Mestská časť Bratislava-Staré Mesto

Materiál
na rokovanie miestnej rady
na zasadnutie miestneho zastupiteľstva

dňa 23. júna 2020
dňa 30. júna 2020

SPRÁVA
o stave bezpečnosti a verejného poriadku
na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto za rok 2019
______________________________________________________________

Predkladateľ:
plk. Mgr. Milan Jajcaj
riaditeľ Okresného riaditeľstva
PZ Bratislava I
hl. komisár Dušan Krajčovič
veliteľ MsP Expozitúra BA I

Spracovateľ:
plk. JUDr. Pavol Holanský
zástupca riaditeľa Okresného
riaditeľstva
PZ Bratislava I

Návrh uznesenia miestnej rady:
Miestna rada mestskej časti BratislavaStaré Mesto
odporúča
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti
Bratislava-Staré
Mesto
prerokovať
informáciu
o stave
bezpečnosti
a verejného poriadku v mestskej časti
Bratislava-Staré Mesto za rok 2019
Návrh uznesenia miestneho zastupiteľstva:
- v materiáli

hl. komisár Dušan Krajčovič
veliteľ MsP Expozitúra BA I
Materiál obsahuje:
- návrh uznesenia
- informáciu o stave bezpečnosti
- správu o stave verejného poriadku

Bratislava, jún 2020

Návrh uznesenia

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
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1. Informáciu

Materiál predkladá :
riaditeľ
Okresného riaditeľstva v Bratislave I
plk. Mgr. Milan Jajcaj

Bratislava, apríl 2020

Úvod
Cieľom predloženej informácie je oboznámiť Miestne zastupiteľstvo mestskej časti
Bratislava–Staré Mesto o stave bezpečnosti na území mestskej časti Bratislava - Staré
Mesto z pohľadu Okresného riaditeľstva PZ v Bratislave I ( ďalej len: „ OR PZ BA I“ ).
Informácia je predkladaná na základe žiadosti prednostu Miestneho úradu Bratislava–Staré
Mesto.
Obdobná informácia o bezpečnostnej situácii na teritóriu OR PZ BA I za rok 2018 bola
predložená na rokovanie Miestneho zastupiteľstva v roku 2019.
Hlavná časť
V okrese Bratislava I sa na zaisťovaní verejného poriadku, boja s trestnou činnosťou
a plnenia iných úloh Policajného zboru podieľajú tri obvodné oddelenia (základné útvary) PZ a to:
1. Obvodné oddelenie PZ Bratislava Staré Mesto - východ na Sasinkovej 23,
2. Obvodné oddelenie PZ Bratislava Staré Mesto - stred na Štúrovej 15,
3. Obvodné oddelenie PZ Bratislava Staré Mesto - západ na Lermontovovej 1.
V organizačnej štruktúre OR PZ B I je okrem nich začlenená aj služba kriminálnej polície,
pozostávajúca z úseku vyšetrovania a úseku operatívnej služby, ktoré sa podieľajú na plnení úloh
predovšetkým v oblasti odhaľovania, objasňovania a vyšetrovania trestných činov.
•

Trestné činy

Jedným z hlavných ukazovateľov bezpečnostnej situácie je nápad trestných činov. V roku
2019 zaznamenaných celkovo 1469 trestných činov, čo je o 152 menej ako v predchádzajúcom
roku 2018. Nápad trestných činov je uvedený v tabuľke č. 1. Možno vidieť nápad v rokoch
2015, 2016, 2017, 2018 a 2019 nie len celkovo, ale aj na úseku najviac sledovaných druhov
kriminality.
Tabuľka č.1: nápad celkovej trestnej činnosti a niektorých jej druhov za roky 2015 až 2019
v okrese Bratislava I
Druh kriminality
celkový nápad
kriminality
násilná trestná činnosť
vraždy
lúpeže
majetkové
krádeže vlámaním
krádeže vlámaním do
bytu
krádeže mot. vozidiel
Ekonomická trestná
činnosť
drogová trestná činnosť

