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S P R Á V A 

 

 o bezpečnostnej situácii na teritóriu OR PZ v BA I  za rok 2007 

 

 V roku 2007 plnilo Okresné riaditeľstvo PZ v Bratislave I ako bezpečnostný zbor 

úlohy vo veciach vnútorného poriadku, bezpečnosti, boja proti zločinnosti a úlohy, ktoré pre 

Policajný zbor vyplývajú z medzinárodných záväzkov Slovenskej republiky. Vo svojej 

činnosti spolupôsobí pri ochrane základných práv a slobôd občanov, pri ochrane života, 

zdravia, osobnej slobody a bezpečnosti osôb a pri ochrane majetku. Pri plnení svojich úloh 

tiež spolupracuje s orgánmi územnej samosprávy najmä pri určovaní priorít daných 

v prevencii kriminality, ochrany verejného poriadku a boja s kriminalitou.  

 

A/ Úsek trestného konania 

 

 Za hodnotené obdobie Okresné riaditeľstvo PZ v Bratislave I eviduje nápad 4.445 

trestných činov, z ktorých sa podarilo objasniť 1.057 prípadov. 

 

V oblasti objasňovania najzávažnejších trestných činov  ako vraždy, lúpeže, 

znásilnenia, vydierania sa podarilo dosiahnuť vyššiu objasnenosť. Z hľadiska nápadu je 

možné konštatovať, že najväčší počet lúpežných prepadnutí bol zaznamenaný na 

Predstaničnom námestí a jeho okolí. Boli zaznamenané iba tri prípady lúpežného prepadnutia 

bankovej inštitúcie, pričom jeden prípad bol objasnený. Páchatelia sú v súčasnej dobe vo 

vyšetrovacej väzbe. Jednou z priorít kriminálnej polície v budúcnosti bude úsilie o zlepšenie 

už existujúcej spolupráce v oblasti objasňovania trestnej činnosti a pátrania po osobách 

trestných činov so Železničnou políciou SR a Mestskou políciou hlavného mesta SR. 

 

V dôsledku neustáleho monitorovania bezpečnostnej situácie, prijatí účinných opatrení 

a úzkej spolupráce jednotlivých súčastí PZ v služobnom obvode Bratislava I sa podarilo 

eliminovať negatívne prejavy organizovaného zločinu. V hodnotenom období bola 

zaznamenaná jedna vražda, ktorú sa podarilo objasniť.  V roku 2007 nedošlo k prejavom 

demonštrácie sily podsvetia. 

 



2 

Činnosť záujmových osôb resp. skupín z kriminálneho hľadiska v služobnom obvode 

Bratislava I za hodnotené obdobie v dôsledku nepretržitého monitorovania bola ich činnosti aj 

vďaka represívno-bezpečnostným policajným akciám značne obmedzená. Pri uskutočňovaní 

policajných akcií polícia vychádza z aktuálnej analýzy z bezpečnostnej situácie v danej 

oblasti. Pri zhoršení situácie za účelom ochrany obyvateľstva, ich telesnej integrity, majetku, 

však nekompromisne zasiahne proti porušovateľom zákona aj menej populárnymi  

opatreniami. 

          

Za obdobie roku 2007 policajti OR PZ v BA I uskutočnili desiatky bezpečnostných 

opatrení v rôznych reštauračných zariadeniach, kde dochádza k rôznym formám trestnej 

činnosti, alebo kde sa zdržiavajú kriminálne závadové osoby. 

 

V hodnotenom období bola vykonaná jedna policajná akcia v priestoroch 

Konzervatória na Tolstého ul. za účelom zaistenia omamných a psychotropných látok za 

použitia služobného psa, bez pozitívneho  výsledku. 

 

 Zvýšená pozornosť bola venovaná na potláčanie prejavov extrémizmu a propagácie 

fašizmu. V priebehu roka 2007 bolo evidovaných 16 prípadov a z toho bolo objasnených 9 

prípadov z  uvedenej trestnej činnosti.  

 

V roku 2007 bolo v oblasti majetkových trestných činov objasnených menej skutkov 

ako v roku 2006. Prevažnú väčšinu majetkových deliktov tvorila uličná trestná činnosť najmä 

vreckové krádeže. Tradične najväčší nárast týchto trestných činov bol zaznamenaný 

v dovolenkovom a predvianočnom období. Medzi najkritickejšie miesta stále patrí Kamenné 

námestie, Hlavné námestie, historické centrum, Námestie SNP a Špitálska ul. Pri objasňovaní 

tohto druhu trestnej činnosti je treba vyzdvihnúť existujúcu spoluprácu s MsP. 

