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Úvod 

Účelom predloženej informácie je oboznámiť Miestne zastupitel'stvo mestskej časti 
Bratislava - Staré Mesto členov o stave bezpečnosti na území mestskej časti Staré Mesto 
Bratislava I z pohl'adu OR PZ Bratislava I. 

Informácia je predkladaná na základe žiadosti prednostu miestneho úradu Bratislava -
Staré Mesto členov . 

Obdobná informácia o bezpečnostnej situáci í na teritóriu OR PZ v BA I za rok 2011 bola 

predložená na rokovanie Miestneho zastupitel'stva v roku 2012. 

Hlavná časť 

Bezpečnostnú situáciu celkovo, ako aj konkrétne v okrese Bratislava I možno označiť ako 

súhrn všetkých reálne existujúcich podmienok, ktoré charakterizujú zvláštnosti územia ( okresu 

Bratislava I ), trestnú činnosť a boj s trestnou činnosťou . Jedným z hlavných ukazovatel'ov 

bezpečnostnej situácie je nápad trestných činov . 

V okrese Bratislava I sú dislokované tri obvodné oddelenia a to : 

1. Obvodné oddelenie Staré Mesto východ na Sasinkovej ul. 23 

2. Obvodné oddelenie Staré Mesto stred na Štúrovej ul. č 15 

3. Obvodné oddelenie Staré Mesto západ na Lermontovovej ul. Č. 1 

• Trestné či ny 

V okrese Bratislava I bolo v roku 2012 spáchaných celkovo 2479 trestných činov, čo je o 

207 menej ako v roku 2011. Na priblíženie tendencie zlepšujúceho stavu vo vývoji nápadu 

trestných činov za jednotlivé druhy kriminal ity uvádzam nasledovnú tabul'ku, ktorá mapuje vývoj 

za roky 2008, 2009, 2010, 2011 a 2012 nie len celkovo ale aj na úseku niektorých najviac 

sledovaných druhov kriminality. 

Druh kriminality rok 2008 rok 2009 rok 2010 Rok 2011 2012 
celkový nápad kriminality 4014 3822 3540 2686 2479 

násilná trestná činnosť 168 135 114 115 120 
lúpeže 54 44 35 37 35 

majetkové 2848 2654 2393 1613 1393 
krádeže vlámaním 298 282 261 210 181 

krádeže vlámaním do bytu 68 62 50 34 55 
krádeže moto vozidiel 185 167 166 82 65 

Ekonomická trestná činnosť 572 617 625 554 617 
drogová trestná činnosť 116 163 104 84 57 

Z uvedeného porovnania je v horizonte niekol'kých rokov zrejmý pokles nápadu trestných 

činov vo všetkých jej základných druhoch. Najvýraznejší medziročný pokles celkovej trestnej 

činnosti sme zaznamenali v roku 2011, pričom v priebehu roku 2012 pokles, síce menej výrazne, 

ale naďalej pokračoval. 

Možno skonštatovať, že jeden z hlavných faktorov bezpečnostnej situácie, nápad trestnej 

činnosti, má pozitívny, klesajúci trend, čo názorne vidieť aj v nasledujúcom grafe. 
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• Objasnenosť trestných činov 

Bezpečnostnú situáciu ovplyvňuje aj podiel objasnených skutkov na celkovom nápade 

trestných činov . Aj v roku 2012 zostáva zachovaný viacročný trend vzrastajúceho percenta 
objasnenosti 

percento objasnenosti trestných činov (v %) 
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pe"en'o obi"neno: , ; 2008 2009 2010 2011 2012 I 
19,86 20,09 20,73 27,55 28,28 I 

! I trestných činov (v %) I 
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Najvyššie percento objasnených trestných činov v roku 2012 dosiahlo OO PZ Staré Mesto 

stred a to 30,14 %. Na OO Staré Mesto východ bola objasnenosť 28,26 % a na OO PZ Staré Mesto 
západ 24,20 %. 
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Potešitel'nou skutočnosťou je tá, že v roku 2012 nebola na území okresu Bratislava 

/ spáchaná ani jedna vražda. Len pre porovnanie, v roku 2011 sme zaznamenali vraždy dve. 

Pokles sme v roku 2012 zaznamenali aj v drogovej trestnej činnosti, pričom drogová trestná 

činnosť je vokrese Bratislava / páchaná prevažne drobnými konzumentmi, vo forme 

prechovávania drog pre vlastnú potrebu . V medziročnom porovnaní evidujeme zvýšený nápad 

krádeže vlámaním do bytov a domov, ktorý bol spôsobený výskytom sériových krádeží viacerých 

jednotlivcov, špecializujúcich sa na tento druh protiprávneho konania . Môže nás však teši( že 

koncom roka sa podarilo najaktívnejších bytových vlamačov zadržať. Od ich zadržania 

a uväznenia sme nezaznamenali ani jeden prípad krádeže vlámaním do bytov. Za pozornosť stojí 

aj medziročné zníženie počtu odcudzených vozidiel , ktorých sa kradne v okrese Bratislava 

/ medziročne menej a menej, minimálne už od roku 2008. K medziročnému nárastu však došlo 
na úseku ekonomickej kriminality. 

• Priestupky 

Nápad priestupkov v roku 2012 prezentujeme bez porovnania s predchádzajúcimi rokmi, 

keďže sa v nich používala iná metodika výberu vstupných údajov k štatistickým výpočtom 
a porovnanie výstupov by tak nebolo korektné. 

V nasledujúcej tabul'ke je zaznamenaný nápad priestupkov v roku 2012 a to 

podrobnejšie, teda podl'a jednotlivých druhov priestupkov. § 50 - sú priestupky majetkové, § 47, 

48 a 49 sú priestupky proti verejnému poriadku a proti občianskemu spolunažívaniu, § 22 ods. 1 

sú priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky a § 30 sú priestupky na úseku 

ochrany pred alkoholizmom a inými toxikomániami. 

§ 50 § 49 § 47-48 § 30 ostatné spolu 
OR PZBA I 

I. Celkový nápad 2012 2355 314 1755 23 220 4667 

2. 
Skutočný počet 

2012 2021 252 1750 22 178 4223 
priestupkov 

Uvedené hodnoty sú za celý okres Bratislava I. V rámci okresného riaditel'stva sú však 

vel'ké rozdiely medzi jednotlivými oddeleniami. Jednoznačne najviac zaťažené nápadom 

priestupkov je Obvodné oddelenie Staré Mesto stred, za ním nasleduje Staré Mesto východ 

a nakoniec Staré Mesto západ, čo je spôsobené predovšetkým rozdielnou charakteristikou 

jednotlivých obvodov. 

