roku 2021, na ul. Nanterská zriadené 

vysunuté pracovisko. 20 príslušníkov MP z výkonu, zaradených v nepretržitej prevádzke, 

zabezpečovalo plnenie úloh v okrskoch Vlčince a Solinky, pričom bol kladený dôraz na 

zamedzenie kontaktu medzi týmito príslušníkmi MP a  38 príslušníkmi MP zaradenými na 

materskom útvare na ul. Hollého. Vzhľadom na vybavenosť objektu na ul. Nanterská, si toto 

opatrenie nevyžiadalo finančné náklady na ďalšie materiálne zabezpečenie. Toto opatrenie 

ukázalo schopnosť poriadkového útvaru obce reagovať na vznik krízových situácií. Obdobne 

bolo 8 príslušníkov MP presunutých na vysunuté pracovisko v okrsku Hájik. Potrebná 

kontinuita vedenia MP bola zabezpečená tak, že náčelník MP pôsobil na útvare na ul. Hollého 

a jeho zástupca na vysunutom pracovisku na ul. Nanterská.  

 

Výkon organizačno-taktických foriem verejno-poriadkových činností útvaru vychádzal 

z priority zabránenia šírenia ochorenia a ochrany majetku mesta a jej obyvateľov. Dôraz bol 

kladený nielen na monitorovanie verejných priestranstiev a kontrolu dodržiavania opatrení pri 

ohrození verejného zdravia, ale aj na ochranu majetku obce a jej obyvateľov, nevynímajúc 

monitorovanie objektov uzatvorených prevádzkarní na území mesta z dôvodu obavy z krádeží 

vlámaním počas nočných hodín. Rovnako tak plnil útvar aj ďalšie zverené úlohy, ktoré 
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pozostávali z činností nepolicajného charakteru. Vyčlenení príslušníci MP vypomáhali MsÚ 

v Žiline pre potreby krízového štábu a pri rozvoze stravy seniorom. V zvýšenej miere bola 

útvarom MP poskytovaná súčinnosť subjektom ako Slovenská pošta, Diecézna charita, 

Slovenský Červený kríž, Regionálny úrad verejného zdravotníctva a ďalším. V závere roka 

2020 sa príslušníci mestskej polície výrazne podieľali na celoplošnom testovaní, nakoľko 

zabezpečovali odberné miesta a poskytovali súčinnosť koordinátorom z radov Ozbrojených 

síl Slovenskej republiky pri priebehu testovania. 

 

V prípade predpokladaného narušenia verejného poriadku počas verejných športových                 

a kultúrno-spoločenských podujatí, ktoré sa konali počas uvoľnenia opatrení pred vyhlásením 

núdzového stavu, pričom ich bolo iba niekoľko, boli prijímané mimoriadne bezpečnostné 

opatrenia vo forme navýšenia počtu hliadok nad rámec bežného výkonu pracovných zmien 

a súčinnosti s príslušným útvarom Policajného zboru SR. Preventívno-bezpečnostné akcie 

boli zamerané nielen na kontrolu dodržiavania zákazu predaja alkoholu osobám mladším ako 

18 rokov, ale aj na konzumáciu alkoholu uvedenou vekovou kategóriou.  

 

Nezastupiteľnú úlohu pri ochrane verejného poriadku plnil mestský kamerový systém. 

Nepretržitá prevádzka slúžila nielen na monitorovanie verejných priestranstiev 24 hodín 

denne, ale aj na spätné vyhodnotenie priebehu narúšania verejného poriadku, páchania trestnej 

činnosti, zaznamenanie a identifikáciu páchateľov. V roku 2020 sa príslušníci mestskej 

polície na základe činnosti operátora kamerového systému aktívne podieľali na zadržaní 

páchateľov majetkovej a násilnej trestnej činnosti. Jednalo sa nielen o identifikácie 

podozrivých na základe osobnej a miestnej znalosti, ale aj zadržania na mieste spáchania 

trestného činu. V neposlednom rade je nutné vyzdvihnúť úlohu kamerového systému pri 

zistení pohybu hľadaných osôb a zabezpečení ošetrenia zraneným a ležiacim osobám.  

 

Ako bolo spomenuté, v roku 2020 bol kladený dôraz na činnosti na úseku ochrany života 

a zdravia obyvateľov. Príslušníci mestskej polície, ktorí v roku 2019 absolvovali 

profesionálny kurz prvej pomoci ukončený riadnou skúškou, počas zákroku zachránili jeden 

ľudský život odborne poskytnutou prvou pomocou a vykonaním kardiopulmonálnej 

resuscitácie. K zdravotníckym batohom prvej pomoci bol zaradený automatický externý 

defibrilátor (AED), ktorý bol zaregistrovaný do centrálnej evidencie AED za účelom 

možnosti jeho poskytnutia posádkam Záchrannej zdravotnej služby. Nezávisle od uvedeného 

poskytoval útvar súčinnosť tiesňovej linke IZS pri preverovaní ležiacich a zranených osôb. Na 

základe telefonických žiadostí, oznamov alebo vlastných zistení bolo preverených viac ako 

400 osôb. V prípade potreby bolo zabezpečené predlekárske ošetrenie, alebo privolaná 

Záchranná zdravotná služba. Činnosťou hodnou zreteľa, ktorá nemá charakter povinností 

uložených zákonom, je aktívna práca a starostlivosť o ľudí bez domova, ktorá spočívala 

nielen v monitorovaní ich stavu, ale aj poskytovaní pomoci vo forme teplého oblečenia 

zbieraného v radoch príslušníkov mestskej polície a sprostredkovávaní sociálnej pomoci zo 

strany na to zriadených organizácií.   

 

Osobitnou kategóriou činností bola ochrana životného prostredia. Zakladanie skládok, 

ukladanie odpadu mimo určených miest, poškodzovanie drevín a výruby stromov v rozpore 

so zákonom o ochrane prírody a krajiny a vypúšťanie splaškov, žúmp do vodných tokov, boli 

predmetom preverovania nielen na základe vlastnej činnosti, ale aj oznámení občanov. 

Neopomenuteľnou činnosťou bolo aj vyhľadávanie, odchyt a starostlivosť o zabehnuté, 

opustené alebo túlavé zvieratá – psy.  

 

Na úseku spolupráce s poslancami Mestského zastupiteľstva v Žiline, velitelia okrskov a ich 

zástupcovia komunikovali s poslancami za príslušné volebné obvody a úlohy z výborov 

mestských častí prenášali do úloh plnených príslušníkmi mestskej polície. V prípadoch, kedy 
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sa poslanci a občania dožadovali kontrol dodržiavania právnych predpisov, ktoré nepatrili do 

pôsobnosti mestskej polície, boli poslanci a občania informovaní o činnosti a pôsobnosti 

konkrétnych orgánov štátnej a verejnej správy, vrátane pôsobnosti mestskej polície. 