 

Ďalšou dôležitou oblasťou z hľadiska občana je trestná činnosť krádeží vlámaním do 

bytov. Aj v tejto oblasti sme zaznamenali v uplynulom roku rovnakú objasnenosť  ako v roku 

2006 pri vyššom nápade ( 9 prípadov ) tejto trestnej činnosti. 

 

V hodnotenom období evidujeme celkovo 685 ekonomických trestných činov, čo je 

o 34 skutkov viacej, ako v roku 2006. Z toho bolo objasnených 335 skutkov.  
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Z celkového nápadu 713 trestných oznámení predstavujú najväčší podiel oznámenia o 

podozrení z trestného činu podvodu. Druhou skupinou početne najviac zastúpenou v nápade 

sú oznámenia o podozrení z trestného činu neoprávneného vyrobenia a používania 

elektronického platobného prostriedku a inej platobnej karty. Taktiež celkom výrazné je 

zastúpenie trestných oznámení o podozrení z trestného činu falšovania a pozmeňovania 

peňazí a cenných papierov. 

 

V roku 2007 bola zo strany Okresného riaditeľstva PZ  v Bratislave I i naďalej 

venovaná zvýšená pozornosť trestným činom neoprávneného obchodovania s devízovými 

hodnotami pred OD Tesco na Kamennom námestí. V priebehu roka bolo vykonaných 

niekoľko policajných akcií pred OD Tesco a hotelom Kyjev zameraných na potlačenie tejto 

trestnej činnosti. Uvedené opatrenia prispeli k tomu, že v roku 2007 sme evidovali iba dva 

prípady podvodov v súvislosti s touto trestnou činnosťou. 

 

B/ Úsek objasňovania priestupkov 

 

Na úseku objasňovania priestupkov, jednotlivé obvodné oddelenia spoločne 

s Oddelením hliadkovej služby Okresného riaditeľstva PZ v Bratislave I v hodnotenom 

období prijali celkovo 3.419 oznámení o podozrení zo spáchania priestupku (o 444 menej ako 

v roku 2006). Počas objasňovania bolo zistených celkovo 904  priestupkov (čo  je o 102 

menej ako v roku 2006 ), percento úspešnosti objasňovania priestupkov je 32,48  %. (rok 

2006, 32,45 %) 

  

Priestupkov proti majetku bolo zaznamenaných 2.228 (o 186 menej), zistených 

páchateľov bolo 518 (o 36 viac )  a objasnenosť sa zvýšila o 3,28% na 23,25%.  Na úseku 

priestupkov proti verejnému poriadku a proti občianskemu spolunažívaniu bolo skutočne 

evidovaných 315 oznámení (o 60 menej), v ktorých bolo zistených 195 priestupkov (o 43 

menej), úspešnosť objasňovania bola 61,90 %, so znížením úspešnosti objasňovania 

priestupkov o 1,56%. 

 

Pre podozrenie zo spáchania trestného činu v priebehu objasňovania priestupku bolo 

orgánom činným v trestnom konaní odovzdaných 38 priestupkov.   

 

Na objasnenie odovzdaných podľa miestnej príslušnosti bolo 356 priestupkov proti 
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majetku, 16 priestupkov proti občianskemu spolunažívaniu. 

 

V štádiu rozpracovania v závere roka 2007 bolo 211 priestupkov proti majetku, 39 

priestupkov proti občianskemu spolunažívaniu a 9 priestupkov proti bezpečnosti a plynulosti 

cestnej premávky.  

 

Policajti odboru poriadkovej polície oddelenia dokladov za rok 2007  na úseku 

občianskych preukazov zistili 106 priestupkov, ktoré boli vyriešené v blokovom konaní. Na 

úseku zbraní a streliva boli zistené a vyriešené celkovo 4 priestupky.  

 

Policajti poriadkovej polície zabezpečovali verejný poriadok v roku 2007, počas 230 

kultúrno-spoločenských akcií a  17 športových podujatí. Celoročne je zabezpečovaný verejný 

poriadok v okolí zastupiteľského úradu USA  a v okolí  budovy NR SR. 