• Objasňovanie priestupkov 

Objasňovanie priestupkov na obvodných oddeleniach vykonávajú zvacsa referenti 

s územnou a objektovou zodpovednosťou. Samotné objasňovanie priestupkov v roku 2012, počet 

ako aj percentuálne vyjadrenie za Okresné riaditel'stvo Bratislava /, je uvedené v nasledovnej 

tabulke. 
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ORPZBA I § 50 § 49 § 47-48 § 30 ostatné spolu 

I. 
Počet objasnených 
priestupkov 

2012 385 170 1747 21 158 2481 

2. Objasnenosť v % 2012 19,05% 67,46% 99,83% 95,45'1., 88,76% 58,75% 

• Blokové konanie 

Priestupky vybavené v blokovom konaní policajtmi OPP OR PZ Bratislava I môžeme 

porovnávať v rámci viac ročného vývoja. 

Blokové konanie - porovnanie 
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Ako vidieť z grafu suma pokút na mieste zaplatených sa medziročne znížila a to približne 

o rovnakú sumu, o akú sa naopak medziročne zvýšila suma pokút na mieste nezaplatených. 

• Faktory negatívne ovplyvňujúce bezpečnosť 

Za rok 2012 v okrese Bratislava I z pohradu poriadkovej polície uvádzam 

najproblémovejšie lokality či skutočnosti majúce negatívny vplyv na bezpečnostnú situáciu. 

OO PZ SMV 

}- Neoficiálne zriadené parkoviská na vorných pozemkoch v okolí ulíc Čulenova , Pribinova, 

Karadžičova kde sú časté krádeže vlámaním do odparkovaných motorových vozidiel 

prípadne ich krádeží, 

:r Nám. Slobody pri Úrade vlády, Hodžovo nám. a Kollárovo námestie pri zabezpečovaní 

verejného poriadku pri ohlásených zhromaždeniach - v období dní piatok a sobota, vo 

večerných hodinách, stretávanie sa mladých rudí na verejne prístupných miestach, kde 
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požívajú alkoholické nápoje. Dochádza k výtržnostiam a ublíženiam na zdraví, krádežiam a 

lúpežným prepadnutiam, 

~ Nám. Franza Liszta . - nočné spoje v nočných hodinách zvážajú podnapité osoby z celej 

Bratislavy, dochádza ku krádežiam na osobách, príp. lúpežiam, 

~ Karpatská ul. klub RANDAL - koncerty rockových kapiel , výtržnosti , ublíženia na zdraví. 

~ Štefánikova, INFINITY club - v letných mesiacoch výtržnosti, ublíženia na zdraví. 

~ Šancová medzi Karpatskou a Nám. Franza Liszta - lúpežné prepadnutia podnapitých osôb 

v nočných hodinách 

oo PZ SMS 

~ Historické centrum - vysoký počet návštevníkov, centrum zábavy, zahraniční turisti sú 

často predmetom záujmu páchatel'ov drobných krádeží, prepadnutí a a ďalších skutkov, 

ktorí však v absolútnej väčšine nie sú obyvatel'mi okresu Bratislava I a s tým súvisiaca 

vysoká anonymita, 

» Výtržnosti páchané podnapitými návštevníkmi v centre mesta, 

y Vysoký počet nočných zábavných podnikov spojených s organizovaním diskoték -

páchanie násilnej trestnej činnosti lúpežných prepadnutí, ublíženia na zdraví, výtržníctva, 

nielen v samotných prevádzkových jednotkách, ale aj v ich okolí a v centre mesta, kam sa 

návštevníci zvykli presúvať v podnapitom stave, 

» Celé historické centrum - krádeže na osobách, v nočných hodinách počas víkendu -

výtržnosti, krádeže na osobách. 

oo PZ SMZ 

~ Bradlianska ulica, Drotárska ulica, Martinengova ulica, ulica Pri Habánskom mlyne, 

Bartóková ulica - krádeže motorových vozidiel, krádeže vlámaním do motorových 

vozidiel. 

» Okolie pamätníka Slavín, okolie pamätníka I. svetovej vojny na ulici Francúzskych 

partizánov - drogy, požívanie alkoholických nápojov aj mladistvými a maloletými 

osobami. 

» Hotel Kempinsky - krádeže na izbách, krádeže vlámaním do motorových vozidiel v 

priestoroch podzemných garáží. 

~ Priestory pod Bratislavským hradom - Beblavého ulica, Židovská ulica - požívanie 

alkoholických nápojov na verejnosti aj osobami mladistvými, drogy. 

» Priestory pod mostom SNP - zastávky MHD - krádeže na osobách, v nočných hodinách 

počas víkendu - výtržnosti, krádeže na osobách . 
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).> N.A.G.L.S - bar PONTÓN, Subclub, Šport pub Machnáč - požívanie alkoholických nápojov 

mladistvými osobami, po záverečných hodinách v čase o cca 02.00 h až 05 .00 h výtržnosti, 

krádeže na osobách. 

).- Panenská ulica - Bar APOLÓN - požívanie alkoholických nápojov mladistvými osobami, 
drogy, v čase cca 03.00 h až 06.00 h počas víkendu - výtržnosti, lúpežné prepadnutia, 

krádeže na osobách. 

;.. Priestory pred budovou NR SR - miesto konania verejných zhromaždení s potencionálnym 

rizikom narušenia verejného poriadku. 

Činnosť poriadkovej polície bola v roku 2012 zameraná na spomenuté lokality a problémy. 

Takto orientovaný výkon služby mal vo svojom výsledku zlepšenie bezpečnostnej situácie, čo je 

zrejmé z vývoja kriminality, ako je uvedené v prvej časti tejto informácie . 