 

 

Tab. 2  Prehľad činností pri plnení úloh MP Žilina  
 

1 
Počet osôb, ktorým bola obmedzená osobná sloboda zákrokom 

príslušníka mestskej polície  31 
 

 
2 Počet osôb predvedených na útvar mestskej polície         27 

 
3 Počet osôb predvedených na útvar Policajného zboru          4 

 
4 Počet nájdených osôb, po ktorých bolo vyhlásené pátranie 22 

 
5 Počet prípadov použitia donucovacích prostriedkov vrátane TPZOV   5779 

 
6 Počet útokov na príslušníkov mestskej polície 3  

 
                                

 

Tab. 3 Štatistika riešenia priestupkov  

  

Zákon SNR č. 372/1990 

Zb. o priestupkoch 

§ 

21 

§ 

24 

§ 

30 
§ 47 §49 § 50 § 22 

VZN 

obce 
377/04  219/96 Spolu 

1 

Celkový počet zistených 

5 4 20 654 2 17 8656 1984 341 150 11833 priestupkov vlastnou 

činnosťou 

2 

Celkový počet oznámených 

1 3 13 368 4 10 2731 648 123 44 3945 priestupkov na útvar 

mestskej polície 

SPOLU 6 7 33 1022 6 27 11387 2632 464 194 15778 

3 Počet ostatných priestupkov - - - - - - - - - - 533 

4 Celkový počet priestupkov - - - - - - - - - - 16311 

5 Zistené trestné činy - - - - - - - - - - 15 

6 Hľadané osoby - - - - - - - - - - 22 

7 Celkový počet ostatných udalostí 11862 

 

Poznámka:   

Zákon SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch:  

 

§ 21 – priestupky proti poriadku v správe (úmyselné uvedenie nesprávneho alebo neúplného 

údaju priestupcom) 

§ 24 – priestupky na úseku podnikania (kontrola dodržiavania prevádzkových hodín) 

§ 30 – priestupky na úseku ochrany pred alkoholizmom a inými toxikomániami 

§ 47 – priestupky proti verejnému poriadku 

§ 49 – priestupky proti občianskemu spolunažívaniu 

§ 50 – priestupky proti majetku 

§ 22 – priestupky na úseku dopravy 

 

Rozčlenenie priestupkov na úseku dopravy 

 Nerešpektovanie dopravného značenia (§3, zákon č. 8/2009 Z. z.) – 4361 

- Zákaz vjazdu všetkých vozidiel – 292 

- Zákaz vjazdu všetkých vozidiel v oboch smeroch – 302 

- Zákaz vjazdu pre všetky motorové vozidlá – 1299 
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- Zákaz zastavenia – 815 

- Zákaz státia – 310 

- Ostatné – 1343 

 Neoprávnený vjazd do pešej zóny (§59, zákon č. 8/2009 Z. z.) – 332  

 Ostatné priestupky spáchané nerešpektovaním ustanovení (§25 – vodič nesmie 

zastaviť a stáť) – 6667 

- Vyhradené parkovisko – 3991 

- Bez parkovacieho poplatku – 1230 

- Na verejnej zeleni a inej verejne prístupnej zeleni – 574 

- Na chodníku – 350 

- ŤZP – 102 

- Ostatné – 420 

 Iné porušenie právnych noriem – 27 

 

Porušenie VZN                                           

VZN č. 12/2007  – požiarny poriadok                                                                      7 

VZN č. 15/2009  – všeobecná čistota                                                                    413 

VZN č.   3/2011  – o chove, vodení a držaní psov                                                335  

VZN č.   3/2012  – o reklamných, informačných a propagačných zariadeniach      2                       

VZN č. 15/2012  – požívanie alkoholických nápojov v meste                            1760   

VZN č.   5/2016  – čas predaja v prevádzkových jednotkách               55 

VZN č. 10/2016  – trhový poriadok                                                                        10 

VZN č.   8/2017  – o podmienkach vylepovania plagátov                                        1            

VZN č. 16/2018  – o odpadoch                                                                             12 

VZN č.   7/2020  – o dani za vjazd a zotrvanie MV v historickej časti mesta č.     14 

VZN iné           23 

 

 

Riešenie priestupkov – znečistenie verejného priestranstva 

§ 47 písm. d) zákona č. 372/1990 Zb.                                                                     573 

VZN č. 15/2009                                                                                                      400 

Spolu                                                                                                                       973 

 

 

Zákon SNR č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov:  

 

§7 – zakazuje sa fajčiť, na verejných letiskách, v dráhových vozidlách verejnej osobnej 

dopravy, vo vozidlách osobnej dopravy,  v priestoroch staníc a zastávok, v čakárňach,             

v prístreškoch a na zastávkach, na krytých nástupištiach a v uzavretých verejných priestoroch 

súvisiacich s touto dopravou určených pre cestujúcich, na otvorených nástupištiach do 

vzdialenosti štyri metre od vymedzenej plochy nástupíšť, v základných školách, v stredných 

školách a v školských zariadeniach, v predškolských zariadeniach a v priestoroch detských 

ihrísk. 

 

 

Zákon SNR č. 219/1996 Z. z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov 

o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb:  

 

Článok I. odsek 1, § 2 odsek 2 a odsek 3: 

 

(2) Osoby maloleté do 15 rokov a osoby mladistvé do 18 rokov 

a) nesmú požívať alkoholické nápoje alebo iné návykové látky, 
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b) sú povinné podrobiť sa vyšetreniu na zistenie alkoholu podľa § 5 ods. 4 alebo vyšetreniu na 

prítomnosť omamných látok alebo psychotropných látok podľa § 5 ods. 5, ak je dôvodné 

podozrenie, že požili alkoholické nápoje alebo iné návykové látky. 

 

(3) Osoby maloleté do 15 rokov sa nesmú zdržiavať bez dozoru svojich zákonných zástupcov 

po 21.00 hodine na verejne prístupných miestach, v ktorých sa podávajú alkoholické 

nápoje. 

 

Ostatné priestupky 

 Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch. 

 Zákon č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov. 

 Zákon č. 1/2014 Z. z. o organizovaní verejných športových podujatí. 

 

 Ostatné udalosti – sú udalosti, ktoré nenapĺňajú znaky trestných činov a priestupkov:     

 hlásenia o narušení objektov napojených na PCO MP Žilina, 

 asistencia RZP pri prevoze agresívnych pacientov, 

 asistencia lekárom psychiatrického oddelenia pri ošetrovaní agresívnych pacientov, 

 asistencia revízorom pri overovaní totožnosti čiernych pasažierov, 

 asistencia HaZz, 

 preverovanie požívania alkoholu maloletými a mladistvými osobami, 

 preverovanie oznamov o ležiacich osobách, 

 preverovanie oznamov o túlavých zvieratách a kadáveroch, 

 preverovanie oznamov o dlhodobo odstavených vozidlách a pod., 

 iné udalosti a pomoc občanom príslušníkmi MP. 

 

 

2.3 Plnenie úloh mestskej polície pri mimoriadnych udalostiach 

 

Dňa 28.01.2020 v čase o 21:03 hod. bol operačným strediskom prijatý telefonický oznam 

ohľadom 4 osôb, ktoré kameňom rozbili výklad zlatníctva na ul. J. Milca a následne z miesta 

unikli do obchodného centra na Nám. A. Hlinku. Jeden z páchateľov počas úteku stratil 

mobilný telefón, ktorý bol nájdený hliadkou pri prenasledovaní. Neskôr bola pri zlatníctve 

zistená žena zodpovedajúca popisu jedného z pôvodcov poškodenia, ktorá na mieste hľadala 

stratený telefón. Žena bola zadržaná a odovzdaná privolanej hliadke Policajného zboru. 

