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Úvod 

Účelom predloženej informácie je oboznámiť Miestne zastupitel'stvo mestskej časti 

Bratislava - Staré Mesto o stave bezpečnosti na území mestskej časti Bratislava - Staré 
Mesto z pohl'ad u Okresného riaditel'stva PZ v Bratislave I. 

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

Obdobná informácia o bezpečnostnej situácii na teritóriu Okresného riaditel'stva PZ v 
Bratislave I za rok 2012 bola predložená na rokovanie Miestneho zastupitel'stva v roku 2013. 

Hlavná časť 

V okrese Bratislava I sa na zaisťovaní verejného poriadku a na boji s trestnou činnosťou 
podiel'ajú 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. 

• Trestné činy 

Jedným z hlavných ukazovatel'ov bezpečnostnej situácie je nápad trestných činov. 

V okrese Bratislava I bolo v roku 2013 spáchaných celkovo 2323 trestných činov, čo je o 156 
menej ako v roku 2012. Na priblíženie vývoja nápadu trestných činov v okrese Bratislava I slúži 
tabul'ka č. 1, ktorá je zameraná na roky 2009,2010, 2011,2012 a 2013, nie len celkovo ale aj na 
úseku niektorých najviac sledovaných druhov kriminality. 

Tabuľka č l' nápad celkovej trestnej činnosti a niektorých jej druhov za roky 2009 až 2013 v okrese Bratislava I .. 
Druh kriminality rok 2009 rok 2010 rok 2011 rok 2012 rok 2013 

celkový nápad kriminality 3822 3540 2686 2479 2323 
násilná trestná činnosť 135 114 115 120 98 

lúpeže 44 35 37 35 27 
majetkové 2654 2393 1613 1393 1082 

krádeže vlámaním 282 261 210 181 110 
krádeže vlámaním do bytu 62 50 34 55 31 

krádeže moto vozidiel 167 166 82 65 51 
Ekonomická trestná činnosť 617 625 554 617 671 

drogová trestná činnosť 163 104 84 57 124 

Ako vidno v tabul'ke, najvýraznejší medziročný pokles celkovej trestnej činnosti sa prejavil 
v roku 2011, pričom v priebehu roka 2012 pokles, síce menej výrazne, ale naďalej pokračoval. 

Menej výrazne, avšak predsa, pokračoval aj cez posledný rok 2013. 

Z porovnávacej tabul'ky vyplýva aj medziročný pokles nápadu trestných činov vo väčšine jej 
prezentovaných druhoch. 
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Počas roka 2013 bola v Bratislave I vykázaná jedna úkladná vražda, ktorú však dokumentuje 

špecializovaný útvar P PZ a bližšími informáciami k tomuto prípadu nedisponujeme. Minulý rok 
2012 sme nezaznamenali žiadnu vraždu a v roku 2011 boli vraždy dve. 

Za pozornosť stojí aj medziročné zníženie počtu odcudzených vozidiel, ktorých sa kradne 
v okrese Bratislava 1 medziročne stále menej a menej. 

V roku 2013 v porovnaní s rokom 2012 sme nárast zaznamenali len v oblasti ekonomickej 
trestnej činnosti a drogovej trestnej činnosti. Najpočetnejšie skutky počas roka 2013 v oblasti 
ekonomickej trestnej činnosti boli falšovanie meny (289 skutkov) a neoprávnené obstaranie 
platobnej karty (101 skutkov). Vysoký nápad trestných činov na úseku ochrany meny súvisí 
s vysokým počtom bankových prevádzok na území okresu Bratislava I, v ktorých výskyt falošných 
peňazí rôzneho druhu vychádza najavo, hoci k falšovaniu peňazí alebo k ich uvedeniu do obehu 
mohlo dôjsť úplne inde. Obzvlášť to platí pre Národnú banku Slovenska, ktorej budova tiež sídli 
v okrese Bratislava 1 a práve v ktorej dochádza k odhaleniu aj tých najkvalitnejších falzifikátov. 

K neoprávneným obstarávaniam platobných kariet dochádza vo väčšine prípadov v rámci 
rôznorodých krádeží iných vecí, najmä z peňaženiek s dokladmi, či tašiek ... 

Podstatnú časť skutkov drogovej trestnej činnosti odhalených v roku 2013, tvorilo 
prechovávanie drog jedincami pre vlastnú potrebu, a to v 107 prípadoch. V menšom zastúpení 
(17 prípadov) to boli iné formy ako sú obchodovanie, výroba, držby, atď. 