rok
2015

rok
2016

rok
2017

rok
2018

rok
2019

1900

1870

1683

1621

1469

82
0
14
901
153

100
1
14
878
135

82
1
11
751
111

95
3
11
729
110

84
1
4
648
57

25

41

24

17

8

31

18

23

33

23

537

544

487

435

442

117

103

107

98

57
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Ako vidieť v tabuľke, trend poklesu celkovej trestnej činnosti sa prejavuje kontinuálne od
roku 2015 až po koniec roka 2019. Z porovnávacej tabuľky vyplýva nie len medziročný, ale i
dlhodobý pokles nápadu trestných činov aj vo väčšine jej prezentovaných druhoch.
V roku 2019 je štatisticky evidovaná 1 vražda, ktorú vyšetruje špeciálny útvar, mimo
organizačnej štruktúry OR PZ BA I.
V roku 2019 boli spáchané celkom 4 lúpeže, čo je oproti predošlému roku počet nižší o 7
lúpeží. Zo štyroch lúpeží, vyšetrovaných počas roka 2019, boli 3 lúpeže na osobách a jedna lúpež
v objekte (predajni).
Oproti predchádzajúcemu roku došlo v roku 2019 k poklesu počtu krádeží motorových
vozidiel a to z počtu 33 v roku 2018 na 23 odcudzených vozidiel v roku 2019. Počet odcudzených
motorových vozidiel sa medziročne znížil presne na úroveň spred dvoch rokov, teda na rok 2017.
Na vykreslenie vývoja uvádzam, že v roku 2010 bolo odcudzených 166 motorových vozidiel,
teda vyše 6 krát viac ako v uplynulom roku 2019. Počet odcudzených vozidiel v dlhšom časovom
období pozvoľne klesá viac ako 10 rokov po sebe, pričom najmenej ich bolo odcudzených v roku
2016 a to 18. Je potrebné uviesť, že s počtom 23 evidovaných prípadov je nápad najnižší zo
všetkých Bratislavských okresov a objasnenosťou 17,39% je to tretia najvyššia objasnenosť na
tomto úseku zo všetkých okresov na území v Bratislavy za obdobie roku 2019. Motorové vozidla
boli odcudzené prevažne v podvečerných a nočných hodinách. K najčastejšiemu nápadu trestnej
činnosti krádeží motorových vozidiel, na základe dní, dochádza v priebehu týždňa - utorok,
štvrtok. V ostatné dni týždňa je nápad trestnej činnosti približne vyrovnaný.
V roku 2019 sme v porovnaní s rokom 2018 zaznamenali pokles odhalenej
drogovej
kriminality z počtu 98 skutkov v roku 2018, na počet 57 skutkov v roku 2019 (teda medziročne
menej o 41 skutkov). Úroveň drogovej kriminality je však stále dosť vysoká s prihliadnutím na
fakt, že tento druh protiprávnych aktivít sa vyznačuje vysokou mierou latentnosti. V dlhšom
časovom porovnaní bola drogová kriminalita v roku 2019 na najnižšej úrovni od roku 2013.
Väčšiu časť skutkov drogovej trestnej činnosti odhalených v roku 2019 tvorilo prechovávanie
drog jedincami pre vlastnú potrebu a to v 44 prípadoch. Ostatné prípady v počte 13 boli iné formy
drogovej kriminality, ako sú obchodovanie, výroba, prevážane, distribúcia atď.
Zo všetkých najsledovanejších druhov kriminality (tabuľka č. 1) došlo k medziročnému
nárastu počtu prípadov len v oblasti ekonomickej trestnej činnosti a to z počtu 435 skutkov
zaznamenaných v roku 2018 na počet 442 zaznamenaných v roku 2019. Najpočetnejšími
trestnými činmi ekonomického charakteru boli skutky neoprávneného vyrobenia a používania
platobného prostriedku, elektronických peňazí alebo inej platobnej karty (143 prípadov), daňové
trestné činy (104 prípadov), podvody (52 prípadov) a falšovanie meny (44 prípadov).
Vysoký nápad trestných činov na úseku ochrany meny úzko súvisí s vysokým počtom
bankových prevádzok v ktorých výskyt falošných peňazí rôzneho druhu vychádza najavo, hoci
k falšovaniu peňazí, alebo k ich úmyselnému uvedeniu do obehu mohlo dôjsť inde. Obzvlášť to
platí pre Národnú banku Slovenska, práve tu dochádza k odhaľovaniu falzifikátov. V uplynulom
roku sme odhalili aj niekoľko prípadov, kedy konkrétne osoby uvádzali falošné peniaze do
obehu vedome. Sedem takýchto osôb bolo zadržaných priamo po čine a bolo im vznesené
obvinenie. Osoby, ktoré úmyselne uvádzajú do obehu falošné peniaze si na tento cieľ vyberajú
najmä zábavné podniky
s vysokou návštevnosťou alebo masovejšie verejné podujatia
s provizórnejším predajom akými boli napríklad vianočné trhy.
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Ku skutkom neoprávneného vyrobenia a používania platobného prostriedku, elektronických
peňazí alebo inej platobnej karty podľa § 219 Tr. zákona dochádza vo väčšine prípadov v rámci
rôznorodých krádeží iných vecí, najmä z peňaženiek s dokladmi. Medzi tento druh trestných činov
patrí aj krádež elektronických peňazí, kedy sú z účtu vedeného v banke poškodenému odcudzené
peniaze bez použitia platobnej karty a to zneužitím prístupových práv k účtu prostredníctvom
rôznych aplikácií často mimo územia SR. Kriminalita súvisiaca s platobnými kartami je zrejme
dôsledkom sústavne narastajúceho počtu platobných kariet v spoločnosti. V nemalej miere
k efektívnemu zneužitiu platobných prostriedkov prispieva nedostatočná ochrana prístupových
hesiel majiteľov účtov a zo strany držiteľov kariet, ktorí si ich často nechávajú zapísané v blízkosti
platobného prostriedku.
Druhý najpočetnejší druh ekonomickej kriminality sú daňové trestné činy, ktoré sa odhaľujú
a vyšetrujú v spolupráci s daňovými úradmi, zdravotnými poisťovňami a sociálnou poisťovňou.
Medziročný pokles kriminality bol zaznamenaný aj na úseku krádeží vlámaním a tiež krádeží
vlámaním do bytov a domov. Počet krádeží vlámaním do bytov a domov sa znížil medziročne
o 9 prípadov, z počtu 17 v roku 2018 na počet 8 v roku 2019.
Počet krádeží vlámaním celkových (teda do všetkých objektov, nielen domov a bytov) sa
medziročne znížil zo 110 v roku 2018 na 57 v roku 2019, teda o 53 skutkov.
•

Objasnenosť trestných činov

Bezpečnostnú situáciu ovplyvňuje aj podiel objasnených skutkov na celkovom nápade
trestných činov. Stav a vývoj objasnenosti trestných činov je znázornený v tabuľke č. 2 .
Tabuľka č. 2: vývoj objasnenosti trestných činov v období r. 2015 až 2019

Objasnenosť
celkovej
kriminality v %

rok 2015

rok 2016

rok 2017

rok 2018

rok 2019

37,84

37,70

41,71

43,12

45,61

V roku 2019 sme na úseku objasnenosti trestných činov zaznamenali
o 2,49 % oproti roku 2018.
V nasledujúcej tabuľke je znázornená objasnenosť
činov.

percentuálny nárast

najsledovanejších druhov trestných

Tabuľka č.3: nápad a objasnenosť trestných činov a druhov za rok 2019.
Druh kriminality
celkový nápad kriminality
násilná trestná činnosť
vraždy
lúpeže
majetkové
krádeže vlámaním
krádeže vlámaním do bytu
krádeže mot. vozidiel
Ekonomická trestná činnosť
drogová trestná činnosť

nápad 2019
1469
84
1
4
648
57
8
23
442
57

Objasnenosť v % 2019
45,61
41
0
25
39,66
28,07
37,50
17,39
35,97
80,70
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Je potrebné uviesť, že systém štatistického vykazovania kriminality v podmienkach
policajného zboru má určité špecifické princípy, neznalosť ktorých môže viesť ku skreslenému
vnímaniu jej výstupov. Napríklad skutky objasnené dodatočne – v nasledujúcich rokoch od
spáchania a zaevidovania, sa do štatistiky objasnenosti v dotknutých kalendárnych rokoch
nezarátajú. Z toho vyplýva, že aj keď je v deklarovaných výsledkoch za daný kalendárny rok
určité percento objasnenosti, vyrátané z podielu počtu objasnených prípadov k celkovému počtu
napadnutých prípadov neznamená to, že neobjasnené prípady zostanú neobjasnené navždy. Tie,
ktoré sa objasnia až v nasledujúcich rokoch sa však do tejto štatistiky objasnenosti v danom roku
ani v rokoch nasledujúcich už nedostanú. V evidovanom nápade kriminality sa stretávame
s prípadmi, ktorých dokumentovanie a objasnenie vyžaduje dlhší čas. Sú to napríklad skutky
ekonomickej povahy. Vyšetrovanie mnohých z nich presahuje periódu jedného roka. Ďalej sú to
skutky s medzinárodným prvkom, kde je vyšetrovanie viazané na medzinárodnú právnu pomoc
a podobne.

V prípade krádeží na osobe ( tzv. „vreckových“ ) sme oproti roku 2018 zaznamenali
medziročný nárast objasnenosti o 1,08%, z úrovne 21,91 % v roku 2018 na 22,99 %. Územie
okresu Bratislava I je pre svoj špecifický charakter pre páchateľov najatraktívnejšou lokalitou.
Objasňovanie a vyšetrovanie tejto kriminality patrí medzi najnáročnejšie a najzdĺhavejšie. Skutkov
sa dopúšťajú často jednotlivci a skupiny vreckových zlodejov zo zahraničia a z iných častí SR.
Tabuľka č. 4: prehľad nápadu a objasnenosť trestných činov krádeží na osobe v rokoch 2016
až 2019
Počet skutkov
Rok 2016
Rok 2017
Rok 2018
Rok 2019
•

235
202
178
87

Objasnených
skutkov
51
45
39
20

Percento obj.
v%
21,43
22,28
21,91
22,99

Počet stíh.
osôb
57
47
46
24

Z toho
cudzinci
11
11
9
6

Priestupky

V tabuľke č. 4 je zaznamenaný nápad všetkých priestupkov v roku 2019, ako aj v roku 2018
a to podrobnejšie, teda podľa jednotlivých druhov priestupkov ( zákon č. 372/1990 Zb.
o priestupkoch ) . Majetkové priestupky podľa § 50 , priestupky proti verejnému poriadku a proti
občianskemu spolunažívaniu § 47, 48 a 49, podľa § 22 priestupky proti bezpečnosti a plynulosti
cestnej premávky a podľa § 30 priestupky na úseku ochrany pred alkoholizmom a inými
toxikomániami.
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Tabuľka č.5: nápad a objasnenosť všetkých priestupkov za roky 2018 a 2019 v okrese Bratislava I, realizovaných
základnými útvarmi OR PZ v Bratislave I
§ 50

1.