• Ochrana verejného poriadku a boj s uličnou kriminalitou 

Okres Bratislava I je v rámci Slovenska špecificky. Pri svojej najmenšej rozlohe a s nízkym 
počtom trvalo žijúcich obyvatel'ov na jednej strane a najvyšším počtom návštevníkom na 

Slovensku, vrátane tých zahraničných, na strane druhej. Je to práve okres Bratislava I v ktorom 
sú sústredené sídla ústredných orgánov štátnej správy ako napríklad národná rada, úrad vlády, 

úrad prezidenta SR, takmer všetky ministerstvá a podobne. Okres Bratislava I poskytuje sídlo 

množstvu iných spoločensky, kultúrne, turisticky, politicky či obchodne dôležitých objektov. 

Nesmieme zabudnúť ani na zahraničné zastupitel'stvá a úrady, spomedzi ktorých za zmienku stojí 
predovšetkým ambasáda USA. Okres Bratislava I je ale aj miestom, v ktorom sú viac než hocikde 

inde zastúpené obchodné prevádzky, reštauračné a zábavné podniky. V neposlednom rade je 

okres Bratislava I charakteristický aj štruktúrou stáleho obyvatel'stva, s vysokým podielom lepšie 

finančnej zabezpečených skupín či spoločensky, politicky a kultúrne významných osôb. Od toho 

všetkého sa odvíja aj štruktúra, povaha a rozsah páchanej uličnej a inej kriminality. 

Špecifický je aj charakter trestných činov spáchaných na ulici v tom, že ako páchatel', tak 

poškodení ako aj prípadní svedkovia sú vo väčšine prípadoch nie z trvalým bydliskom v okrese 

Bratislava I. Nezriedka sú ako páchatelia trestnej činnosti ale na druhej strane aj ako poškodení či 

svedkovia cudzinci. Tieto skutočnosť vel'mi sťažujú odhal'ovanie a dokumentovanie spáchaných 

trestných činov. Tým je predurčené, že hlavným ťažiskom na boj s uličnou kriminalitou je na 

prevencii formou hliadkovej činnosti policajtov poriadkovej polície . 

V oblasti uličnej kriminality sme zaznamenali oproti roku 2011 medziročný pokles o 145 

trestných činov. Ako to vidieť aj v nasledujúcej tabul'ke, uličná trestná činnosť súvisle medziročne 

klesá už počas niekol'ko ročnej histórie. 
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počet trestných činov, zaraďovaných k uličnej 

kriminalite 

2000 
1800 
1600 
1400 
1200 
1000 
800 
600 
400 
200 

o 

II počet trestných činov, 

zaraďovaných k uličnej 
krim inalite 

rok 2008 rok 2009 rok 2010 rok 2011 rok 2012 

1841 1675 1558 1126 981 

Pri ochrane verejného poriadku tvorí významný aspekt aj zabezpečovanie rôznych akcií. Od 
politických protestov, cez protestné, pietne a kultúrne zhromaždenia až po zahraničné návštevy 

a rôzne spoločenské akcie, ktoré sú v okrese Bratislava I sústavne. V roku 2012 bol špecifický tým, 
že sa konalo viacero protestných verejných zhromaždení vyvolaných tzv. kauzou Gorila . 
Z hl'adiska počtu účastníkov išlo o najrozsiahlejšie verejné protesty od r. 1989. I napriek 
búrlivému priebehu niektorých protestov sa podarilo bezpečnostných zložkám zabezpečiť všetky 
protesty tak, že nebolo zaznamenané významnejšie narušenie verejného poriadku. Okrem 
spomenutých akcií, ktoré sa vyznačujú relatívnou plánovitosťou a predvídatel'nosťou vývoja, 
sme sa v roku 2012 účinne podiel'ali aj na eliminovaní spontánne vzniknutých 
udalostí narušenia verejného poriadku, ku ktorých dochádza prevažne v blízkosti reštauračných 
a zábavných podnikov zo strany osôb pod vplyvom alkoholu. Potešitel'né je, že ani na tomto 

úseku služobnej činnosti sme nezaznamenali výraznejšie nedostatky. 
Negatívom pri ochrane verejné poriadku sú neoznámené protestne zhromaždenia rôznych 

skupín občanov, ktorí si vyberajú rôzne formy svojho protestu napr. blokáciou objektov, 
blokáciou dopravy, pálením vlajky a pod .. Z taktického hradiska sa nedá predpokladať pri týchto 
neoznámených protestných zhromaždeniach konanie zvolávatel'a a ostatných účastníkov 

zhromaždenia. Vel'a krát týmto konaním dochádza k protispoločenskému konaniu a preto musí 
operatívne zakročovať polícia. Pozitívom pri tomto je spolupráca i konanie p. Bc. Evou Nagyovou 

z MČ Bratislava Staré Mesto z oddelenia právnych a správnych činností, ktorá za našej spolupráce 

dokumentuje a objasňuje priestupky na úseku zhromaždovacieho práva. V súčasnosti neexistuje 
spätná väzba z referátu priestupkov o doriešení uvedeného konania . Myslíme si, že promptné 

vyriešenie priestupcu by viedlo k tzv. prevencií, nakol'ko tento priestupca by vedel, že za každý 

obdobný skutok bude aj v budúcnosti riešení v zmysle zákona (čo ho môže odradiť od budúceho 
konania) . 

Ďalším negatívom uličnej trestnej činnosti je tzv. sprejerstvo § 246 ods. 1 Trestného zákona 
ide o ustanovenie, ktoré je v pomere špeciality k ustanoveniu § 245 Trestného zákona 

(poškodzovanie cudzej veci) a pri svojom vzniku malo byť určené na elimináciu nežiaduceho javu 
tzv. sprejerstva. K zavedeniu tejto skutkovej podstaty do Trestného zákona došlo ešte za 
účinnosti starých trestných kódexov vr. 2005. Filozofia tejto novinky bola vtedy taká, aby 
sa sprejerstvo definovalo ako samostatný trestný čin bez, ohradu na výšku spôsobenej škody. 
K praktickej aplikácii ustanovenia § 246 Trestného zákona, ako nástroja na postihovanie 
poškodzovania cudzej veci formou pomarovania, postriekania resp. popísania farbou alebo inou 
látkou bez ohl'adu na výšku spôsobenej škody, však bráni jeho previazanie s ustanovením § 125 



9 
ods. 2 všeobecnej časti Trestného zákona, ktoré SUVISI s pojmom škoda u tých skutkových 
podstát, v ktorých základnej skutkovej podstate sa predpokladá spôsobenie škody ako 
majetkového následku a neuvádza sa jej výška . 