V roku 2013 bolo na území Bratislavy 1 spáchaných celkom 27 lúpežných prepadnutí, čo je 
najmenej spomedzi porovnávaných rokov. Z toho 18 prípadov boli lúpeže na osobách a 9 
prípadov boli prepadnutia rôznych objektov ako sú napríklad pobočky bánk, herne či záložne. 

Medziročný pokles bol aj pri vlámaniach do bytov a domov. Počas roka 2013 sme pri tom 
nezaznamenali žiadnu evidentnú sériu jedného páchatel"a či skupiny, ako tomu bývalo 
v uplynulých rokoch. 

Možno zhrnúť, že jeden z hlavných faktorov bezpečnostnej situácie, nápad trestnej 
činnosti, má pozitívnu, klesajúcu tendenciu. 

• Objasnenosť trestných činov 

Bezpečnostnú situáciu ovplyvňuje aj podiel objasnených skutkov na celkovom nápade 
trestných činov. Aj v roku 2013 zostáva zachovaný viacročný trend vzrastajúceho percenta 
objasnenosti. vývoj percentuálnej objasnenosti kriminality je znázornený v tabul"ke Č. 2. 

Tabuľka č 2' vývoj percentuálnej objasnenosti celkovej kriminality v okrese Bratislava I za roky 2009 až 2013 

rok 2009 rok 2010 rok 2011 rok 2012 rok 2013 
Objasnenosť celkovej 

20,09 20,73 27,55 28,28 33,53 
kriminality v % 

Najvyššie percento objasnených trestných činov v roku 2013 dosiahlo OO PZ Bratislava 
Staré Mesto-západ a to 35,28 %. Na OO PZ Bratislava Staré Mesto-stred bola objasnenosť 34,78 
% a na OO PZ Bratislava Staré Mesto-východ 30,57 %. Na všetkých troch obvodných oddeleniach 
PZ je pri tom objasnenosť kriminality za rok 2013 vyššia ako v prechádzajúcom roku 2012. 
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• Priestupky 

V nasledujúcej tabulke č. 3 je zaznamenaný nápad všetkých priestupkov v roku 2013, ako· 
aj 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. 

Tabuľka č.3: nápad a objasnenosť priestupkov zo roky 2013 a 2012 v okrese Bratislava I 

§ 50 §49 § 47·48 § 30 
§ 22/1 § 22 

ostatné SPOLU 
a,d,e,t ostatné 

2013 2037 284 734 2 67 8051 157 11332 

1. Priestupky 2012 2020 251 1650 9 22 6513 31 10496 

rozdiel 17 33 -916 -7 45 1538 126 836 

2013 364 180 709 2 67 8023 149 9494 

z. Objasnené 
priestupky 2012 384 169 1647 8 21 6501 11 8741 

rozdiel -20 11 -938 -6 46 1522 138 753 

2013 17,87% 63,38% 96,59% 100% 100% 99,65% 94,90% 83,78% 

3. Objasnenosť v % 2012 19,01% 67,33% 99,82% 88,89% 95,45% 99,82% 35,48% 83,28% 

rozdiel -1,14% -3,95% -3,22% 11,11% 4,55% -0,16% 59,42% 0,50% 

Uvedené hodnoty sú za celý okres Bratislava I. V rámci okresného riaditel'stva sú však 
velké rozdiely medzi jednotlivými oddeleniami. Jednoznačne najviac zaťažené nápadom 
priestupkov je Obvodné oddelenie PZ Bratislava Staré Mesto-stred, za ním nasleduje OO PZ 
Bratislava Staré Mesto-východ a nakoniec OO PZ Bratislava Staré Mesto-západ, čo je spôsobené 
predovšetkým rozdielnou charakteristikou jednotlivých obvodov. 

Počet všetkých zaznamenaných priestupkov sa medziročne zvýšilo 836, zlO 496 priestupkov 
v roku 2012 na 11 332 v roku 2013. Ich objasnenosť v percentuálnom vyjadrení zostáva v roku 
2013 približne na rovnakej úrovni ako v roku 2012. 

• Blokové konanie 

Pri vybavovaní priestupkov všetkého druhu, pri ktorých je spol'ahlivo zistený páchatel', 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 prejednávaní. 