2.

3.

priestupky

objasnené
priestupky

objasnenosť
v%

§ 49

§ 47-48

§ 22/1
a,d,e,f

§ 30

§ 22
ostatné

ostatné

SPOLU

2019

900

208

364

4

59

5374

122

7031

2018

955

160

470

4

75

5903

149

7716

rozdiel

-55

48

-106

0

-16

-529

-27

-685

2019

283

132

346

4

58

5361

105

6289

2018

305

113

449

2

71

5880

148

6968

rozdiel

-22

19

-103

2

-13

-519

-43

-679

2019

31,44%

63,46%

95,05% 100,00%

98,31%

99,76%

86,07%

89,45%

2018

31,94%

70,63%

95,53%

50,00%

94,67%

99,61%

99,33%

90,31%

rozdiel

-0,49%

-7,16%

-0,48%

50,00%

3,64%

0,15% -13,26%

-0,86%

Celkový nápad všetkých priestupkov (teda vrátane tých, ktoré boli vybavené v blokovom
konaní) sa v celom okrese Bratislava I (za všetky tri OO PZ spolu) medziročne za sledované
obdobie znížil o 685 priestupkov a to z počtu 7716 priestupkov v roku 2018 na 7013 v roku
2019. Znížila sa aj ich objasnenosť v absolútnych číslach o 675 priestupkov. V percentuálnom
vyjadrení sa objasnenosť tiež medziročne znížila o 0,86%.
Tabuľka č.6: nápad a objasnenosť priestupkov evidovaných v denníku priestupkových spisov za roky 2018 a 2019
v okrese Bratislava I, realizovaných základnými útvarmi OR PZ BA I
§ 50

1. Celkový nápad

2.

3.

Skutočný
počet
priestupkov
Počet
objasnených
priestupkov

Objasnenosť v
4.
%

§ 49

§ 47-48

§ 22/1
a,d,e,f

§ 30

§ 22
ostatné

ostatné

SPOLU

2019

835

236

49

7

42

84

106

1359

2018

928

187

104

9

55

111

151

1545

rozdiel

-93

49

-55

-2

-13

-27

-45

-186

2019

709

199

49

4

40

77

104

1182

2018

802

157

89

4

51

103

143

1349

rozdiel

-93

42

-40

0

-11

-26

-39

-167

2019

92

123

31

4

39

64

87

440

2018

152

110

68

2

47

80

142

601

rozdiel

-60

13

-37

2

-8

-16

-55

-161

2019

12,98% 61,81% 63,27%

100,00%

97,50% 83,12% 83,65% 37,23%

2018

18,95% 70,06% 76,40%
-5,98% -8,25% 13,14%

50,00%

92,16% 77,67% 99,30% 44,55%
5,34% 5,45% 15,65% -7,33%

rozdiel

50,00%

Celkový súhrn skutočného počtu priestupkov evidovaných v denníku priestupkových spisov sa
medziročne tak isto znížil a to o 186 priestupkov, z počtu 1349 priestupkov v roku 2018 na 1182
v roku 2019. Ich objasnenosť čo do počtu objasnených priestupkov v absolútnych číslach sa
medziročne znížila zvýšila o 161 objasnených priestupkov. V percentuálnom vyjadrení sa ich
6

objasnenosť medziročne výrazne znížila
37,23 % v roku 2019.

o 7,33 %, a to z hodnoty 44,55 % v roku 2018 na

Blokové konanie
Pri vybavovaní priestupkov všetkého druhu, pri ktorých je spoľahlivo zistený páchateľ, je
uprednostňované blokové konanie, ak je súčasne splnená aj ďalšia zákonná podmienka, že
priestupca si priestupok uzná a je ochotný blokovú pokutu zaplatiť. Blokové konanie šetrí náklady
vznikajúce pri dokumentovaní priestupku na oddelení Policajného zboru, ale aj náklady správnych
orgánov pri jeho prerokovaní a náklady prípadných exekučných konaní.
Priestupky vybavené v blokovom konaní policajtmi základných útvarov odboru poriadkovej
polície OR PZ BA I môžeme porovnávať v rámci viac ročného vývoja pomocou
nasledujúcej tabuľky č. 5.
Tabuľka č. 7: porovnanie výsledkov blokového konania za roky 2012 až 2018
rok
rok
rok
rok
rok
2012
2013
2014
2015
2016
suma pokút na
56 833 €
53 587€
54 848€
53 146€
60 238€
mieste
nezaplatených
suma pokút na
234 179
302 994
362 190
352 065€ 264 068€
mieste
€
€
€
zaplatených

rok
2017

rok
2018

rok
2019

55 938€

52794 €

44978

217 899€

178630€

170695

Ako vidieť v tabuľke, suma pokút na mieste nezaplatených sa za rok 2019 medziročne znížila
a suma pokút na mieste zaplatených tiež. Najpočetnejšou skupinou priestupkov vybavených
v blokovom konaní
sú priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky.
K postupnému znižovaniu sumy uložených pokút, k akému dochádza pozvoľne počas viac rokov
za sebou, prispieva v prvom rade fakt sústavného a výrazného reálneho znižovania počtu
príslušníkov policajného zboru slúžiacich na útvaroch OR PZ BA I. Znižovanie počtu policajtov
sa odráža aj na ďalších sledovaných, merateľných
výsledkoch na úseku odhaľovania
a vybavovania priestupkov.
•