 

Dňa 29.02.2020 v čase o 10:14 hod. bol operačným strediskom prijatý telefonický oznam 

ohľadom fyzického napadnutia člena volebnej komisie vo volebnej miestnosti na ul. Hollého. 

Hliadkou bol na mieste zadržaný muž zodpovedajúci popisu. Z dôvodu podozrenia zo 

spáchania trestného činu bola na miesto privolaná hliadka Policajného zboru, ktorá si vec 

prevzala. 

 

Dňa 10.03.2020 v čase 10:02 hod. bol operačným strediskom prijatý telefonický oznam 

nedobrovoľne držanej ženy v byte na ul. Moyzesova. Hliadkou bola na mieste zistená 

oznamovateľka javiaca známky požitia pravdepodobne alkoholu alebo inej návykovej látky, 

ktorá po vyjdení z bytu prestala dýchať a skolabovala. Hliadka vykonala kardiopulmonálnu 

resuscitáciu do príchodu zdravotníkov Záchrannej zdravotnej služby. Ženu sa podarilo oživiť. 

Z dôvodu podozrenia, že žena bola v byte držaná násilím, nedobrovoľne intoxikovaná 

alkoholom a drogami, pričom mohlo dochádzať aj k jej sexuálnemu zneužívaniu, bola na 

miesto privolaná hliadka Policajného zboru, ktorá si vec prevzala.  

 

Dňa 08.04.2020 v čase o 10:30 hod. bol operačným strediskom prijatý telefonický oznam 

ohľadom  nákladných vozidiel ukladajúcich stavebný odpad na breh rieky Rajčianka. Na 
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mieste zistení vodiči uviedli, že stavebný odpad umiestňujú na pozemok zakúpený na tento 

účel. Vec bola telefonicky konzultovaná s Inšpekciou životného prostredia. Z dôvodu 

podozrenia zo spáchania trestného činu bola na miesto privolaná hliadka Policajného zboru, 

ktorá si vec prevzala. 

 

Dňa 22.04.2020 v čase o 23:30 hod. bola hliadkou na Nám. A. Hlinku poskytnutá súčinnosť 

hliadke Policajného zboru pri vyťažovaní muža s bodno-rezným zranením v oblasti chrbta 

pred príchodom Záchrannej zdravotnej služby. Muž pod vplyvom alkoholu uviedol, že sa 

dostal do sporu so skupinou dvoch mužov a jednej ženy, z ktorých niekto mu mal spôsobiť 

uvedené zranenie. Vyhodnotením kamerového záznamu bolo zistené, že sa mohlo jednať o tri 

osoby, ktoré boli na základe osobnej znalosti opoznané príslušníkmi mestskej polície. 

Informácie boli poskytnuté orgánom činným v trestnom konaní. 

 

Dňa 24.4.2020 v čase o 13:00 hod. bol prijatý telefonický oznam českého občana o okradnutí 

jeho osoby na Námestí A. Hlinku o mobilný telefón a 300 € v hotovosti. Poškodený uviedol, 

že páchatelia sa nachádzajú na lavičkách pri verejných WC. Hliadkou boli podozrivé osoby 

zadržané a následne odovzdané na miesto privolanej hliadke Policajného zboru.  

 

Dňa 25.05.2020 v čase o 22:29 hod. bol operačným strediskom prijatý telefonický oznam 

ohľadom muža pod vplyvom alkoholu rušiaceho nočný pokoj krikom a kopajúceho do 

stojacich motorových vozidiel na ul. Čajakova. Hliadkou bol na mieste zistený neznámy muž, 

ktorý na jej príchod reagoval útekom. Muž bol príslušníkmi mestskej polície prenasledovaný 

a s použitím donucovacích prostriedkov (hmatov, chvatov a pút) zadržaný. Kontrolou okolia 

boli zistené dve poškodené vozidlá (rozbité okno a preliačená kapota). Pri bezpečnostnej 

prehliadke bolo u muža zistené vrecko so sušenou látkou rastlinného pôvodu, o ktorej 

zadržaný uviedol, že sa jedná o marihuanu. Z dôvodu podozrenia zo spáchania trestných 

činov bola na miesto privolaná hliadka Policajného zboru, ktorá si vec prevzala. 

 

Dňa 06.06.2020 v čase o 06:37 hod. bol operačným strediskom prijatý telefonický oznam 

vlastnej ochrany objektu SSE na ul. Pri Rajčianke, ohľadom množstva múch za oknom 

rodinného domu susediaceho s hore uvedenou spoločnosťou, obývaného starším mužom. 

Oznamovateľ uviedol, že muža dlhšie nevidel. Na miesto privolaná zásahová jednotka HaZZ 

v prítomnosti hliadky dom otvorila. Následne bolo zistené, že v dome sa nachádza už mŕtvy 

obyvateľ domu. Na miesto bola privolaná hliadka Policajného zboru a obhliadajúci lekár.  

 

Dňa 06.07.2020 v čase o 22:15 hod. bol hliadkou na ul. Pod viniciou prejednávaný priestupok 

proti verejnému poriadku, pričom sa páchateľ pokúsil zaplatiť blokovú pokutu na mieste 

falošnou 20,- € bankovkou. Z dôvodu podozrenia zo spáchania trestného činu bola na miesto 

privolaná hliadka Policajného zboru, ktorá si vec prevzala. 

 

Dňa 28.07.2020 v čase o 01:18 hod. bolo signalizované narušenie – prepadnutie chráneného 

objektu herne na ul. D. Dlabača. Hliadkou bol v priestore prevádzkarne spozorovaný muž, 

ktorému z vrecka nohavíc trčala krátka guľová zbraň – revolver. Muž bol príslušníkmi 

mestskej polície s použitím donucovacích prostriedkov (hmatov, chvatov a pút) zadržaný a na 

miesto privolaná hliadka Policajného zboru, ktorá si vec prevzala.  

 

Dňa 29.07.2020 v čase o 22:27 hod. bol operačným strediskom prijatý telefonický oznam 

ohľadom demolácie stanovišťa Bikesharingu na ul. Vysokoškolákov dvomi mužmi. V zapätí 

bol operačným strediskom prijatý ďalší telefonický oznam ohľadom demolácie zariadenia 

prevádzkarne MC Donald´s. Hliadkou boli na mieste zistené dve osoby zodpovedajúce 

popisu, z ktorých jedna fyzicky zaútočila na príslušníka MP. Proti útočníkovi boli použité 

donucovacie prostriedky hmaty a chvaty, putá a následne boli obe osoby predvedené na útvar 
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MP za účelom zistenia totožnosti. Z dôvodu útoku na verejného činiteľa a spôsobenej škody 

v hodnote približne 1000,- €, boli muži odovzdaní na najbližší útvar Policajného zboru.  