Aplikačná prax v Bratislave I sa definitívne ustálila tak, že podmienkou naplnenia skutkovej 
podstaty Trestného činu podl'a § 246 ods. 1 Trestného zákona je, s ohl'adom na dikciu 
všeobecného ustanovenia § 125 ods. 2 Trestného zákona, spôsobenie škody malej. Toto 
zámerom zákonodarcu však zjavne nebolo. Inak by zavedenie § 246 do Trestného zákona od r. 
2006 nemalo žiadny význam, keďže sprejerstvo podmienené spôsobením minimálne škody malej 
by sa dalo rovnako posudzovať a postihovať za pomoci už existujúceho všeobecného ustanovenia 
poškodzovania cudzej veci podl'a § 245 Trestného zákona. 

Prax ukázala, že spol'ahlivo dokazovať výšku spôsobenej škody pri niektorých 
sprejerských útokoch je nereálne. Ako príklad bezmocnosti stanoviť výšku spôsobenej škody 
uvádzam taký skutok, keď páchate I' nastrieka svoj symbol na miesto, na ktorom už z minulosti 
bolo viacero iných čmáraním od iných autorov (nápis cez nápis). Páchatel'a tak nie je možné 
podl'a doterajšej úpravy postihnúť ani len za priestupok. Takáto ujma je od pôvodcu posledného 
nápisu ťažko vymožitel'ná aj vobčiansko-právnom konaní. To však nič nemení na tom, že 
počmáraním zohyzdený objekt zostane zohyzdený ešte viac. 

Prísnejšia ochrana najmä verejne prístupných a verejne viditel'ných objektov, pred 
sprejerskou scénou sa ukazuje ako nanajvýš akútna . Práve počmáraním takýchto objektov 
dochádza nie len ku škode na majetku ale aj ku škode, ktorá sa v peniazoch nedá vyčísli( ktorá 
postihuje všetkých nás a ktorá spočíva v zhoršení kvality životného prostredia . V neposlednom 
rade aj v znížení turistickej atraktivity našich miest. Pochybné výtvory novodobých sprejerov tzv. 
writterov, nie len že nemajú vôbec nič spoločné s umením. Na prvý pohl'ad sú nevkusné a hlboko 
urážajú estetické cítenie každého normálneho človeka . Evokujú akurát tak zdesenie a odpor. 

Obzvlášť atraktívna lokalita pre sprejerov je okres Bratislava I. V Starom Meste Bratislavy sú 
nezmyselnými čmáraninami masívne zdevastované doslova celé ulice. Čiastočne uchránené 
ostali len tie objekty, kde sa neváha investovať do ochrany či obnovy. Menej solventní vlastníci 
iných objektov, ako sú napríklad aj školy, nemocnice, objekty verejnej správy, bytové domy ... , 
už dávno rezignovali. Oprava sprejermi poškodených fasád budov či iných objektov je z ich 
pohl'adu plytvanie peniazmi. Sprejeri len čakajú na vynovenie steny, aby sa mohli predháňať 
v tom, kto spomedzi nich ho zase ako prvý označkuje svojím pseudopodpisom. Ako 
názorný, odstrašujúci príklad dávam do pozornosti ulice Radlinského, Mýtna, Šancová, Žilinská, 
Imricha Karvaša a mnohé ďalšie v Bratislave l, ktoré sú na niektorých úsekoch za posledné 
roky odpudivo vyzerajúcimi nápismi a čmáraninami zdevastovaná do takej miery, že pomaly už 
nie je miesto, kde by sa ešte dalo niečo nové načmárať. 

Východiskom je prioritne legislatívna zmena súčasnej právnej úpravy §-u 246 Tr. zákona . 

Ďalším faktorom je dostatočný a funkčný kamerový systém v najproblematickejších lokalitách, 

ktorý by pôsobil či už preventívne a odradzoval by páchatel'a v jeho konaní a taktiež represívny 

z dôvodu zdokumentovania dôkaznej hodnoty trestného konania podozrivej osoby. 

Sekundárnym faktorom je aj zvýšená hliadková činnosť v problematických lokalitách, no ako s 

praxi vieme sprejeri konajú premyslene a poväčšine vo dvojici a trojici z dôvodu, aby niekto dával 

pozor v prípade vyrušenia ich konania hliadkou polície ( majú tzv. očko) . 
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Tabul'ka nápadu a objasnenosti trestného činu "sprejerstva" za rok 2012 v porovnaní s rokom 

2011 

na OR PZ Bratislava I 

§ 246 Trestného 2011 2012 

zákona 

(sprejerstvo) 

nápad 12 11 

objasnené 2 2 

• Záver 

Z pohl'adu Okresného riaditel'stva PZ Bratislava I možno hodnotiť vývoj stavu na úseku 
ochrany verejného poriadku a boja s uličnou trestnou činnosťou v roku 2012 na teritóriu 

služobného obvodu pozitívne. Tento pozitívny trend sa podarilo dosiahnuť okrem iného aj 

niektorými opatreniami v spôsobe výkonu služby poriadkovej polície. Za niektoré možno 
spomenúť príklad: 

Trvalým trendom operatívne sústreďovať výkon služby do lokalít a časov najväčšieho 

nápadu trestnej činnosti ( tzv. problematické lokality) 

Vykonávaním "zvýšených výkonov služby", ktoré sú organizované formou pokynu 

riaditel'a OR PZ Bratislava l, do časov a s konkrétnymi zameraniami výkonu služby. Do 
uvedených zvýšených výkonov sú velení policajti z celého OR PZ a tak je možno čo 

najefektívnejšie využiť dosť obmedzené sily a prostriedky na vykonanie konkrétnych 

opatrení, na ktoré samotné obvodné oddelenia nestačia . Zvýšené výkony služby sú 

vykonávané prevažne cez víkendy a v noci, prípadne počas dopredu nahlásených 
kultúrnych, spoločenských alebo iných akcií. Ako veliaci do uvedených zvýšených výkonov 

sú velení zväčša funkcionári odboru poriadkovej polície. Potreba konania týchto 

zvýšených výkonov sa osvedčila. 
Ako ďalšie opatrenie možno spomenúť snaha sústreďovať sa na odstraňovanie príčin 

nápadu priestupkov, ale aj trestných činov. Ako príklad možno spomenúť sústredenie sa 

na "potieranie" požívania alkoholu mladistvými a na verejnosti, čo je v rozpore aj s VZN 

mesta . Trvalé sústredenie sa na túto problematiku malo za následok zníženie nápadu 

priestupkov, ale aj trestných činov, ktoré boli spáchané osobami požívajúcimi alkohol a na 

osobách, ktoré požili alkohol. Takto sa podarilo znížiť nápad trestných činov na dovtedy 

exponovaných miestach ako je Predstaničné námestie, Námestie Slobody, Kollárovo 

námestie a podobne. 