Ochrana verejného poriadku a boj s uličnou kriminalitou

V oblasti uličnej kriminality sme v roku 2019 zaznamenali oproti roku 2018 medziročný pokles
napadnutých prípadov o 97 skutkov z počtu 552 v roku 2018 na počet 455 v roku 2019. Ich
objasnenosť sa medziročne v percentuálnom vyjadrení znížila o 1,52 %, z hodnoty 48,55%
v roku 2018 na úroveň 47,03 % v roku 2019. Ako to vidieť v nasledujúcej tabuľke, aj uličná
trestná činnosť v okrese Bratislava I, napriek miernemu medziročnému nárastu medzi rokmi
2015 a 2016 a medzi rokmi 2017 a 2018, dlhodobo medziročne klesá už počas niekoľko ročnej
histórie a jej objasnenosť v priebehu dlhšieho časového úseku zase stúpa. V porovnaní s rokom
2015 stúpla objasnenosť k roku 2019 takmer dvojnásobne.
Tabuľka č. 8: vývoj nápadu uličnej kriminality v okrese Bratislava I za roka 2015 až 2018
rok
rok
rok
rok
rok
2015
2016
2017
2018
2019
Počet skutkov
uličnej trestnej
671
680
547
552
455
činnosti
Objasnenosť v %
42,17
41,76
49,3
48,55
47,03%
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Charakter trestných činov spáchaných na ulici je v okrese Bratislava I špecifický aj v tom, že
ako páchateľ, tak poškodení ako aj prípadní svedkovia sú vo väčšine prípadoch s trvalým
bydliskom mimo okresu Bratislava I. Nezriedka sú ako páchatelia trestnej činnosti, ale aj ako
poškodení či svedkovia, cudzinci. Tieto skutočnosti veľmi sťažujú odhaľovanie a vyšetrovanie
spáchaných trestných činov a priestupkov.
Okres Bratislava I je v rámci Slovenska špecifický. Pri svojej najmenšej rozlohe a s nízkym
počtom trvalo žijúcich obyvateľov na jednej strane a najvyšším počtom návštevníkov a turistov
na Slovensku, vrátane tých zahraničných, na strane druhej. Okres Bratislava I poskytuje sídlo
množstvu spoločensky, kultúrne, turisticky, politicky či obchodne dôležitých objektov. Sú tu
sústredené sídla ústredných orgánov štátnej správy, ako napríklad Národná rada SR, Úrad vlády
SR, Kancelária prezidenta SR, takmer všetky ministerstvá, turisticky atraktívne objekty, nákupné
zóny a podobne. Nesmieme zabudnúť ani na zahraničné zastupiteľstvá a úrady a iné zahraničné
objekty(napr. obchodné zastúpenia, rezidencie diplomatov...), spomedzi ktorých za zmienku stojí
predovšetkým ambasády a iné objekty USA, Izraela či Turecka bezpečnosť ktorých sme museli
zabezpečovať najčastejšie. Okres Bratislava I je ale aj miestom, v ktorom sú viac než hocikde
inde zastúpené aj reštauračné a zábavné podniky. V neposlednom rade je okres Bratislava
I charakteristický aj štruktúrou stáleho obyvateľstva s vysokým podielom lepšie finančne
zabezpečených komunít či spoločensky, politicky, hospodársky a kultúrne významných osôb. Od
toho všetkého sa odvíja aj štruktúra, povaha a rozsah páchanej uličnej a inej kriminality.
V období od 01.01.2019 do 31.12.2019 bolo na miestny úrad Staré Mesto Bratislava
oznámených 352 verejných zhromaždení rôzneho zamerania, z toho boli zo strany zvolávateľa 82
verejných zhromaždení zrušených. K uvedeným zhromaždeniam bolo naplánovaných
a vykonaných 45 bezpečnostných opatrení. Z toho väčšinu z nich organizovalo OR PZ BA I
(35) a menšia časť bola nariadená z úrovne Krajského riaditeľstva PZ v Bratislava ( ďalej len:“
KR PZ BA“) (10). Všetky ďalšie verejné zhromaždenia boli zabezpečené policajtmi základných
útvarov OR PZ BA I v rámci bežného výkonu služby. V prípadoch narušenia verejného poriadku
počas uvedených verejných zhromaždení boli vždy vykonané opatrenia na jeho obnovenie.
Okrem verejných zhromaždení občanov, športových a kultúrnych podujatí, ktoré ich
zvolávatelia a organizátori riadne oznámili príslušným úradom, sa vyskytli aj také verejné
udalosti, ktoré oznámené neboli. Ich konanie sme však v mnohých prípadoch vopred
predpokladali či už vďaka operatívnej činnosti, napríklad monitorovaním sociálnych sietí na
internete, alebo zo skúseností z minulosti. Boli to najmä rôzne spontánne zhromaždenia občanov,
vyprovokované závažným, aktuálnym spoločenským alebo politickým dianím v krajine či vo
svete, ktoré buď nikto neorganizuje alebo organizuje avšak, z nevedomosti alebo zámerne si
nesplní povinnosť
oznámiť konanie zhromaždenia príslušným orgánom. Niektoré prípady
konania neoznámených verejných zhromaždení boli zo strany odboru poriadkovej polície OR PZ
BA I počas roka 2019 zdokumentované a zaslané na prejednanie príslušným orgánom k vyvodeniu
individuálnej zodpovednosti voči konkrétnym osobám za priestupky na úseku zhromaždovacieho
práva.
Verejné udalosti, k zabezpečeniu ktorých museli byť za 12 mesiacov roka 2019 vyčlenené
najväčšie sily a prostriedky služby poriadkovej polície a kriminálnej polície OR PZ BA I bola už
od predošlého roka pretrvávajúca séria protestov nadväzujúcich na zavraždenie novinára Jána
Kuciaka a jeho priateľky a s tým súvisiace politické a spoločenské dianie. Posledné takéto
podujatia sa uskutočnili dňa 18.10.2019 (protestný pochod „za slušné Slovensko“ z Hodžovho
námestia k NR SR) a potom ešte 17.11 2019 (zhromaždenie na Námestí Slobody pri príležitosti 30
výročia nežnej revolúcie). K väčšine naznačených verejných udalostí boli prikázané bezpečnostné
opatrenia z úrovne OR PZ BA I k ďalším zase z úrovne KR PZ BA. Ďalšie najrizikovejšie
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a najmasovejšie verejné udalosti, s nasadením najväčšieho počtu síl a prostriedkov PZ boli
Dúhový pochod 2019 v mesiaci júl 2019, na zabezpečenie ktorého bolo prikázané bezpečnostné
opatrenie z úrovne KR PZ BA, a oslavy konca starého roka 2019 a príchodu nového roka 2020,
ku ktorému bolo bezpečnostné opatrenie prikázané z úrovne OR PZ BA I.
Pri žiadnych zabezpečovaných verejných zhromaždeniach občanov v sledovanom období
nedošlo k vážnejšiemu narušeniu verejného poriadku, ktoré by si vyžiadalo väčší zákrok polície.
Pri niektorých zhromaždeniach, nie len tých nadväzujúcich na zavraždenie novinára Jána Kuciaka
a jeho priateľky, sa niektorí ich účastníci akurát realizovali vešaním protestných transparentov na
plot úradu vlády či prezidentského paláca. Významný podiel na udržaní verejného poriadku pri
bezpečnostných opatreniach sa musí pripísať aj antikonfliktnému tímu KR PZ BA, ktorí je
nasadzovaný takmer pri všetkých rizikovejších bezpečnostných opatreniach.
V hodnotenom období neboli na území okresu Bratislava I usporiadané kultúrne a športové
podujatia, pri ktorých bol vážnejšie narušený verejný poriadok, resp. ktoré by si vyžadovali
prijatie rozsiahlejšieho služobného zákroku. Verejných športových a verejných kultúrnych
podujatí sa v okrese Bratislava I uskutočnilo za rok 2019
pomerne veľa, vo vzťahu
k porušovaniu verejného poriadku a páchaniu protiprávnej činnosti však neboli rizikové. Ako
príklad treba uviesť rôzne koncerty, tanečné či divadelné vystúpenia, výstavy a iné ktorých na
Hviezdoslavovom námestí, Hlavnom námestí, v parkoch ale aj na iných verejných miestach
okresu Bratislava I prebieha každý týždeň niekoľko. Z najmasovejších kultúrnych podujatí treba
spomenúť tradičné Vianočné trhy na viacerých miestach Bratislavy I, ktoré v predvianočnom
období usporiadala samospráva a dňa 31.12.2019 to boli tiež samosprávou usporiadané oslavy
konca starého roka 2019 a príchodu nového roka 2020 na Hviezdoslavovom námestí, Vajanského
a Rázusovom nábreží a priľahlých uliciach.
Zo športových podujatí treba spomenúť rôzne
masové behy či cyklistické preteky, ktorých trasy buď len pretínali okres Bratislava I alebo v ňom
boli celé sústredené (napríklad ČSOB maratón, beh Devín Bratislava, Silvestrovský beh cez mosty
a pod.).
Najvýznamnejším športovým podujatím v roku 2019 v Bratislave boli majstrovstvá sveta
v ľadovom hokeji v mesiaci máj 2019. Samotné športoviská síce neboli na území okresu
Bratislava I, avšak fanúšikovia jednotlivých klubov využívali sieť ubytovacích, reštauračných,
pohostinských a zábavných podnikov v bratislavskom Starom Meste. Na zabezpečenie verejného
poriadku a iných úloh PZ v súvislosti s konaním majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji bolo
prikázané čiastkové bezpečnostné opatrenie s nepretržitým trvaním počas celého šampionátu, teda
viac ako dva týždne.
Kultúrne a športové podujatia, ktoré sa uskutočnili od začiatku roka na verejných
priestranstvách okresu Bratislava I, boli zo strany poriadkovej polície OR PZ BA I zabezpečované
prevažne len formou občasného monitoringu alebo stálej prítomnosti policajtov vykonávajúcich
bežný výkon služby. Tie masovejšie (vrátane MS v ĽH) boli zabezpečované formou zvýšených
výkonov služby, policajných akcií či bezpečnostných opatrení, organizovaných z úrovne OR PZ
BA I alebo KR PZ BA s dôrazom najmä na ochranu verejného poriadku, bezpečnosť a plynulosť
cestnej premávky počas ich konania.
Špeciálne opatrenia boli vykonané aj v súvislosti so spomenutými Vianočnými trhmi, ku
ktorým bola z úrovne OR PZ v Bratislave I prikázaná samostatná Policajná akcia s názvom
„Advent 2019 v Bratislave I“ v trvaní celkom 31 dní na prelome novembra a decembra 2019.
Každý deň, počas jej konania, boli do nej velení policajti služby poriadkovej a kriminálnej
polície ako aj vopred vyžiadané posily – vojaci Ozbrojených síl SR v počte 6 vojakov na každý
deň konania policajnej akcie. Vojaci boli využití na posilnenie hliadok poriadkovej polície vo
forme zmiešaných hliadok.
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Počas vianočných sviatkov aj po nich (do skončenia roka 2019) bol bežný výkon hliadkovej
služby poriadkovej polície na útvaroch OR PZ v Bratislave I taktiež posilnený o príslušníkov
Ozbrojených síl SR, z ktorými v dňoch 23.12.2019 až 31.12.2019, v dennej a nočnej dobe, boli
vytvárané zmiešané hliadky s príslušníkmi základných útvarov PZ s cieľom posilniť bezpečnosť
a eliminovať protiteroristické hrozby, najmä s dôrazom na časy a miesta konania sviatočných
bohoslužieb.
Pred záverom tejto kapitoly je potrebné pri úseku zabezpečovania verejného poriadku
pripomenúť špeciálnu akciu, zameranú v najkritickejších dňoch a časoch letnej turistickej sezóny
2019 ale aj jesene na ochranu verejného poriadku v centrálnej zóne počas letnej turistickej
sezóny. Tieto policajné akcie boli prikázané príkazom riaditeľa a konali sa konkrétne z pohľadu
najvyšších rizík narušenia verejného poriadku na uliciach centra hlavného mesta v najkritickejšie
dni týždňa a to každý piatok a sobotu.
Výkon služby trval od 20.00 h do 06.00 h nasledujúci deň. V deň konania akcie boli do nej
velení jednak policajti služby poriadkovej polície a kriminálnej polície v maximálnom možnom
počte príslušníkov OR PZ AB I, ale aj z iných útvarov (prevažne PMJ a služobnej kynológie),
príležitostne aj z PPÚ, z radov poslucháčov nástupnej SOŠ PZ v Pezinku.
K najzávažnejšiemu narušeniu verejného poriadku počas sledovaného obdobia došlo dňa
10.07.2019, kedy na Ventúrskej ulici skupina cca 50 futbalových chuligánov z Poľska
a Holandska spoločne fyzicky zaútočila na skupinu asi 50 fanúšikov z Bulharska, ktorí na
Ventúrskej ulici posedávali na terasách reštaurácii v rámci svojej prestávky na ceste z Bulharska
do Ružomberka, kde ich klub mal odohrať futbalový zápas. Pri hromadnej bitke bolo poškodené
zariadenie niekoľkých reštauračných podnikov, pričom príslušníci PZ všetkých účastníkov
incidentu v počte celkom 107 osôb zadržali. Na vyšetrovanie prípadu sa podieľalo niekoľko
desiatok policajtov a na strážení osôb aj ďalšie sily z Bratislavy a
Trnavy. Výsledkom
vyšetrovania bolo vznesené obvinenie celkovo 7 osobám za trestný čin výtržníctva
spolupáchateľstvom, z toho 4 osoby boli holandskej a 3 poľskej štátnej príslušnosti. Všetkých 7
osôb bolo odovzdaných na ďalšie konanie Okresnej prokuratúre v Bratislave I s návrhom na
podanie obžaloby v režime tzv. „superrýchleho“ skráteného vyšetrovania. Prokuratúra sa
s takýmto návrhom stotožnila, podala obžalobu na Okresný súd v Bratislave I , ktorý všetkých 7
osôb uznal vinných v zmysle obžaloby a odsúdil ich na nepodmienečné tresty odňatia slobody.
Osobitným druhom uličnej protiprávnej činnosti, o ktorom sa každoročne zmieňujeme, je
poškodzovanie cudzej veci podľa § 246 Trestného zákona - tzv. „sprejerstvo“.
Tabuľka č. 9: nápad a objasnenosť trestného činu poškodzovanie cudzej veci - „sprejerstva“ za rok 2019 v porovnaní
s rokom 2015až 2019 na OR PZ Bratislava I
§ 246 Trestného
zákona
(sprejerstvo)
nápad
Objasnené