 

Dňa 16.08.2020 v čase o 19:00 hod. bola operačným strediskom prijatá telefonická žiadosť 

operačného strediska HaZZ o poskytnutie súčinnosti pri hľadaní muža ukrajinskej národnosti, 

ktorý sa stratil niekde v okolí vysielača na Hradisku. Na miesto bola vyslaná hliadka a o 

pomoc požiadaný príslušník mestskej polície v čase osobného voľna s výbornou miestnou 

znalosťou. Asi po hodine sa muža podarilo vypátrať, pričom uviedol, že má finančné a osobné 

problémy a v lese o nich potreboval popremýšľať, pričom sa stratil. Na útvare mu bolo 

poskytnuté jedlo, teplý nápoj, minerálka, suché oblečenie a hygienické potreby. 

 

Dňa 25.11.2020 v čase o 23:15 hod. bol operačným strediskom prijatý telefonický oznam 

ohľadom muža narúšajúceho verejný poriadok a hádžuceho kamene do okna bytového domu 

na ul. J. Fándlyho. Hliadkou bol na mieste zistený muž javiaci známky požitia alkoholu alebo 

inej návykovej látky, ktorý stál pod stromom, okolo krku mal uviazané lano prevesené cez 

konár. V strome bol zabodnutý lovecký nôž. Za účelom zabránenia spáchaniu samovraždy, 

boli voči mužovi použité donucovacie prostriedky (slzotvorný prostriedok, chmaty, chvaty 

a putá), nakoľko tento kládol aktívny odpor a útočil na zasahujúcich členov hliadky mestskej 

polície a Policajného zboru. Kontrolou priľahlého bytového domu boli zistené poškodené 

sklenené výplne dvoch okien a fasáda znečistená neznámou chemickou látkou. Na miesto 

privolaní zdravotníci Záchrannej zdravotnej služby si muža prevzali do starostlivosti. Vec si 

ďalej prevzala hliadka Policajného zboru. 

 

Dňa 10.12.2020 v čase o 21:00 hod. bol hliadkou v podchode na ul. Mateja Bela zistený muž 

javiaci známky požitia alkoholu, s farebným sprejom v rukách, pričom na stenách podchodu 

sa nachádzali čerstvé nápisy a vyobrazenia nasprejované totožnou farbou. Farba sa 

nachádzala aj na rukách uvedeného muža. Z dôvodu podozrenia zo spáchania trestného činu 

bola na miesto privolaná hliadka Policajného zboru, ktorá si vec prevzala. 

 

 

Tab. 4 Výsledky kontrol  

Porušenie Počet zistení Popis 

§ 30 zákon č. 372/1990 Zb.                        33 Priestupky na úseku ochrany 

pred alkoholizmom 

VZN č. 15/2012 mesta Žilina                     1760 Požívanie alkoholických 

nápojov na verejných 

priestranstvách 

Zákon č. 377/2004 Z. z.                      464 Priestupky na úseku ochrany 

nefajčiarov 

Zákon č. 219/1996 Zb.                      194 Oznamovanie maloletých a 

mladistvých požívajúcich 

alkoholické nápoje 

  

  

2.4  Plnenie úloh mestskej polície v rámci kontroly prevádzkovateľov taxislužby 

 

Kontroly prevádzkovateľov taxislužieb boli v roku 2020 vykonávané poverenými 

príslušníkmi Mestskej polície Žilina v zmysle § 40 ods. 2 písm. b) zákona NR SR č. 56/2012 

Z. z. o cestnej doprave. Zamerané boli na porušenie § 29 až § 30 hore uvedeného zákona, a to 

najmä na kontroly:  
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 platnej koncesie na prevádzkovanie taxislužby, 

 vodiča taxislužby, 

 preukaz vodiča taxislužby, 

 označenie vozidla, 

 osvedčenie vozidla taxislužby, 

 prepravný poriadok, 

 zverejnenie sadzby jazdného, jej prístupnosť prepravovanej osobe, 

 taxameter, jeho certifikácia a metrológia, 

 strešné svietidlo, 

 

Tieto kontroly boli vykonávané vlastnou činnosťou bez asistencie ostatných kontrolných 

zložiek. 

 

Celkovo bolo odkontrolovaných 6 subjektov, z ktorých 4 boli postúpené na správne konanie 

odboru dopravy na Mestskom úrade v Žiline. Výsledné zápisnice z kontrol, pri ktorých neboli 

zistené žiadne porušenia sú uložené u povereného zamestnanca. 

 

Ďalšie priebežné kontroly sa vykonávali v zmysle zákona NR SR č. 8/2009 Z. z. o cestnej 

premávke. Zistené boli prevažne porušenia § 3, ods. 2, písm. b), kde vodiči vozidiel 

taxislužieb nerešpektovali väčšinou dopravné značenia IP 16 – vyhradené parkovisko,           

IP 17 – platené parkovisko, IP 24a – zóna s dopravným obmedzením, IP 25a – pešia zóna. 

 

 

2.5 Plnenie úloh mestskej polície pri zabezpečovaní verejného poriadku v obci pri 

organizovaní verejných telovýchovných, športových, kultúrnych alebo iných podujatí 

 

Prehľad zabezpečovaných akcií formou zvýšeného dohľadu alebo bezpečnostných 

opatrení prijatých mestskou políciou  v roku 2020 

 

Parlamentné voľby 

Futbalové a hokejové stretnutia 

Koncert pre otvorené okná 

Žilinský triatlon 

Zraz motocyklistov 

Celoplošné testovanie na ochorenie Covid-19   
 

    

   

  

Výkon preventívnych a preventívno-bezpečnostných akcií, vykonaných z vlastnej 

iniciatívy, bol zameraný na zmiernenie javov negatívne pôsobiacich na zdravie a vývoj 

detí, stav verejného poriadku, stav životného prostredia a statickej a dynamickej 

dopravy. Jednalo sa o akcie zamerané na:  

  

 kontrolu dodržiavania zákazu predaja alkoholu osobám mladším ako 18 rokov 

v prevádzkach služieb s predajom a podávaním alkoholu, 

 kontrolu dodržiavania prevádzkového času v prevádzkach služieb, 

 kontrolu dodržiavania podmienok vjazdu a zotrvania vozidiel v historickej časti mesta, 

 kontrolu dodržiavania podmienok poskytovania taxislužby, 

 kontrolu dodržiavania podmienok držania a vodenia psov,  

 monitorovanie stavu ľudí bez domova a poskytovanie poradenstva, 

 komunitná činnosť s marginalizovanými skupinami obyvateľov ul. Bratislavská  

vyčleneným príslušníkom MP, 
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 zabezpečovanie priechodov pre chodcov v blízkosti školských zariadení pred 

začiatkom vyučovania, 

 výučbu a aplikáciu preventívnych programov pre deti, mládež a dôchodcov. 

 

 

2.6  Sťažnosti na príslušníkov MP Žilina 

 

Predmetom sťažnosti boli prevažne výhrady voči oprávnenosti a opodstatnenosti uloženia 

sankcie v zmysle zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch a neprimerané správanie sa 

príslušníkov mestskej polície pri prejednávaní priestupkov. 