   

 Za sledované obdobie roku 2007 Odbor poriadkovej polície Okresného riaditeľstva PZ 

v Bratislave I.,  hlavne v druhej polovici roku 2007 zvýšil aktivitu v spolupráci s Mestskou 

políciou a  Železničnou políciou a to hlavne v lokalitách a činnostiach, ktoré priamo mali 

vplyv na celkovú bezpečnostnú situáciu v okrese Bratislava I. Jednalo sa prevažne 

o Predstaničné námestie, Námestie Slobody, Kollárovo námestie a ďalšie miesta s častým 

výskytom trestnej činnosti a priestupkov. Boli vykonávané pravidelné spoločné akcie na 

odstránenia príčin vzniku ohrozenia verejného poriadku. Jednalo sa o miesta, kde sa schádzali 

mladí ľudia a pod vplyvom  alkoholu, ktorí  sa dopúšťali rôznej trestnej činnosti, od výtržností 

až po rasovo motivované útoky. Taktiež takýto podnapití sa stávali často obeťami trestných 

činov či priestupkov. Pravidelnými kontrolami s MP a kontrola dodržovania platného VZN 

o zákaze požívania alkoholu na verejnosti, postupne napomohla k zlepšeniu bezpečnostnej 

situácie v uvedených lokalitách. 

        

Prejednávanie priestupkov proti bezpečnosti a plynulosti  cestnej premávky 

v správnom konaní je hlavnou náplňou činnosti Oddelenia bezpečnosti a plynulosti cestnej 

premávky Okresného dopravného inšpektorátu Okresného riaditeľstva PZ v Bratislave I.  

OBCP ako správny orgán prejednáva priestupky v zmysle zákona SNR č. 372/1990 Zb.  o 

priestupkoch v znení  neskorších predpisov v blokovom konaní, rozkaznom konaní alebo vo 

veci priestupku rozhoduje v správnom konaní, vydáva rozhodnutia o zadržaní vodičského 



5 

preukazu ako aj rozhodnutia o žiadosti o upustenie od výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti 

viesť motorové vozidlá všetkého druhu. 

      

OBCP prejednáva priestupky v blokovom konaní v prípadoch, že páchateľ priestupku 

nebol vyriešený na mieste, alebo bola spísaná správa o výsledku objasňovania priestupku. Za 

sledované obdobie  roku 2007 OBCP ODI OR PZ v BA I sa 58 priestupkov vybavilo 

dohovorom, čo je o 35 priestupkov menej,  ako za rovnaké obdobie roku 2006( 93 

priestupkov riešených dohovorom). V blokovom konaní  v roku 2007 OBCP ODI OR PZ 

v BA I  riešilo 193 priestupkov na sumu 241.500,-Sk, čo je o 70 priestupkov  a o sumu 

81.000,Sk menej, ako za rovnaké obdobie roku 2006( 263 vecí na sumu 322.000,-Sk). Za 

obdobie roka  2007 OBCP ODI BAI  v 286 prípadoch vydalo rozkaz o uložení sankcie na 

sumu 632.000,-Sk, čo je o 70 rozkazov  o sumu 117.500,-Sk  menej, ako za rovnaké obdobie 

roku 2006 (356 rozkazov na sumu 749.500,-Sk) 

           

V správnom konaní bolo za obdobie roku 2007 rozhodnutím prejednaných 549 

priestupcov na sumu 3.948.000,-Sk, čo je o 75 rozhodnutí a o sumu 652.000,-Sk viac, ako za 

rovnaké obdobie roku 2006( 474 rozhodnutí na sumu 3.296.000,-Sk). 

 

 Vo veci zadržania vodičského preukazu, OBCP ODI OR PZ v BA I vydalo 204 

rozhodnutí o zadržaní vodičského preukazu, čo je o 37 rozhodnutí viac, ako za rovnaké 

obdobie roku 2006, kedy bolo vydaných 167 rozhodnutí. Ďalej bolo v roku 2007 vydaných 

104 rozhodnutí o  žiadosti o upustenie od výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti, čo je o 41 

rozhodnutí viac, ako za rovnaké obdobie roku 2006/ vydaných 63 rozhodnutí/ 

      

Voči rozhodnutiam o priestupku si za obdobie  2007 podalo odvolanie 18  účastníkov  

konania  pričom 15 rozhodnutí bolo správnym orgánom KDI KR PZ Bratislava potvrdených, 

1 rozhodnutie bolo zmenené a dve rozhodnutia boli zrušené a vrátené na nové konanie. 