rok
2015

rok
2016

rok
2017

rok
2018

rok
2019

13

22

24

19

17

8

9

14

15

8

Ako vidieť nápad skutkov „sprejerstva“ bol v roku 2019 so 17 zaznamenanými skutkami nižší
ako v roku 2018, kedy ich bolo 19. Medziročný pokles teda predstavuje 2 skutky. Treba však
spresniť, že v rámci jedného skutku mohlo byť poškodených hneď niekoľko objektov. V prípade
objasnených skutkov zase mohlo byť obvinených viac osôb za jeden skutok. Zaujímavosťou je, že
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medzi zadržanými a usvedčenými sprejermi bol aj cudzinci, ktorí prišli do Bratislavy len za
účelom páchania tohto trestného činu.
Aj v uplynulom roku 2019 sa záujem širokej verejnosti sústreďoval na bezpečnostnú
situáciu na Obchodnej ulici a v celom centre Starého Mesta, súvisiacu s vysokým počtom
pohostinských, zábavných podnikov a iných druhov prevádzok s rôznymi formami predaja
alkoholu.
Príslušníci PZ OR PZ BA I ako aj KR PZ BA bezpečnostnú situáciu na Obchodnej ulici, a
nie len na nej ale v celom užšom centre Starého Mesta, veľmi dobre poznajú a aj riešia v rámci
vlastných kompetencií a možností sústavne a dlhodobo.
Do oblasti Obchodnej ulice a priľahlých lokalít sú velené hliadky služby poriadkovej polície
v maximálnej možnej miere, s prihliadnutím na personálne kapacity a plnenie iných služobných
úloh PZ.