 

Počet sťažností na príslušníkov MP:     6 

Vyhodnotené za neopodstatnené:        5 

Vyhodnotené za opodstatnené:                    1 

Vyhodnotené za odložené:                    0 

 

2.7  Pochvaly  na príslušníkov MP Žilina 

 

Celkový počet  pochvál na príslušníkov MP v roku 2020:   16 
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3  ČINNOSŤ ODDELENIA VZDELÁVANIA A POLICAJNÝCH ČINNOSTÍ   
    

Oddelenie vzdelávania a policajných činností (ďalej len „OVPČ“) tvorili referáty, ktoré sa 

zaoberali špecializovanými druhmi činnosti (viď. organizačné členenie str. 3).  

Ich činnosť riadil a koordinoval veliteľ OVPČ MP Žilina.   

Okrem uvedených referátov veliteľ oddelenia zabezpečoval v Školiacom stredisku MP Žilina 

vzdelávanie príslušníkov obecných a mestských polícií SR na získanie odbornej spôsobilosti 

pre výkon práce príslušníka obecnej/mestskej polície.  

V roku 2020 sa v Školiacom stredisku MP Žilina konal jeden kurz odbornej prípravy. 

Zúčastnilo sa ho 17 kadetov, z toho 8 kadetov pre Mestskú políciu Žilina. Všetci úspešne 

vykonali skúšku odbornej spôsobilosti pred komisiou z Prezídia policajného zboru. 

V školiacom stredisku sa počas celého roka 2020 v pravidelných intervaloch realizovalo 

vzdelávanie a preškoľovanie vlastných príslušníkov MP Žilina. Jednalo sa predovšetkým 

o získavanie nových vedomostí v oblasti právnych noriem, ktorými sa príslušník MP pri 

svojej činnosti riadi (novelizácie, resp. zmeny zákonov, VZN a iné všeobecne platné právne 

normy). Všetci príslušníci MP absolvovali po preškolení aj preskúšanie. 

Neoddeliteľnou a povinnou súčasťou práce veliteľa OVPČ bolo aj zabezpečenie získania 

schopností, zručností a návykov v oblasti streleckej prípravy, zdravotnej prípravy, telesnej 

prípravy, nácviku sebaobrany a sociálnej komunikácie s občanmi pre všetkých príslušníkov 

MP. Príslušníkov MP v rámci spolupráce s Policajným zborom, Červeným krížom 

a Vojenským útvarom, vzdelávali aj zamestnanci týchto zložiek ako externí lektori. 

 

 

a) Referát priestupkov 
 

Referát priestupkov mestskej polície plnil úlohy na úseku objasňovania priestupkov. V roku 

2020 vykonával administratívne úkony k zisteniu páchateľov priestupkov, ktoré príslušníci 

MP pri výkone svojej činnosti zistili z úradnej povinnosti alebo boli oznámené právnickými 

osobami, fyzickými osobami a organizáciami. Objasňovanie spočívalo v zaobstaraní všetkých 

podkladov potrebných k rozhodnutiu správneho orgánu. Správy o objasňovaní priestupkov 

boli zasielané na Okresný dopravný inšpektorát v Žiline, Okresný úrad v Žiline,  Mesto Žilina 

a na iné úrady a inštitúcie v celkovom počte 97 správ. 

Najviac zistených priestupkov bolo na úseku bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, 

predovšetkým nerešpektovaním ustanovení, ktoré regulujú zastavenie, státie a vjazd vozidiel.  

MP reagovala aj na oznámenia občanov, ktorí mali vyhradené svoje parkovacie miesta 

a žiadali o pomoc pri ich obsadení inými účastníkmi cestnej premávky.  

Referát priestupkov v roku 2020 spracoval 178 správ týkajúcich sa porušenia zákazu požívať 

alkoholické nápoje mladistvými osobami, ktoré boli odstúpené k prejednaniu na príslušný 

obecný resp. mestský úrad v mieste trvalého bydliska mladistvého. V tejto súvislosti bolo 

zistených 14 maloletých osôb pod vplyvom alkoholu, pri ktorých boli vyrozumení zákonní 

zástupcovia a ÚPSVaR Žilina – sociálna kuratela.  

Referát priestupkov v roku 2020 spracoval 1254 výstupov z evidencií MP Žilina orgánom 

činným v trestnom konaní – súdy, prokuratúry, orgány PZ určené na dohľad nad činnosťou 

SBS, Vojenskej polícii a správnym orgánom vo forme správ o povesti. 

Príslušníci MP zaradení na referáte priestupkov počas roka evidovali dlhodobo stojace 

nepojazdné motorové vozidlá na území mesta (vraky) a asistovali správcovi komunikácie pri 

odťahoch 3-och vozidiel. Za rok 2020 bolo zistených 72 vrakov, ktoré boli následne 

oznámené správcovi komunikácie. Po následnej výzve si svoje motorové vozidlo odstránilo 

z verejného priestranstva 15 majiteľov, čím došlo k celkovému uvoľneniu parkovacích miest 

na území mesta v počte 18. 
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b) Referát prevencie 

 

Príslušníci MP zaradení na tomto referáte realizovali prednášky a besedy pre cieľové skupiny 

(deti a mládež). Obsahovo boli prednášky zamerané na prevenciu v oblasti sociálno-

patologických javov.  

 

Činnosť referátu prevencie ovplyvnili v roku 2020 protipandemické opatrenia v súvislosti 

s ochorením COVID-19, ktoré výrazne obmedzili možnosť výučby, či na detskom dopravnom 

ihrisku alebo aj absolvovanie prednášok na školách. Prednášky a vyučovanie na dopravnom 

ihrisku sa konali len počas uvoľnených opatrení v zmysle platných ustanovení nariadenia 

Vlády SR alebo sa konali dištančnou formou so školami, ktoré prejavili záujem o takúto 

formu prednášok. 

 

Témy a pracovná činnosť referátu prevencie: 

 

1. „Všeobecná prevencia“ - upozorňovanie neplnoletých chodcov rozdávaním letákov   

s poučením  o správaní sa na prechode pre chodcov. 

2. „Auto nie je trezor“ - upozorňovanie vodičov stojacich vozidiel rozdávaním letákov 

zameraných na ochranu cenností ponechávaných vo vozidle. 

3. „Čo slušnosť káže“ – výchova detí o normách slušného správania.  

4. „Priateľ policajt“ – práca policajta detskými očami. 

5. „Šikanovanie – Kyberšikana“ – upozorňovanie na následky vyplývajúce zo 

šikanovania a spôsob chránenia sa pred ním. 

6. „Trestnoprávna zodpovednosť mladistvých“ – výchova mládeže o následkoch 

protiprávneho konania, oboznamovanie o priestupkovom a trestnom práve. 

7. „Drogy“ – oboznamovanie o škodlivosti a účinkoch drog, o ich agresivite                          

a poškodzovaniu zdravia, trestoch za ich prechovávanie, držanie, požívanie                  

a distribúciu. Pri prednáškach bol použitý drogový kufor ako učebná pomôcka – obsah 

tvoria repliky najdostupnejších drog s odborným výkladom o spôsobe aplikácie, 

účinkoch na zdraví a možných zdravotných rizík. 

8. „Dopravná výchova“ – vyučovanie dopravnej výchovy pre všetky vekové kategórie 

žiakov nielen na detskom dopravnom ihrisku.  