Kladne musím hodnotiť spoluprácu s oddelením MsP MČ Bratislava Staré Mesto, hlavne 

pri zabezpečovaní rôznych akcií. Od politických protestov, cez protestné, pietne a 

kultúrne zhromaždenia. Tiež je vel'mi dobrá spolupráca s p. Bc. Evou Nagyovou z MČ 
Bratislava Staré Mesto z oddelenia právnych a správnych činností, ktorá v spolupráci 
s odborom poriadkovej polície OR PZ BA I dokumentuje a objasňuje priestupky pri 

porušení zákona o zhromaždovacom práve. Taktiež spolupôsobí na úseku prevencie na 

tomto úseku, nakol'ko pri kritických protestných zhromaždeniach iniciuje stretnutia so 
zvolávatel'm i. 

Na záver by som chcel spomenúť jeden negatívny fakt a to, že pri objasňovaní väčšiny 

prípadoch uličného protispoločenského konania sú dôležité v rámci objasňovania a posilnenia 



II 
dôkaznej hodnoty aj výstupy z prípadných kamerových systémov. Asi v novembri roku 2012 bolo 
zistené, že kamery Magistrátu hl. mesta Bratislavy sú úplne nefunkčné príp . niektorých prípadoch 
obmedzené. Tento fakt mal vplyva pokia I' tento stav bude i naďalej pretrvávať, bude mať dopady 

či už na prevenciu prípadne objasnenosť protispoločenských konaní v rámci OR PZ v Bratislave 1. , 
nehovoriac o skutočnosti, že počty kamier v rámci MČ Bratislava Staré Mesto sú z nášho pohl'adu 

vel'mi nízke. 



SP R Á VA 

o stave verejného poriadku v MČ Staré Mesto a činnosti OS MsP 
Staré Mesto za rok 2012 

Olasková stanica MsP Staré Mesto (OS MsP) je súčasťou Mestskej polície hlav
ného mesta SR Bratislavy a pôsobí ako poriadkový útvar pri zabezpečovaní a 
kontrole verejného poriadku, plní úlohy vyplývajúce zo všeobecne záväzných 
nariadení, uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR, rozhodnutí 
primátora hlavného mesta, všeobecne záväzných nariadení Miestneho 
zastupiteľstva MČ a rozhodnutí starostky MČ Staré Mesto. 
Rozsah úloh pritom určujú kompetentné orgány hlavného mesta a mestskej časti 
s prihliadnutím na konlaétny stav verejného poriadku na teritóriu MČ. 
Na schopnosť plnenia úloh, kladených na OS MsP v roku 2012, pôsobila najmä 
organizačná štruktúra MsP, počet príslušníkov zaradených na tunajšej stanici 
a ich všeobecná a odborná spôsobilosť v nadväznosti na materiálno -technické 
zabezpečenie, organizačné schopnosti a personálnu stabilizáciu. 
V priebehu roku 2012 príslušníci OS MsP zistili a vyriešili v MČ Staré Mesto 
celkovo 26 089 priestupkov, pričom 12 535 priestupkov bolo proti bezpečnosti 
a plynulosti cestnej premávky, čo sa v podmienkach MČ týka najmä 
problematiky s parkovaním (vid' štatistický prehľad). 
Oproti roku 2011 bol zaznamenaný pokles o l 702 priestupkov, čo bolo hlavne 
zapríčinené nárastom protestných zhromaždení a demonštrácií. V roku 20 II 
prijal MÚ podľa našich informácii 309 oznámení a v roku 2012 celkovo 686, čo 
bol nárast o 377 oznámení, pri ktorých bol vo väčšine prípadov nutný aj dohľad 

príslušníkov MsP so zástupcom obce, teda MČ. 
Pokiaľ ide o technické úkony, tak v roku 2012 bolo v MČ odtiahnutých 7 685 
vozidiel v súlade so zákonom NR SR Č. 812009 Z.z. a v II 595 prípadoch bol 
použitý technický prostriedok na zabránenie odjazdu vozidla (papuča). 
Najväčšiu pozornosť v rámci svojej činnosti príslušníci OS MsP v roku 2012 
venovali priestupkovosti v centrálnej časti Bratislavy, najmä v peších zónach. 
V súvislosti s porušovaním VZN je porovnanie rokov 2012 a 2011 nasledovné: 
Vyriešených celkovo 13 318 priestupkov (pokles o 396). Z uvedeného počtu 
bolo za porušenie VZN 11/2009 MČ o pešej zóne riešených 568 priestupkov 
(nárast 126), za porušenie VZN 1/2011 MČ o dodržiavaní čistoty a poriadku 
riešených 508 priestupkov (pokles o 195), za porušenie VZN 2/2011 MČ 
o pravidlách času predaja a rušení nočného kľudu bolo riešených l 108 
priestupkov (pokles o 656), za porušenie VZN 2/1996 MČ o obťažovaní osôb 
bolo riešených 320 priestupkov (pokles o 36), za porušenie VZN 8/2007 MČ 
o zákaze požívania alkoholických nápojov riešených 1 062 priestupkov (nárast 
o 689), za porušenie VZN 5/2010 MČ o podmienkach držania psov riešených 
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226 priestupkov (pokles o 130), za poruseme VZN 7/07 MČ o vol'ných 
pouličných aktivitách riešených 134 pries- tupkov (nárast o 34) a za porušenie 
VZN 11 /2008 MČ o stavebných a rekonštrukčných prácach riešených 100 
(pokles o 9) priestupkov. 
OS MsP má momentálne zastabilizovaných 4 okrskárov . Každý okrskár má 
špecifické zameranie svojej činnosti s ohľadom na problematiku danej lokality. 
Uvedená činnosť je závislá najmä na schopnosti okrskára získať dôveru 
u obyvateľov a presvedčiť ich, aby sa aj osobne zapojili do riešenia problémov 
v blízkosti ich bydliska. Zároveň je veľmi dôležitá osobná znalosť zverenej 
lokality. Všetci okrskári majú stanovené minimálne jeden krát v týždni 
stránkové hodiny, kedy sú k dispozícii občanom na konzultácie a prípadné 
podnety pre zlepšenie práce. Všetky potrebné informácie sú prístupné aj na 
internetovej stránke MsP. 
Priestupkovosť v doteraz obsadených okrskoch bola za minulý rok nasledovná: 