Za významný faktor nepriaznivého stavu považujeme najmä komplex približne 30
zábavných, reštauračných a pohostinských zariadení, nachádzajúcich sa toho času na Obchodnej
ulici, pričom
mnohé z nich sú, na rozdiel od pohostinstiev v ostatných mestských
častiach Bratislavy, pootvárané aj s ponukou alkoholických nápojov do skorých ranných
hodín(02.00, 03.00, 04.00, 05.00 h). V okolí Obchodnej ulice sa nachádza množstvo ďalších
podobných zábavných a pohostinných zariadení s ponukou alkoholu, otvorených samozrejme tiež
do skorých ranných hodín. Týka sa to okrem Obchodnej ulice
napríklad ulíc Vysoká,
Michalská, Ventúrská, Sedlárska, Panská, Beblavého, Námestia SNP, Kamenného námestia,
Župného námestia, Kollárovo námestia, Hviezdoslavovo námestia či Hlavného námestia.
Centrálna časť Staré Mesta tak časom získala povesť zóny ničím neobmedzenej zábavy a to
doslovne v medzinárodnom meradle. Najkritickejšia je situácia v dňoch, či skôr nočných
hodinách pracovného pokoja a v dňoch pred dňom pracovného pokoja.
Skúsenosti ukazujú, že osoby, ktoré sa vo vysokých počtoch zhlukujú okolo zábavných
podnikov v centre mesta Bratislava (vrátane Obchodnej ulice) počas nočných hodín, sústavná
prítomnosť ani vysokého počtu príslušníkov od účasti a svojského správania sa, vyplývajúceho
z požívania alkoholu nijako neodrádza.
Jediným efektívnym riešením, ktoré by demotivovalo širokú verejnosť (vrátane turistov)
masovo navštevovať ulice Starého Mesta Bratislava s cieľom zábavy a požívania alkoholu do
skorého rána, čím by sa zároveň eliminovali aj s tým spojené neželané efekty, by bolo striktné
obmedzenie
zatváracích hodín vo všetkých zábavných a pohostinných podnikoch v okrese
Bratislava I na maximálne
22.00 h a to aj počas piatkov a dní pracovného pokoja,
respektíve zákazu predaja alkoholických nápojov v tých zábavných podnikoch, ktoré by splnili
prísne stanovené podmienky na dlhšie otváracie hodiny.
Na koniec tejto kapitoly ešte stručná zmienka o mladistvých a maloletých osobách, ktorí
počas kontroly boli pod vplyvom alkoholu. Počas roka 2019 ich bolo celkovo 75. Takmer všetky
tieto osoby boli pod vplyvom alkoholu pristihnuté v užšom centre Starého Mesta, a to počas
večerných či nočných hodín.
Z pohľadu OR PZ BA I možno hodnotiť stav na úseku ochrany verejného poriadku a boja s
trestnou činnosťou v roku 2019 na teritóriu služobného obvodu ako stabilizovaný. Tento stav sa
podarilo dosiahnuť okrem iného aj dlhodobým uplatňovaním niektorých opatrení v spôsobe
výkonu služby poriadkovej polície.
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Za niektoré možno spomenúť :
Ø Flexibilné sústreďovanie výkonu bežnej hliadkovej služby policajtov do lokalít a časov
najväčšieho nápadu trestnej činnosti.
Ø Vykonávanie špeciálnych policajných akcií v kritických časov a na určených miestach
a s konkrétnymi zameraniami výkonu služby. Policajné akcie a bezpečnostné opatrenia sú
vykonávané prevažne cez víkendy a v noci, prípadne počas dopredu nahlásených
kultúrnych, spoločenských alebo iných verejných podujatí. Každá policajná akcia či
bezpečnostné opatrenie má samostatné velenie, pričom ako velitelia do uvedených
zvýšených výkonov sú určovaní skúsení velitelia s dobrou miestnou a osobnou znalosťou.
Ø Komplex opatrení na eliminovanie požívania alkoholu mladistvými osobami, namierené
nie len voči samotným mladistvým osobám, ale aj iným osobám, ktoré im alkohol
umožňujú požívať alebo im ho predávajú či ponúkajú.
Ø Spolupráca s inými subjektmi, okrem iných aj s orgánmi samosprávy.
•

Úsek dopravy

Na úvod je potrebné uviesť, že nemáme systemizované miesta policajtov, ktorí
vykonávajú dohľad nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej dopravy a ani nevykonáva
objasňovanie dopravných nehôd. Tieto činnosti zabezpečuje Krajský dopravný inšpektorát KR PZ
BA.
Policajti vykonávajú prejednávanie priestupkov v správnom konaní ako prvostupňový
orgán. V tabuľke sú uvedené najvýznamnejšie údaje o nehodovosti na území Starého Mesta.
Nemáme komplexné údaje o všetkých zistených priestupkoch na úseku dopravy a to
z dôvodu, že tento druh priestupkov je zisťovaný a prejednávaný aj inými zložkami ( mestskou
políciou, inými útvarmi PZ ).

V nasledujúcej tabuľke sú základné údaje o dopravnej nehodovosti v okrese Bratislava I za rok
2019.
Tabuľka č. 10: dopravná nehodovosť v roku 2019 v porovnaní s rokom 2018
Dopravná nehoda – „DN“
Počet DN celkom 2019 BAI
+ / - oproti roku 2018
Počet DN s následkom na živote alebo na zdraví 2019 BAI
+ / - oproti roku 2018
Počet usmrtených 2019 BAI
+ / - oproti roku 2018
Počet ťažko zranených 2019 BAI
+ / - oproti roku 2018
Počet ľahko zranených 2019 BAI
+ / - oproti roku 2018
Škoda v 10 € 2019BAI
+ / - oproti roku 2018

157
-15
48
-8
1
+1
8
+1
61
+10
50421
+7860
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Počas roka 2019 došlo k jednej smrteľnej dopravnej nehode a to dňa 19.03.2019 na
Štefánikovej ul. / kolízia motocyklistu s osobným motorovými vozidlom, ktorého vodič
motocyklistovi nedal prednosť v jazde, čo malo za následok usmrtenie motocyklistu /. Pri
analýze všetkých štatistických ukazovateľov dopravnej nehodovosti
v porovnaní s rokom
2018 možno konštatovať celkový pokles v počte všetkých dopravných nehôd za sledované
obdobie , avšak znepokojujúcim faktorom je nárast počtu ľahko zranených, ťažko zranených
a pribudnutie vyššie spomenutého prípadu dopravnej nehody s tragickým následkom.
Najrizikovejšími cestnými úsekmi z hľadiska nehodovosti boli v roku 2019 vo vzťahu
k chodcom ulice Palisády, Šancová, Záhradnícka, NAGLS, Štefánikova a vo vzťahu k
dodržiavaniu rýchlosti jazdy ulice Pražská, Brnianska, NAGLS, Nový most a Košická.
Najčastejšie dochádzalo v roku 2019 k dopravným nehodám najmä v čase od 04.00 hod. do
08.00 hod. , od 12.00 hod. do 16.00 hod. a od 16.00 hod. do 20.00 h. Najrizikovejšími dňami
boli utorok , štvrtok a piatok. Žiadna z ulíc v rámci územia Starého Mesta štatisticky nepatrí
do popredných úsekov a ulíc podľa počtu dopravných nehôd na území Bratislavského
kraja.
•