9. „COVID-19“ – počas nemožnosti vykonávania prednášok na školách príslušníci MP 

zaradení na referáte prevencie,  popri hliadkovej činnosti, vykonávali prevenciu 

ohľadom dodržiavania aktuálne platných opatrení v súvislosti s ochorením na   

COVID-19 na území mesta, rozdávali rúška a respirátory najmä sociálne slabším 

skupinám obyvateľstva. 

 

 

Tab. 5 Prehľad preventívnych činností 

Cieľová skupina Počet poslucháčov Počet zariadení Činnosť 

Predškolský vek  242 6 Teoretická 

a praktická dopravná 

výchova 

I. stupeň ZŠ  646 12 Teoretická 

a praktická dopravná 

výchova 

I., II., stupeň ZŠ 1152 7 Sociálno – 

patologické javy 

Stredné školy 415 5 Sociálno – 

patologické javy 
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c) Referát kynológie a odchytu zvierat 

 

Náplňou uvedeného referátu bol odchyt voľne sa pohybujúcich zvierat – psov na území mesta 

s následným vrátením pôvodnému majiteľovi. Pokiaľ išlo o opustené alebo túlavé zviera 

alebo o zviera, ktorého majiteľa nebolo možné zistiť, bolo takéto zviera umiestnené do útulku 

v Mojšovej Lúčke. MP Žilina v rámci svojich oddelení výkonu služby zabezpečovala 24 

hodinový servis pre odchyt psov. Mimo prevádzkových hodín útulku boli zvieratá 

umiestňované v núdzovom priestore, a to dočasne v koterci nachádzajúcom sa v objekte MP 

Žilina. Podľa nariadení Štátnej veterinárnej správy Mesto Žilina ako prvé na Slovensku 

splnilo podmienky podliehajúce platným právnym normám na odchyt zabehnutých zvierat. 

Príslušník MP daného referátu aktívne spolupracoval s povereným zamestnancom MsÚ          

v Žiline, ktorému aktívne pomáhal pri lustrácii a evidencii majiteľov psov a takisto aktívne 

spolupracoval s RVPS pri riešení podnetov na území mesta. 

 

V roku 2020 bolo odchytených 160 psov. Vzhľadom na povinnosť začipovania psov 

veterinárom sa výrazne zvýšila návratnosť psov majiteľom.  V spolupráci so zamestnancom 

komunitného centra pre rómsku problematiku na Bratislavskej ul. boli odchytené všetky 

túlavé psy v rómskej kolónii a psy, ku ktorým sa majitelia prihlásili boli vykastrované           

a  riadne zabezpečené proti úteku, čo bolo pravidelne kontrolované kynológom. Ďalších 7 

psov, po dohovore s osobami, ktorým mali patriť, bolo z nevhodných podmienok odobratých 

a umiestnených v útulku. Pri kontrole v súčinnosti s RVPS boli zistené nedodržané 

podmienky pre chov a držanie psa, majiteľa riešila RVPS v rozkaznom konaní. 

Marginalizovanej skupine na území mesta bola tiež zo strany mestskej polície poskytovaná 

pomoc spočívajúca vo vybavení bezplatnej sterilizácie, kastrácie zvierat a takisto v odbornom 

poradenstve týkajúcom sa chovu a držania zvierat v nadväznosti na dodržiavanie právnych 

noriem. 

 

Tiež bola realizovaná výpomoc štátnej polícii pri odchyte hospodárskych zvierat a psov 

spravidla pri komplikovaných zákrokoch (úmrtie majiteľa a pod.). 

V roku 2020 prebiehala spolupráca so Štátnou ochranou prírody SR vo Varíne, ohľadom 

vrátenia nájdených chránených živočíchov na území mesta a takisto spolupráca s poľovnými 

združeniami patriacimi do miestnej pôsobnosti pri zranenej alebo usmrtenej poľovnej zveri. 

 

 

Tab. 6 Prehľad zákrokov referátu kynológie a odchytu zvierat  

 

Počet odchytených psov 160 

Umiestnených v útulku 62 

Vrátených majiteľovi pracovníkom MP 87 

Eutanázia vykonaná veterinárom 1 

Odstránenie kádaveru – VAS Mojšová Lúčka 1 

Veterinárne ošetrenie odchyteného zvieraťa 72 

Náhradná starostlivosť zvieraťa 11 

Neúspešný odchyt 35 

 

 

d) Referát informatiky a mestského kamerového systému 

 

Kamerový systém na operačnom stredisku Mestskej polície Žilina s nepretržitou prevádzkou 

slúžil na dohľad nad verejným poriadkom a k predchádzaniu pouličnej trestnej činnosti. 

Kamery boli využiteľné aj pre koordináciu postupu bezpečnostných zložiek, hasičov, 

zdravotníckej služby a podobne. Výstupy z kamerového systému, či už išlo o fotografie alebo 
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prezeranie záznamov, boli poskytované na základe písomnej žiadosti príslušným orgánom 

činným v trestnom konaní. Celkový počet žiadostí za rok 2020 bol 123. 

 

Kamerovým systémom bolo v roku 2020 zistených 220 priestupkov počas výkonu služby, 

jednalo sa napr. o porušovanie parkovania na chodníkoch, parkovanie na zeleni, porušovanie 

zákazových značiek, požívanie alkoholických nápojov na verejnosti občanmi slabšej sociálnej 

vrstvy ako i mladistvými a maloletými osobami, ležiace osoby na chodníkoch, lavičkách 

v parkoch, poškodzovanie a krádeže majetku, na sídliskách porušovanie VZN č. 3/2011 

Mesta Žilina o chove, vodení a držaní psov. 

 

Na referáte informatiky a mestského kamerového systému boli zaradení dvaja príslušníci MP, 

ktorí zabezpečovali komunikačnú, digitálnu a spojovaciu techniku MP.  

Evidencia priestupkov je jednou zo základných činností výkonu služby. Príslušníci MP 

využívali na túto činnosť informačný systém „MP Manager“ prostredníctvom  služobných 

mobilných telefónov. 

 

Materiálne hodnoty v majetku mesta a fyzických osôb zabezpečovala mestská polícia 

prevádzkovaním pultu centrálnej ochrany (ďalej len PCO), avšak najzásadnejším prvkom 

ochrany verejného poriadku bol dôsledný výkon pochôdzkovej služby príslušníkov MP 

Žilina.  

Ochrana majetku bola v technickej oblasti zabezpečovaná ústredňou zabezpečujúcou 

signalizáciu PCO. Na PCO bolo pripojených 110 objektov. Okrem ochrany objektov vo 

vlastníctve Mesta Žilina  mestská polícia poskytuje na základe zmluvy i ochranu 

súkromným subjektom. 