- okrsok Pešia zóna - zistených a vyriešených 6 027 priestupkov 
- okrsok Jakubovo nám. - zistených a vyriešených 4 035 priestupkov 
- okrsok A vion - zistených a vyriešených 3 819 priestupkov 

Okrskári sa podieľajú aj na preventívnej činnosti najmä pri zabezpečovaní 
priechodov pre chodcov pri ZŠ počas príchodu detí do školy. Zároveň je v rámci 
prevencie realizovaný na ZŠ aj projekt "Správaj sa normálne" so zameraním na 
dopravu a rôznu protispoločenskú činnosť. Taktiež sa príslušníci podieľajú na 
propagácii činnosti MsP v materských školách v pôsobnosti MČ. 
Dôležitú úlohu pri zabezpečovaní verejného poriadku najmä v užšom centre MČ 
Staré Mesto zohráva kamerový monitorovací systém MsP. V ďaka nemu sa darí 
úspešne bojovať s rôznymi formami pouličnej kriminality, ale hlavne 
preventívne pôsobiť proti prípadným porušovateľom zákona. Vzhl'adom k tomu 
je v lokalitách monitorovaných kamerovým systémom nárast priestupkovosti 
ako aj trestnej činnosti podstatne nižší. V podmienkach OS MsP Staré Mesto sa 
na obsluhovaní kamerového systému podieľajú aj dvaja pracovníci so zníženou 
pracovnou schopnosťou. 
Celkový počet priestupkov, zistených prostredníctvom kamerového systému bol 
v minulom roku 748. Momentálne je do systému OS MsP napojených 19 
funkčných kamier Iviď príloha! v nepretržitej prevádzke pripojených na 
záznamové zariadenie. V rámci uvedeného systému fungujú aj zariadenia 
regulovaného vstupu do pešej zóny a to na Strakovej a Františkánskej ul. , ktoré 
sú ovládané z operačného strediska OS MsP na Medenej ul.. 
Svoju činnosť si OS MsP nevie predstaviť bez spolupráce s občanmi, či už 
prostredníctvom komunikačných prostriedkov alebo i osobným kontaktom. 
O neustálom zlepšovaní spolupráce občanov s OS MsP svedčí aj zvyšujúci sa 
počet podnetov so žiadosťou o poskytnutie pomoci, ktorých sme v uplynulom 
roku zaznamenali 8000, čo je oproti roku 2011 nárast 01 781. 
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Vďaka tomu, že OS MsP má sídlo v objekte MÚ Staré Mesto, je možno 
konštatovat', že spolupráca ako aj vzťahy príslušníkov OS MsP a MÚ sa 
neustále zlepšujú, čo sa dá badat' aj na väčšom pocite spolupatričnosti 

príslušníkov OS k MČ, ale i kjej obyvateľom. S tým súvisí aj veľmi dobrá 
Spoh,lpráca OS MsP so všetkými oddeleniami a referátmi MÚ. 
Najčastejšia bola spolupráca s oddelením obchodu, verejného poriadku 
a miestnych daní, oddelením územného rozhodovania a stavebného poriadku, 
sociálnym oddelením a právnym oddelením a správnych činností MÚ. Zároveň 
treba vyzdvihnút' nadštandartnú spoluprácu s vedením OR PZ SR Bratislava I., 
ako aj riaditeľmi jednotlivých výkonných útvarov PZ, bez ktorej by nebolo 
možné bezproblémovo zabezpečit' rôzne najmä protestné zhromaždenia, ale i 
spoločenské, športové a politické podujatia na území MČ a riešit' problémy 
spojené najmä s centrom Bratislavy. 
Vzhľadom k tomu, že na teritóriu OS MsP sa nachádza Magistrát hl. mesta 
Bratislavy, stanica plní v plnom rozsahu aj potreby vyplývajúce z tejto skutoč
nosti a zabezpečuje nepretržitou službou verejný poriadok tak v objekte, ako aj 
jeho blízkom okolí. Týka sa to nielen bežného výkonu služby, ale aj výkonu 
počas spoločensko-kultúrnych podujatí, návštev u primátora a rôznych akcií 
súvisiacich s činnost'ou Magistrátu hlavného mesta SR. 
Počas roku 2012 sa skutočný stav príslušníkov stanice pohyboval od 52 do 56. 
Okrem toho boli na stanici zaradení dvaja pracovníci so zníženou pracovnou 
schopnost'ou, ktorí sa podieľali na činnosti v rámci monitorovacieho 
kamerového systému. Z uvedeného počtu OS MsP je 6 príslušníkov zaradených 
na zabezpečovaní úloh v rámci magistrátu a 4 vykonávajú činnost' okrskárov. 
V oblasti technického vybavenia tak OS disponuje 5 služobnými vozidlami 
a cca 50 zariadeniami na zabránenie odjazdu motorového vozidla /papuče/. 
Aj napriek uvedeným skutočnostiam nie je vedenie OS MsP úplne spokojné 
s celkovým stavom verejného poriadku na území MČ. Veríme, že v budúcnosti 
sa najmä v úzkej spolupráci s vedením MČ na čele so starostkou PhDr. Tatianou 
Rosovou podarí nájst' účinnejšie spôsoby, ktoré pomôžu situáciu riešit' najmä v 
problematike parkovania a porušovania VZN, s čím priamo súvisí aj snaha 
o postupné zvyšovanie personálneho stavu OS MsP Staré Mesto. 