Priestupky vybavené v blokovom konaní policajtmi základných útvarov odboru 
poriadkovej polície OR PZ v Bratislave I môžeme porovnávať v rámci viac ročného vývoja 
pomocou nasledujúcej tabul'ky č. 4. 
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Tabuľka č 4· porovnanie výsledkov blokového konania za roky 2009 až 2013 

rok 2009 rok 2010 rok 2011 rok 2012 rok 2013 
Suma pokút na mieste 

31993 € 34043 € 46449€ 56833 € 53587 € 
nezaplatených 

Suma pokút na mieste 
160061 € 234598 € 243459 € 234179 € 302994€ 

zaplatených 

Ako vidieť v tabuľke, suma pokút na mieste zaplatených sa v roku 2013 medziročne zvýšila a 
naopak suma pokút na mieste nezaplatených sa medziročne znížila. 

• Faktory negatívne ovplyvňujúce bezpečnosť 

V ďalšej časti sú uvedené najproblémovejšie lokality, prípadne aj ďalšie problémy s nimi 
spojené tak, ako ich predložili do tejto správy riaditelia jednotlivých základných útvarov odboru 
poriadkovej polície OR PZ v Bratislave I. 

OO PZ Bratislava Staré Mesto~východ 

~ Neoficiálne zriadené parkoviská na voľných pozemkoch v okolí ulíc Čulenova, Pribinova, 

Karadžičova kde sú časté krádeže vlámaním do odparkovaných motorových vozidiel 

prípadne ich krádeží. 

~ 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 ľudí na verejne prístupných miestach, kde 

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. 

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

podnapitých osôb v nočných hodinách. 

OO PZ Bratislava Staré Mesto~stred 

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

často predmetom záujmu páchateľov drobných krádeží, prepadnutí 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. 
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~ 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. 

~ Župné námestie Č. 2 - podnik Channel - výtržnosti, ublíženia na zdraví, majetkové trestné 

činy. 

oo PZ Bratislava Staré Mesto-západ 

~ Bradlianska ulica, Drotárska ulica, Martinengova ulica, ulica Pri Habánskom mlyne, 
Bartóková ulica, Tichá ulica, Svetlá 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, miesto ubytovania medzištátnych návštev (BO). 

~ Priestory pod Bratislavským hradom - Beblavého ulica, Židovská ulica - požívanie 
alkoholických nápojov na verejnosti aj osobami mladistvými, drogy. 

~ Priestory pod mostom SNP, Piláriková ulica, Suché mýto - zastávky MHD - krádeže na 
osobách, v nočných hodinách počas víkendu - výtržnosti, krádeže na osobách. 

~ 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 (v ostatnom čase nezaznamenávame nápad}. 

~ Zastávky MHD Zochova, Most Lafranconi, Mudroňova - krádeže na osobách, zastávky 
MHD SAV a Suché Mýto, Patrónka - krádeže na osobách, v nočných hodinách výtržnosti. 

~ Priestory pred budovou NR SR - miesto konania verejných zhromaždení s potencionálnym 
rizikom narušenia verejného poriadku. 

Z úrovne jednotlivých základných útvarov PZ ako aj z. úrovne vedenia OR PZ v Bratislave I 
bola týmto lokalitám venovaná zvýšená pozornosť, v rámci plnenia úloh PZ. 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. 
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• Ochrana verejného poriadku a boj s uličnou kriminalitou 

Okres Bratislava I je v rámci Slovenska špecifický. Pri svojej najmenšej rozlohe a s nízkym 
počtom trvalo žijúcich obyvatel'ov na jednej strane a najvyšším počtom návštevníkom 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, úrad vlády, úrad 
prezidenta SR, takmer všetky ministerstvá, turisticky atraktívne objekty, nákupné zóny 
a podobne. Nesmieme zabudnúť ani na zahraničné zastupitel'stvá a úrady, spomedzi ktorých za 
zmienku stojí predovšetkým ambasáda USA či Izraela. 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 obyvatel'stva, 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. 

Charakter trestných činov spáchaných na ulici je v okrese Bratislava I špecifický aj v tom, že 
ako páchatel', 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 vel'mi sťažujú odhal'ovanie a dokumentovanie 
spáchaných trestných činov a priestupkov. Tým je predurčené, že hlavným ťažiskom na boj 
s uličnou kriminalitou je na prevencii formou hliadkovéj činnosti policajtov poriadkovej polície. 

V oblasti uličnej kriminality sme v roku 2013 zaznamenali oproti roka 2012 medziročný 
pokles o 118 trestných činov. Ako to vidieť aj v nasledujúcej tabul'ke č. 5, uličná trestná činnosť 
súvisle medziročne klesá už počas niekol'ko ročnej histórie, zatial' čo jej objasnenosť stúpa. 