Referát informatiky a mestského kamerového systému spravuje webovú a facebookovú 

stránku. Prostredníctvom týchto stránok boli občanmi podávané návrhy, pripomienky 

a sťažnosti na prácu príslušníkov MP. Tieto stránky využívala mestská polícia aj na 

propagáciu svojej činnosti. 
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4  MATERIÁLNO – TECHNICKÉ VYBAVENIE MP ŽILINA 

 

4.1 Počet a druh dopravných prostriedkov používaných pri plnení úloh mestskej polície 

 

Značka vozidla                                                Počet kusov             Špeciálne zariadenie 

KIA SPORTAGE                                                     1 

 

Kia  Magentis                                                1    výstražné zvukové   

                                                                                                      a svetelné zariadenie 

OMV Kia Cee´d                                              6            výstražné zvukové  

                                                                                                          a svetelné zariadenie 

OMV Citroen Berlingo                                    1              výstražné zvukové  

                                                                                                          a svetelné zariadenie 

OMV Kia Rio                                                            2                      výstražné zvukové  

                                                                                                          a svetelné zariadenie 

                                     

OMV Kia Cee´d                                                        1 

 

 

 

4.2 Počet, druh a typ výzbroje používanej príslušníkmi mestskej polície pri plnení úloh 

mestskej polície 

 

Zbrojná licencia SR séria CA 005310 Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 1 Žilina, 

IČO: 00321796 

Mestská polícia Žilina používa: 

95 ks zbraní – samonabíjacia pištoľ ČZ P – 07 / 9x19 

  1 ks            – narkotizačná zbraň zn. Drulov kaliber 13 

 

 

4.3 Druh a stručný popis technických prostriedkov používaných príslušníkmi mestskej 

polície pri plnení úloh mestskej polície 

 

Názov technického prostriedku                                          Počet ks 

Nepriestrelná vesta                                                                     10 

TPZOV   („papuče“)                                                                  38 

Osobné počítače s príslušenstvom                                             29 

Kamerový systém - počet kamier                                              86 

 - počet TVP ku kamerám                                  11 

Bicykle                                                                                       15 

Vysielač základňový                                                                    1 

Vysielač ručný                                                                            39 

Digitálny fotoaparát                                                                      1 

Trezor kovový                                                                               5 

Megafón                                                                                      10 

Informačný systém MP Manager                                                  1 

Modem pre mobilný internet k note booku                                   7                  

Mobilný telefón                                                                            92  

Tablet                             9 

Ochranný štít                                                                                 20 

PCO                                                                                                 1 

Defibrilátor bifázický ZOLL AED PLUS                                   1 
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Drogový kufor – učebná pomôcka                                    1 

Sterilizačný kufrík                 1 

Zdravotnícky batoh RESCUE II s výbavou                  5 

Svietidlo s červeným kužeľom Mag-lite MagCharger LED            4 

Huawei MediaPad T5 10 LTE black                     9    

Tonfa Safestick plus                                                                         4 

 

 

4.4 Počet používaných monitorovacích kamerových systémov, počet kamier a iné 

informácie súvisiace s ich používaním 

 

Mestská polícia Žilina má v správe mestský kamerový systém, ktorý v roku 2020 pozostával:  

33ks  IP Box kamera WDR /statická/ - rozšírenie o statické kamery na vstupoch do PZ 

53ks  IP Speed Dome kamera 360° /otočná/ 

Záznamové zariadenie MOLEKULA MLK-PC-CMS-64 s príslušenstvom a záznamové 

zariadenie DAHUA DHI-NVR5216 s príslušenstvom. 

11ks TV LCD prijímačov 

 

 

4.5 Stručný popis ústrední zabezpečujúcich signalizáciu a iných zabezpečovacích 

systémov používaných príslušníkmi mestskej polície pri plnení úloh mestskej polície, 

celkový počet pripojených objektov a počet osôb, ktorým bola obmedzená sloboda 

v súvislosti s narušením objektu 

 

Pult centrálnej  ochrany (ďalej len PCO) Mestskej polície Žilina využíva systém slovenského 

výrobcu Fanit s.r.o. Pultový software tvorí programové vybavenie „Dunaj Pro“ prepojené 

s potrebným hardwarom na spracovávanie poplachových signálov s prenosom 

v nadhovorovom pásme JTS, prezvonením alebo zaslaním správy zo siete GSM 

a vyhodnocovaním signálov vlastnej podskupiny TCP/IP v rámci siete GSM. Tento typ 

pripojenia využíva 90% pripojených objektov. Použité poplachové ústredne na prenos sú 

taktiež od výrobcu Fanit s.r.o., konkrétne typy MODUS MC-128 a MODUS MC-04 

s potrebným príslušenstvom. Jedná sa o 24-zónové 8 slučkové drôtové ústredne. 

 

 

K 31.12.2020 bolo na PCO pripojených celkom: 110 objektov 

Počet osôb zistených pri narušení objektu:             0  

Počet oznámení na PCO „poplachov“:                 544 
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5  SPOLUPRÁCA S INÝMI ORGÁNMI A ORGANIZÁCIAMI 

 

Povinnosť spolupráce s inými orgánmi je zakotvená priamo v § 24 zákona o obecnej polícii. 

V rámci plnenia úloh vyplývajúcich zo zákona o obecnej polícii, mestská polícia 

spolupracovala a poskytovala súčinnosť a asistenciu nasledujúcim orgánom verejnej a štátnej 

správy:  

 

1. Obecné a mestské polície v rámci Slovenskej republiky – výmena informácií 

v súvislosti s novelami právnych noriem upravujúcich činnosti mestskej polície 

a sociálne zabezpečenie príslušníkov obecných polícií, súčinnosť pri objasňovaní 

priestupkov, zabezpečovanie kurzu odbornej prípravy príslušníkov obecných polícií. 

2. Policajný zbor SR – spolupôsobenie pri ochrane majetku obce a obyvateľov, a riešení 

dopravnej situácie, súčinnosť vo forme poskytovania nezúčastnených osôb pri 

procesných úkonoch, poskytovanie údajov o páchateľoch priestupkov proti majetku, 

spolupátranie po hľadaných osobách a veciach, súčinnosť pri prijímaní 

bezpečnostných opatrení  počas verejných športových a kultúrno-spoločenských 

podujatí, spoločné postupy pri riešení policajno-bezpečnostných situácií na území 

mesta Žilina a protipandemických opatrení. 

3. Integrovaný záchranný systém – súčinnosť pri likvidácii požiarov a zabezpečovanie 

ochrany zásahových jednotiek HaZZ, súčinnosť pri ošetrení osôb a zabezpečovanie 

ochrany zdravotníkov záchrannej zdravotnej služby, preverovanie sprostredkovaných 

oznamov o výskyte požiarov alebo nálezoch zranených osôb, školenia operátorov na 

zvládanie krízových situácií a incidentov. 

4. Ozbrojené sily Slovenskej republiky – zabezpečovanie odberných miest počas 

celoplošného testovania na ochorenie COVID-19 a poskytovanie súčinnosti odberným 

tímom podľa požiadaviek vojenských koordinátorov poverených organizáciou 

a riadením odberných miest. 

5. Okresné úrady v rámci v rámci Slovenskej republiky – odstupovanie priestupkov 

k správnemu konaniu.  

6. Mestský úrad v Žiline – činnosti podriadené kompetenciám  mestského úradu 

v zmysle zákona o obecnom zriadení a pracovno-právnych vzťahov, spolupráca 

v rámci protipandemických opatrení, zúčastňovanie sa zasadnutí Krízového štábu. 