     Celkom za sledované obdobie mesiacov roku 2007 OBCP uložilo pokuty vo výške 

4.821.500,-Sk za 1086 priestupkov, čo je o 100 priestupkov menej a o sumu 454.000,-Sk 

viac, ako za sledované obdobie roku 2006.  

      

OBCP ODI OR PZ v BA I okrem vyššie uvedených činností zabezpečuje aj 

nahrávanie uložených pokút do evidenčnej karty priestupcov. V prípade potreby sa policajti 

OBCP zúčastňujú bezpečnostných opatrení. 
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C/ Úsek prevencie 

 

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Bratislave I spolupracuje na úseku prevencie 

s Úradom mestskej časti Bratislava – Staré Mesto na základe zákona o Policajnom zbore. 

 

V hodnotenom období sa pokračovalo v súlade so stratégiou prevencie kriminality 

v projekte “Správaj sa normálne” na 7 základných školách v 10 triedach. Projekt v školskom 

roku 2006/2007 realizovalo 8 policajtov Okresného riaditeľstva Policajného zboru 

v Bratislave I.  

 V mesiaci marec bol  prezentovaný projekt “Vidieť a byť videný“.  

V mesiaci máj sa začal realizovať projekt „Beviár bezpečia a istoty“. 

V mesiaci máj sa uskutočnila dopravno - preventívna akcia Jablko-citrón, ktorej sa 

zúčastnila aj preventistka Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave I. 

  V období február - jún 2007 bola formou prednášok realizovaná spolupráca Okresného 

riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave I a škôl, kde cieľovou skupinou boli žiaci 

základných škôl a žiaci stredných škôl. Účelom aktivity bola prednášková činnosť pre žiakov 

základných škôl na Dunajskej, Jesenského, Vazovovej ulici a žiakov stredných škôl na 

Grösslingovej ulici a Fajnorovom nábreží. Prednášky boli zamerané na elimináciu kriminality 

mládeže a zvyšovania právneho vedomia detí a mládeže, šikanovanie v triede na základe 

riešenia konkrétnych prípadov a na dopravnú výchovu. Prednášková činnosť bola vykonaná aj 

v predškolskom zariadení. Účelom aktivity bola prednášková činnosť pre deti Materskej školy 

na Ferienčíkovej ulici formou besedy. Deťom boli ukázané pracovné pomôcky policajta.  

V spolupráci s masmédiami s regionálnou a celoslovenskou pôsobnosťou 

a v spolupráci s hovorkyňou Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave sa 

prezentovali aktuálne skutočnosti ako prevencia na úseku krádeže vlámaním do motorových 

vozidiel,  pouličné krádeže, krádeže na osobách prostredníctvom printových médií. 

V procese formovania názorov verejnosti na činnosť Policajného zboru boli využívané 

regionálne noviny ako Bratislavské noviny, v ktorých boli občania informovaní o dopravno-

bezpečnostnej situácii, o nápade trestnej činnosti a tiež o zmenách pri cestovaní do zahraničia. 

 

Občania, ktorí podávali sťažnosti respektíve požadovali informácie rôzneho druhu boli 

prijímaní funkcionármi – riaditeľom Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave I z 
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dôvodu zvyšovania dôveryhodnosti polície verejnosti s cieľom utvárania priaznivého obrazu 

o činnosti Policajného zboru ako služby v záujme občanov a pre občanov. 

 
 

D/ Záver 

 

 Jednou z prioritných úloh OR PZ v Bratislave I je skvalitniť spoluprácu s mestskou 

políciou pri prevencii ale aj pri odhaľovaní a objasňovaní trestných činov. Zabezpečiť včasnú 

výmenu informácií a  konštruktívny prístup pri zlepšení bezpečnostnej situácie v mestskej 

časti Staré mesto. 

 

 V roku 2007 bola spolupráca s príslušníkmi mestskej polície veľmi dobrá pri plnení 

úloh k zabezpečeniu verejného poriadku, najmä pri rozsiahlejších bezpečnostných 

opatreniach. 

 
  
 
 
 
 
 
 
                  R i a d i t e ľ 
                Okresného riaditeľstva  PZ v  Bratislave  I 
 
                      pplk. Oliver Vontszemü  
 

 

 

  