Spolupráca s orgánmi samosprávy

Spoluprácu s Mestskou políciou MČ Staré Mesto hodnotíme ako veľmi dobrú, najmä vďaka
konštruktívnemu a profesionálnemu prístupu velenia mestskej polície. Výsledkom tejto spolupráce
bol výkon akcií zameraných na dodržiavanie VZN, podávania a požívania alkoholických nápojov
mládeži a prevenciu porušovania
verejného poriadku
na verejných priestranstvách a
v reštauračných, zábavných a pohostinských zariadeniach, najmä v oblasti ulíc Obchodnej
a Beblavého, ktoré prebiehali vo vytipovaných dňoch a časoch v priebehu celého roka 2019.
Opakovane sa chcem vyzdvihnúť spoluprácu s MČ Bratislava - Staré Mesto pri organizovaní
a zabezpečovaní rôznych verejných akcií. Prínosom je pôsobenie p. Mgr. Evy Nagyovej z
oddelenia právnych a správnych činností. Tak ako som už vyššie uviedol, treba oceniť najmä jej
aktivitu a odbornosť.
Oceňujeme tiež spoluprácu v procese prípravy opatrení a pri vzájomnej výmene informácií
v súvislosti s konaním prezidentských volieb a volieb do Európskeho parlamentu v roku 2019.
Osobitne by sme chceli vyzdvihnúť doterajšiu spolupráce so starostkou Mestskej časti
Bratislava Staré Mesto pri plánovaní bezpečnostných opatrení ku konaniu vianočných trhov na
Hviezdoslavovom a Hlavnom námestí. Výsledkom vzájomnej dohody bolo aj odbornou i širokou
verejnosťou kladne prijaté osadenie ťažkých betónových blokov naprieč Hviezdoslavovým
námestím, ktorých cieľom bolo zabrániť teroristickým útokom voči návštevníkom vianočných
trhov formou cielených nájazdov motorovými vozidlami do davu. Rovnako plodná bola aj
vzájomná spolupráca so starostkou a s odbornými pracovníkmi Miestnej časti Bratislava Staré
Mesto pri príprave a priebehu osláv Silvestra 2019 a príchodu nového roka 2020. V tejto súvislosti
patrí naše poďakovanie starostke za to, že počas výkonu bezpečnostných opatrení súvisiacich
s oslavami Silvestra a príchodu nového roka ponechala časť prízemia budovy mestskej časti na
Medenej ul. č. 2 k dispozícii policajtom, čo prispelo nie len k vyššiemu komfortu, ale hlavne
k zefektívneniu služby príslušníkov počas bezpečnostných opatrení.
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Našimi cieľmi v budúcnosti sú:
•
•
•

Naďalej znižovať nápad trestných činov a priestupkov na území Starého Mesta.
Prijatými opatreniami maximálne eliminovať nápad najmä násilných trestných činov
páchaných na verejných priestranstvách.
Zvyšovať podiel objasnených trestných činov a priestupkov a podieľať sa na zabezpečení
dodržiavania verejného poriadku počas konaných verejných zhromaždení a tým prispieť
k celkovej bezpečnosti obyvateľov a návštevníkov Starého Mesta.
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Správa
o stave verejného poriadku v mestskej časti Staré Mesto a činnosti
Expozitúry I., Mestskej polície Bratislava za rok 2019

Mestská polícia Hlavného mesta SR Bratislavy ako poriadkový útvar pôsobí pri zabezpečovaní
a kontrole verejného poriadku, plní úlohy vyplývajúce zo všeobecne záväzných nariadení,
uznesení Mestského zastupiteľstva Hlavného mesta SR Bratislavy, rozhodnutí primátora
Hlavného mesta. Súčasťou Mestskej polície Hlavného mesta SR Bratislavy je aj Expozitúra
Bratislava 1.
V priebehu roku 2019 bolo zaradených na Expozitúre I Mestskej polície Bratislava od 47 do
51 policajtov, podieľajúcich sa na zabezpečovaní výkonu služby. Z toho v priamom výkone
služby v uliciach Mestskej časti Staré Mesto to bolo cca 38 policajtov. Organizačným
poriadkom Mestskej polície hlavného mesta SR Bratislavy, ktorý bol schválený Mestským
zastupiteľstvom uznesením č. 1061/2018 zo dňa 21.2.2018 je plánovaný stav 79 policajtov,
z toho 64 policajtov v priamom výkone služby v uliciach Mestskej časti Staré Mesto.
V uvedených počtoch nie sú zahrnutí dvaja zamestnanci so zníženou pracovnou schopnosťou,
ktorí obsluhujú mestský kamerový systém a jeden zamestnanec – upratovač. Z uvedeného
vyplýva, že personálny stav na Expozitúre I MsP Bratislava bol v priebehu roku 2019 naplnený
na cca 62 %, pričom v priamom výkone služby na ulici na cca 59 %, čo samozrejme neprispieva
k potrebnému zabezpečeniu plnenia úloh na úseku verejného poriadku v MČ Bratislava - Staré
Mesto.
Okrem plnenia bežných a neodkladných každodenných úloh sa príslušníci Expozitúry I
Mestskej polície Bratislava aktívne podieľali na zabezpečovaní rôznych kultúrnych,
spoločenských a športových podujatí. V roku 2019 sa v Mestskej časti Bratislava - Staré Mesto
uskutočnilo:
- 514 zhromaždení občanov,
- 613 kultúrnych akcií a
- 191 športových podujatí.
Z uvedeného vyplýva, že zabezpečovanie vyššie uvedených podujatí si vyžiadalo značný
počet policajtov a v neposlednom rade aj čas strávený počas zabezpečovania týchto podujatí,
čo išlo samozrejme na úkor potrebného výkonu služby v uliciach Mestskej časti Bratislava –
Staré Mesto. Spomínané podujatia boli podľa potreby zabezpečované a koordinované
s Okresným riaditeľstvom Policajného zboru Bratislava I ako aj s Krajským riaditeľstvom
Policajného zboru v Bratislave. Súčinnosť a spolupráca s Okresným riaditeľstvom Policajného
zboru Bratislava I bola tak ako po minulé roky aj v roku 2019 na vysokej úrovni. Podľa
aktuálnych potrieb a vývinu situácie v mestskej časti na úseku verejného poriadku sa vykonali
súčinnostné akcie /ul. Obchodná, nám. SNP, ul. Beblavého, ul. Židovská, lokalita pešej zóny/.