7. Mestské zastupiteľstvo v Žiline – spolupráca s poslancami mestského zastupiteľstva za 

príslušné volebné obvody. 

8. Materské školy, základné školy a stredné školy na území mesta Žilina – prednášky            

a preventívne programy.  
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6  PLNENIE ROZPOČTU 

 

6.1 Použitie finančných  prostriedkov za rok 2020 

 

Bežné výdavky 

- výdavky súvisiace s činnosťou mestskej polície – mzdy, príplatky, odmeny, poistné 

a príspevky do poisťovní, cestovné náhrady, výdavky na energie, vodné a stočné, 

poštové a telekomunikačné služby, výdavky na materiál, dopravné, údržbu, nájomné 

za nájom, služby, bežné transfery - na členské príspevky, odstupné, odchodné, na 

nemocenské dávky, rekreačné poukazy. 

 

A) 

Bežné výdavky z vlastných zdrojov 
Rozpočet: 2 744 200,00  € 

Plnenie:    2 616 069,90  € 

% plnenia:           95,33 % 

 

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania: 1 696 000,00 € - plnenie 

1 695 705,89 € – 99,98 % 

 

Poistné a príspevky do poisťovní: 609 584,00 € - plnenie 560 834,37 € - 92,00 % 

 

Tovary a služby: 355 950,00 € - plnenie 342 709,99 € - 96,28 % 

- cestovné náhrady, výdavky na elektrickú energiu, vodné a stočné, telekomunikačné      

služby – telefonické hovory, internet, 

- materiál – interiérové vybavenie, výpočtová  a telekomunikačná technika – vysielačky, 

telefóny, stroje a prístroje, špeciálne stroje a prístroje – zbrane, všeobecný                     

materiál – hygienické a kancelárske potreby, vakcíny, pracovné odevy, obuv a ochranné 

pomôcky, pitný režim, reprezentačné,  

- čerpanie PHM (benzín, nafta), servis, údržba a opravy služobných motorových vozidiel, 

poistné,  

- rutinná a štandardná údržba výpočtovej a telekomunikačnej techniky – kamery, IS MP 

Manager, údržba budovy, opravy odevov, nájomné za prenájom strelnice,  

- školenia, kurzy, súťaže, inzercia, 

- všeobecné a špeciálne služby – výroba pečiatok, tlačív, revízie a kontroly zariadení, lekárske 

prehliadky, platby exekútorom, platby súvisiace s pripojením na PCO, stravovanie, prídel do 

sociálneho fondu, odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru (školitelia, právnik, 

dohodári). 

 

Bežné transfery: 82 666,00 € - plnenie 16 819,65 € - 20,35 % 

- členské príspevky, odstupné, odchodné, nemocenské dávky, rekreačné poukazy. 

 

B) 

Bežné výdavky z cudzích zdrojov 
Rozpočet:    6 190,00  € 

Plnenie:       6 176,36  € 

% plnenia:       99,98 % 
 

Mimoriadna situácia – „Ohrozenie verejného zdravia II. Stupňa, z dôvodu ochorenia      

COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2, na území Slovenskej republiky – 

vznikli nepredvídateľné náklady a prostriedky použité na potrebné nákupy boli refundované 

štátom v plnej výške. 



23 

 

C) 

Kapitálové výdavky z vlastných zdrojov  
Rozpočet:       52 300,00  € 

Plnenie:                   0,00  € 

% plnenia:              0,00 % 

 

- Rozšírenie kamerového systému, ktorý zabezpečoval odbor dopravy – oddelenie mobility, 

sa neuskutočnilo ani v roku 2020. Jedná sa o kamery na Vodnom diele Žilina – „Bike-park“.  

- Ďalšie finančné prostriedky sa nevyčerpali v rozpočte v roku 2020, z dôvodu predĺženia 

doby realizácie rozšírenia kamerového systému mesta na sídlisku Solinky (Osiková 

a Smreková). Zmluvné strany sa dohodli na predĺžení doby realizácie diela na základe 

pretrvávajúcej pandemickej situácie v súvislosti so šírením prenosového ochorenia      

COVID-19, a to do 28.02.2021 dodatkom č. 1 zo dňa 29.12.2020 k zmluve o dielo                  

č. 512/2020.  

- Na základe požiadavky Dobrovoľného hasičského zboru Vranie boli poslancami MZ 

odsúhlasené finančné prostriedky na inštaláciu kamery k ochrane ich majetku. Nakoľko 

kamera by nebola súčasťou mestského kamerového systému mesta Žilina, uvedené nebolo 

možné zrealizovať. 

 

 

VÝDAVKY SPOLU: 
Rozpočet celkom schválený:                 2 802 690,00 € 

z toho: 

 

A) 

Bežné výdavky z vlastných zdrojov:    2 744 200,00 € 

Skutočnosť – plnenie         2 616  069,90 € 

% plnenia:                    95,33 % 

 

B) 

Bežné výdavky z cudzích zdrojov:             6 190,00  € 

Skutočnosť – plnenie               6 176,36  € 

% plnenia:                     99,98 % 

 

C) 

Kapitálové výdavky:                                  52 300,00  € 

Skutočnosť - plnenie                        0,00   € 

% plnenia:                    0,00 % 

 

Celkom plnenie:              2 622 246,26 €  

                       93,56  %  

 

 

PRÍJMY SPOLU: 
Rozpočet celkom  schválený                         260 000,00 €  

z toho : 

1. Príjmy za porušenie predpisov (blokové pokuty)                     250 000,00  € 
    Skutočnosť – plnenie                  185 303,03  €     

% plnenia:                                                                                               74,12 %  
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2. Ostatné príjmy – služby pultu centrálnej ochrany                      

                               – výkony školiaceho strediska                             10 000,00   € 

    Skutočnosť – plnenie          13 976,64  € 

    % plnenia:                                               139,80 % 

 

Celkom plnenie:                                                       203 373,24 €  

                     78,22 %  
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ZÁVER 

 

Rok 2020, ktorý sa niesol v duchu celospoločenského úsilia v boji s ochorením COVID-19, 

preveril schopnosť útvaru Mestskej polície Žilina flexibilne reagovať na vznik krízových 

situácií. V oblasti riadenia ľudských zdrojov bola venovaná zvýšená pozornosť ochrane 

príslušníkov MP, z dôvodu ich nenahraditeľnosti pri plnení úloh v tzv. prvej línii. Situácia tiež 

stanovila priority a ciele výkonu organizačno-taktických foriem verejno-poriadkových 

činností útvaru, pri zachovaní koncepcie jej rozvoja.  

Je nutné dodať, že príslušníci obecných a mestských polícií, vrátane žilinského útvaru, sa 

výrazne podieľali pri riešení krízovej situácie a v prípade akútnej potreby, ktorá bola v roku 

2020 značná, boli výraznou pomocou nielen pre mesto Žilina, ale aj ostatné subjekty verejnej 

a štátnej správy.   

Preverenie útvaru v schopnosti pracovať v krízovom režime je zásadná pre jej vedenie. Do 

budúcnosti je to jasný signál, že Mestská polícia Žilina je pripravená zvládať náročné situácie 

pre bezpečnosť mesta a jeho obyvateľov a návštevníkov.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