Veliteľ ~~.J,taré Mesto 
hl. kom.Jf~íiitka 

/ i 

Prílohy: Tabuľkový prehľad o činnosti OS MsP za rok 2012 
Lokalizácia kamerového systému v MČ 



OS MsP Staré Mesto Prehľad činnosti OS MsP Staré Mesto 
za obdobie od 1.1. do 31.12.2012 

spôsob vybavovania priestupkov 

:1 
uložením pokuty 

Q) 

por. priestupok celkový zaplatená na mieste nezaplatená na mieste . ~ E . .... 
číslo proti alebo na úseku počet celkom vo vzťahu vo vzťahu vo vzťahu vo vzťahu > I':: 

o Q) 

> kMČ kMČ 
~Q) >C:: ~ 

( § ) o počet k hl.m. k hl.m. ...... vl .@ 
..c:: ~ ~ 

I':: >(,) .~ o celkom Eur celkom Eur celkom Eur celkom Eur celkom Eur ~.!:) N 
"o N o o 

Priestupky vyskytujúce sa ..... .. ... .......... .... .... ............ ... .... ........................... , ... , .. ... ....... .. ...... ........... ... ....... . ...................... .................. .. .... .... ... ........ .... .. ............. 

1) na viacerých úsekoch 

správy § 21 ods. 1 

Priestupky proti bezpečno- 8493 3779 4714 ..... .. ................. .. .. ............ ........................ ................ . .... ....... .. ...... ........... ... ....... .. ................ .... .............. ... . ........... ....... ... ... .. ... .... ... .... 

2) sti a plynulosti cestnej pre- 12 535 3650 214 178 

mávky § 22, § 23 
123 060,- 51 800,- 71260,-

Priestupky na úseku pod- .............. ......... .. ..... .......... .. ... ... .... .. .... ...... ...... ......... .. .. .... .............. .................... ........ ...... ..... .... .... .............. ..... .... .. .. ..... ........ ... ... .. .. .... 
3) nikania 

§ 24 ods. 1 písm. a) a d) 

Priestupky na úseku hospo- ... .................... .. ... ............ .. ....... ....... .. ... ... ............ ... .. .. .. ........ .... .. ... .. ... .. .... .. ..... . ... ... ...... .... .. .. .... ...... .. .... ... . ... ..... .......... ........ .............. 
4) podárenia s b)'tmi a snebyt. 

I priestormi §26 ods. 1 

Priestupky na úseku och- .. .... ............................ .. .... .......... ... .. .... ....... .......... ..... ..... ... .. ... ... .. .... ...... .. ... ....... .... ..................................... ............... .... ... ... .. ...... .. ..... 
5) rany pred alkoh.a inými 

toxickými látkami § 30 ods. 1 

Priestupky na úseku ... ... .... ... ......................... .. ......... .. .... .... ..... .... ............ . ....................................... . .. .. ........ .. .. .. ... ... .. ..... .... .... . ................ .. ... ..... ..... ......... 
6) kultúry § 32 ods. 1 

I 
Priestupky na úseku vod- .............................. .. ...... .. ... ............................ .. .. .. ... . .............. .. ... .... ....... .......... . .... .. .......... ... .. ............ .... .. ................ .. .. .. ... ........... .... 

7) ného hospodárstva 

§ 34 ods. 1 

Priestupky na úseku poľ- ............ ..... ... .. ..... ........ .... .................................. .. ..... . .......... .... .. ..... .... .. .. ........... .. .... .......... ................ .... .. . . ... ...... ... .... ......... .. ... ......... . 
8) no hospodárstva a rybárst. 

§ 35 ods. 1 

Priestupku na úseku ............... .. .......... ... .... ..... . ..... ......... ..... ............. ..... ... . ........ ..... ....... ......... ... .... ... . ............... ... ..... ........... .. ... . ............... .... .... .... ... ... ....... 

9) ochrany ŽP § 45 

štatistika 2012 Tabuľka 
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spôsob vybavovania priestupkov 

E 
uložením pokuty 

v 
por. priestupok celkový -a zaplatená na mieste nezaplatená na mieste .§ E 
číslo proti alebo na úseku počet -~ celkom vo vzťahu vo vzťahu vo vzťahu vo vzťahu 

;> -a 
o v 

;> -v >1:: ~ 
( § ) .2 počet kMČ k hl.m. kMČ k hl .m. ...... '" -ca "" "" >U . ~ I:: o celkom Eur celkom Eur celkom Eur celkom Eur celkom Eur ~-g N 

-c:l o 

10) Priestupky proti poriad-
10147 

5946 3987 1959 
363 3838 .................. .. ....... ..... ........ ....................... .. ..... ........... ........ .... .............. .. ............ ..... ................................... .................. .. .................... 

ku v správe § 46 (VZN) 83 300,- 55730,- 27570,-

ll) Priestupky proti poriad-
16 

3 3 ........................................ ................... ...................... ...... .................................. ..................... ................... .................. ...................... 13 
ku v spráye § 46 100,- 100,-

12) Priestupky proti verejnému 
216 94 

93 74 19 
29 .............. ...... ................... . ..... .................................... ............................. .. ...... ... .............. ..... ...... ....... .... " .. .. ................................. .. ... 

poriadku § 47 1690,- 1380,- 310,-

13 ) Priestupky proti verejnému 
3 171 

395 255 140 
15 735 2026 ........................................ ..... ..................... .. .. ......... .. .............. .. ........................ ... .................................... .. ... ... .. .... .. ........ .... .............. 

poriadku § 48 (VZN) 6030,- 4220,- 1810,-

14) Priestupky proti verejnému 
2 .... .. .. ............ ...... .............. ......................................... . ................................ ....... . .......... ...... ........ ................ ... ....... ........ .................. .... 2 

poriadku § 48 

15) Priestupky proti občiansk. ........ ... ... ............ ............. . ................ .. ....................... ... ... ... .. .. ........................ ... ...... .. ................................ ....... ....... .......................... 
spolunažíyaniu § 49 

16) Priestupky proti majetku 
2 ......... ......... ..... ... .............. ............................... .......... ........................................ .. ............................ .... .. " .. ............................. ........... 2 

§ 50 

S 
Spolu 26089 9608 

14930 8098 6832 
231 1320 .... ........... .. .................. ... .. .... ... ...... ............ ............... . ... .. .... .. ...................... ... .... .. ... ..... ... .... ...................... . ............................ ............ 