Počet súčinnostných akcií bol značne limitovaný personálnymi možnosťami Expozitúry I
Mestskej polície Bratislava ako aj Okresného riaditeľstva Policajného zboru Bratislava I.
Dôslednou prípravou pred podujatím /išlo o protestné zhromaždenia občanov, pochody
ľavicových aj pravicových extrémistov, fanúšikovia športových klubov a pod./, u ktorých sa
predpokladalo narušenie verejného poriadku a následným vykonaním koordinovaného
opatrenia zo strany Mestskej polície Hlavného mesta SR Bratislavy ako aj Okresného
riaditeľstva Policajného zboru Bratislava I, sa podarilo zabezpečiť všetky podujatia takým
spôsobom, že nedošlo k vážnejšiemu narušeniu verejného poriadku.
Výkon služby Expozitúry I MsP Bratislava sa v uplynulom roku zameriaval predovšetkým na
vyhľadávanie a následné riešenie priestupkov na úseku statickej dopravy /parkovanie
motorových vozidiel/, čo je v prípade Mestskej časti Bratislava – Staré Mesto zásadný
problém.
V súvislosti s vyhľadávaním priestupkov na úseku statickej dopravy bolo v mesiacoch júl –
august 2019 testované monitorovacie vozidlo /tzv. CAMCAR/, ktoré zaznamenávalo
a vyhodnocovalo oprávnenosť státia vozidiel na parkovacích miestach. Druhým problémom
je dodržiavanie príslušných VZN Mestskej časti Bratislava – Staré Mesto vo veci
prevádzkovania zariadení poskytujúcich pohostinské a zábavné služby a z toho vyplývajúcich
rušení nočného kľudu. Za porušenie ustanovení príslušných VZN Mestskej často Bratislava –
Staré Mesto bolo odstúpených na Referát obchodu, správnych konaní a verejného poriadku
na riešenie v správnom konaní 120 poznatkov zistených počas výkonu služby.
Na zabezpečení a kontrole verejného poriadku v uliciach mestskej časti sa podieľal aj
kamerový systém. V roku 2019 bolo v Mestskej časti Bratislava - Staré mesto umiestnených 74
kamier, prostredníctvom ktorých bolo zistených 1465 porušení zákona. Porušenia zákona sa
v prevažnej väčšine týkalo priestupkov na úseku statickej dopravy a páchania priestupkov zo
strany neprispôsobivých občanov.
Od 22.8.2020 začala na základe prijatia uznesenia Mestského zastupiteľstva č. 1061/2018
zo dňa 21.2.2018 svoju činnosť Zásahová jednotka so sídlom na ul. Obchodná č. 29 v Bratislave.
Vznik Zásahovej jednotky bol podmienený stavom verejného poriadku /hlavne rušenie
nočného kľudu na ul. Obchodná, Poštová, nám. SNP, ul. Beblavého, ul. Židovská, pešia zóna/.
Zásahová jednotka má celomestskú pôsobnosť.
K zlepšovaniu stavu verejného poriadku prispievali aktívne aj občania, ktorí v roku 2019
telefonicky kontaktovali Expozitúru I MsP Bratislava:
-

a to 2230 krát prostredníctvom tiesňovej linky 159,
9 407 krát bolo telefonickou linkou priamo kontaktované operačné pracovisko
Expozitúry I MsP Bratislava,
osobné podnety od občanov podané priamo na Expozitúru I MsP Bratislava 3 272 krát.
Tabuľkový prehľad o počte a spôsobe riešenia priestupkov je v prílohe tejto správy.

V oblasti technického vybavenia disponovala Expozitúra I MsP Bratislava 5 služobnými
motorovými vozidlami a 41 ks imobilizérov.

Aj napriek úsiliu vedenia Expozitúry I MsP Bratislava a aj samotných jej príslušníkov, stav na
úseku verejného poriadku nebol na požadovanej úrovni. Tento neželaný stav sa budeme snažiť
neustále zlepšovať, je však zapríčinený najmä chronickým nedostatkom zamestnancov.

Veliteľ Expozitúry I., MsP Bratislava
Dušan Krajčovič

Prílohy: Tabuľkový prehľad o činnosti za rok 2019

policajt so psom

3 683
6 999
2
5

kamerový systém

kamerový systém ŤZP

hlásenie na 159

telefonický podnet od občana

osobný podnet od občana

požiadavka z MÚ

požiadavka z PZ

podnet mailom

iný spôsob

INÉ SPÔSOBY ZISTENIA

ZISTENÉ UDALOSTI SPOLU

papuče

odťahy

trestný čin - postúpeie PZ

predvedenie - počet prípadov

obmedzenie OS - počet prípadov

vec oznámená PZ - nejde o priestupok

oznámené inému orgánu - nejde o priestupok

iné oznámenia, zistenia a riešenia

nezistený priestupok ani TČ / planý výjazd

privolaná RZP

privolaný HaZZ

privolaná Sloboda zvierat

nájdené a odovzdané osobné doklady

info - spolu priestupky (BP a oznámené)

nezistené závady

info - spolu priestupky (BP a oznámené)

nezistené závady

OSTATNÉ UDALOSTIO SPOLU
(Spolupráca s PZ, predvedenia, oznámenia, ostatné, kontroly
bez závad mimo priestupkov)

4
2
16
3
1
26
33
52
3 447
80
7
4
5
8
115
0
0
3803

Predvedenia a
obmedz.
osobnej slobody

ZISTENÉ POLICAJTOM

policajt s koňom

cyklo - hliadka

Expozitúra
MsP
BA I

pátrania - odovzadané PZ

Expozitúra
MsP
BA I

moto - hliadka

Spolupráca s PZ

Lustrovanie vozidla vo verejnom záujme

Útvar MsP

suma pokút MG

bloková pokuta MČ

suma pokút MČ

BP nezaplatené na mieste

suma BP nezaplatené na mieste

blokové pok. - počet spolu

blokové pok. - suma spolu

napomenutie

priestupok oznámený na DI

priestupok oznámený PZ

priestupok oznámený inému orgánu

DIPLOMATI - oznámené

TAXI - oznámené príslušnému orgánu

UBER / FY - oznámené prísluš. orgánu

27 179
7 027
105 900
6 683
95 670
54
1 835
13 764
203 405
7 534
4
22
248
1 163
25
5

Oznámené zistenia
Ostatné zistenia

Zistené policajtom rozpis
Info
o špeciálnych
kontrolách

TAXI
UBYTOVANIE

Zdroj zistenia udalosti

iné riešenia

začaté objasňovanie - neukončené

vec odložená

vec uložená

odovzdanie veci prísl. org.

správa o výsledku objasňovania

zatiaľ nedoriešené

PRIESTUPKY SPOLU

Blokové pokuty

UBYTOVANIE - oznámené prísl.orgánu

bloková pokuta MG

Útvar MsP

VŠETKY UDALOSTI SPOLU

Expozitúra
MsP
BA I

pešia hliadka

Útvar MsP

Zaznamenané udalosti za rok 2019 - spracované 14.02.2020

Priestupky

Ostatné riešenia priestupkov + objasňovanie
Objasňovanie

45
428
7
22
7
100
2
23 376

Doprava

Zistené iným spôsobom

10 689
865
600
2 230
9 407
3 272
12
56
32
8
16 482
27 171
11 742
4 826