214 180,- 11 3 230,-. 100950,-

Iná činnosť 

Počet zistených a Poč.prípadovobmedzenia Počet osôb, ktorým bola Počet prípadov predvedenia Počet osôb_ ktoré boli 
oznámen)dl trestn)"ch činov osobnej slobody obmedzená osobná sloboda osôb na zistenie totožnosti predvedené na zistenie totožnosti 

---------

Počet zásahov na podnet Počet oznámení občanov Počet zásahov Počet použití technického Počet odtiahnut)'"ch 
občanov cez linku "159" hlásen)'ch na útvare MsP na signál peo prostriedku (papuče) vozidiel 

724 7276 103 II 595 7685 
-----

Počet akcií VZN Využitie zvierat (psy) Využitie zvierat (kone) I 
229 184 I . . . - - Tabuľka 



Lokality MČ Staré Mesto, ktoré sú monitorované kamerovým systémom. 

11 Kamera umiestnené v križovatke nám. SNP - Špitálska ul., ktorá monitoruje: 
spodnú časť nám. SNP 
Kamenné nám. - okolie Tesca 
Špitálska ul. 
Štúrova ul. po Jesenského ul. 

2/ Kamera je umiestnená v Križovatke nám. SNP - Poštová ul., ktorá monitoruje: 
nám. SNP 
Poštovú ul. 

3/ Kamera je umiestnená na Hurbanovom nám., ktorá monitoruje: 
časť Župného nám. 
Hurbanovo nám. 
časť Obchodnej ul. po Drevenú ul. 
hornú časť nám. SNP 
časť Suchého mýta 

4/ Kamera je umiestnená na Hodžovom nám., ktorá monitoruje: 
okolie prezidentského paláca + časť Banskobystrickej ul. 
Suché mýto 
časť Palisád po Štetinovu ul. 
časť Staromestskej po Obvodný úrad Bratislava 
nám. 1. mája 

5/ Kamera je umiestnená v križovatke Obchodná ul.-Kollárovo nám. a monitoruje: 
podstatnú časť Obchodnej ul. 
spodnú časť Kollárovho nám. 
časť Radlinského ul. 
časť Mickiewiczovej ul. 

6/ Kamera je umiestnená v križovatke Krížna ul.-Vazovova ul. a monitoruje: 
Krížnu ul. 
nám. Martina Benku 
okolie pred Justičným palácom na Zahradníckej ul. 
spodnú časť Vazovovej ul. 

7/ Kamera je umiestnená v križovatke Hollého ul.-Špitálska ul. a monitoruje: 
podstatnú časť Špitálskej ul. po Lazaretskú ul. 
Hollého ul. 
Rajskú ul. 
parkoviská pri IH Kyjev a Tesco 
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8/ Kamera je umiestnená v križovatke -Štúrova ul.-Dobrovičova ul. pri Kryme 
a monitoruje: 

Štúrova ul. po Tallerovu ul. 
Šafárikovo nám. + autobusové zastávky MHD a park 
križovatku Vajanského nábr.- Starý most - Dostojevského rad 
časť Alžbetínskej ul. a Dobrovičovej ul. 

9/ Kamera je umiestnená na Hviezdoslavovom nám. pri IH Carlton a monitoruje: 
Hviezdoslavovo nám. + okolie SND 
Jesenského ul. 
Mostová ul. 
časť Palackého ul. cca. po Kúpeľnú 
časť Rybárskej brány od Hviezdoslavovho nám. 

10/ Kamera je umiestnená na rohu Straková ul. - Hviezdoslavovo nám. a monitoruje: 
kontrolovaný vjazd do pešej zóny cez Hviezdoslavovo nám. 
časť Hviezdoslavovho nám. 

11 / Kamera je umiestnená v križovatke Panská ul.-Straková ul. a monitoruje: 
Strakovu ul. 
Panskú ul. 
časť Rudnayovho nám. 
podstatnú časť Ventúrskej ul. 

12/ Kamera je umiestnená v križovatke Michalská ul.-Sedlárska ul. a monitoruje: 
Michalskú ul. 
Sedlársku ul. 
časť Ventúrskej ul. 

13/ Kamera je umiestnená v križovatke Františkánska ul.-Uršulínska ul. a monitoruje: 
kontrolovaný vjazd do Pešej zóny za hl. poštou 
Františkánska ul. 
časť Nedbalovej ul. 
časť Uršulínskej ul. s parkoviskom Magistrátu 

14/ Kamera je umiestnená na Primaciálnom nám. a monitoruje: 
Primaciálne nám. 
Klobučnícku ul. 
časť Uršulínskej ul. 

15/ Kamera je umiestnená na Hlavnom nám. a monitoruje: 
Hlavné nám. 
Františkánske nám. 
časť Radničnej ul. 
časť Zelenej ul. 
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16/ Kameraje umiestnená v križovatke Laurinská ul.-Rybárska brána a monitoruje: 
časť Laurinskej ul. po Uršulínsku ul. 
časť Panskej ul. po Starakovu ul. 
Rybársku bránu smer Hlavné aj Hviezdoslavovo nám. 

17/ Kamera je umiestnená na Laurinskej ul. oproti Nedbalovej ul. a monitoruje: 
Laurinskú ul. smerom k divadlu P.O.Hviezdoslava 
Nedbalovu ul. po križovatku s Klobučníckou ul. 
Laurinskú ul. smerom k Uršulínskej ul. 

18/ Kamera je umiestnená na križovatke Kapucínska - Židovská nadjazd nad 
Staromestskou ul. a monitoruje: 

Kapucínska ul. po Župné nám. 
Židovská ul. 
Vjazd do tunela a okolie hotela Ibis 
Zámocká ul. po Škamiclovu ul. 
Pilárikova ul 
Staromestská ul + zastávky MHD a priestor výjazdu na Nový most smer 
Petržalka 

19/ Kamera je umiestnená na križovatke Vajanského nábr. - Fajnorovo nábr. pri 
Soche T.G Masaryka a monitoruje: 

Vajanského nábrežie po Šafárikovo nábr. 
Vajanského nábr. po nám. Ľ. Štúra 
V chod do MÚ a park oproti MÚ Staré Mesto vrátane súsoší 
Priestor pre SNM a osobným prístavom 
Križovatku Kúpeľná - Vajanského nábr. 

Záznam sa uchováva v súlade so zákonom NR SR č. 428/02 Z.z. o ochrane osobných 
údajov v znení neskorších zákonov, najviac však do 7 dní, pokiaľ nie je daná požiadavka 
na archivovanie v súvislosti s trestným alebo priestupkovým konaním. 