Tabuľka č S'vývoj nápadu uličnej kriminality za roky 2009 až 2013 v okrese Bratislava I .. 
rok 2009 rok 2010 rok 2011 rok 2012 rok 2013 

Počet skutkov uličnej 
1675 1558 1126 981 863 

trestnej činnosti 

Objasnenosť v % 16,11 15,78 19,89 24,05 40,32 

Pri ochrane verejného poriadku tvorí významný aspekt aj zabezpečovanie rôznych verejných 
udalostí. Od politických protestov, cez telovýchovné, športové, pietne a kultúrne zhromaždenia 
až po zahraničné návštevy a rôzne spoločenské akcie, ktoré sú v okrese Bratislava I doslova na 
dennom poriadku. V roku 2013 bol výnimočný tým, že sa konalo viacero protestných verejných 
zhromaždení novo vyprofilovanej skupiny aktivistov, usilujúcich sa o zmenu politického systému 
v krajine. Táto skupina sa označuje ako "Občiansky odpor" či "Protest slobodný občan". Jej 
vodcovia zvolali sériu rôznych protestov a pochodov mestom najmä v druhej polovici roka 2013. 
Počas nich sa s odvolávaním na právo zhromažďovania dopúšťali rozmanitej protiprávnej činnosti 
a porušovania verejného poriadku, ako napríklad úmyselné blokovanie cestnej premávky. 
Protiprávneho konania sa títo aktivisti dopúšťali už leli tým, že svoje plánované politické 
zhromaždenia či pochody, ktoré takmer vždy nesú bezpečnostné riziká, si zvolávali bez splnenia 
si oznamovacej povinnosti. O ich konaní sa tak často dozvedáme až na poslednú chvíl'u a nemáme 
tak možnosť vopred si pripraviť adekvátne sily a prostriedky na zabezpečenie verejného 
poriadku. 

V období roka 2013 bolo MÚ Bratislava I oznámených viac ako 200 verejných zhromaždení 
občanov. Niektoré zvolávatelia zrušili. Okrem oficiálne oznámených verejných zhromaždení 
občanov sme zaznamenali niekol'ko verejných zhromaždení, ktoré obci zo strany zvolávatel'ov 



8 

(predovšetkým aktivistov platformy "Občiansky odpor") zámerne oznámené 
neboli. K všetkým zhromaždeniam bolo zo strany PZ počas roka 2013 naplánovaných 
a vykonaných 60 bezpečnostných opatrení. V prípadoch narušenia verejného poriadku počas 
uvedených verejných zhromaždení boli vždy vykonané opatrenia na jeho obnovenie, vrátane 
zaistenia osôb, dopúšťajúcich sa protiprávneho konania. 

V tejto súvislosti sa treba pochvalne vyjadriť o spolupráci s Miestnym úradom Bratislava Staré 
Mesto a predovšetkým s p. Bc. Evou Nagyovou z MČ z oddelenia právnych a správnych činností. 
Najmä za to že sa aktívne podiel'a na odhal'ovaní a dokumentovaní priestupkov na úseku 
zhromaždovacieho práva a ich oznamovaní na Okresný úrad v Bratislave. Okrem toho získava 
a poskytuje nám cenné informácie o plánovaných zhromaždeniach a bezpečnostných rizikách, 
ktoré sa s nim spájajú. Nezanedbatel'ný je jej prínos na úseku prevencie. Pri rizikových 
protestných zhromaždeniach iniciuje stretnutia so zvolávatel'mi, ktorým vysvetlí všetky potrebné 
súvislosti. 

Okrem spomenutých akcií, ktoré sa vyznačujú relatívnou plánovitosťou a predvídatel'nosťou 
vývoja, sme sa v roku 2013 účinne podiel'ali aj na eliminovaní spontánne vzniknutých 
udalostí narušenia verejného poriadku, ku ktorým dochádza prevažne v blízkosti reštauračných 
a zábavných podnikov zo strany osôb a skupín pod vplyvom alkoholu. 

Ďalším fenoménom uličnej protiprávnej činnosti, pri ktorom sa treba pristaviť, je svojvol'né 
kreslenie (tzv. sprejerstvo) na verejne viditel'né časti budov či iných objektov, ako sú napríklad 
zástavky MHD, iné drobné stavby, rôzne múriky, ploty, dopravné prostriedky MHD a podobne. 
Osoby so sklonom k páchaniu tejto protiprávnej činnosti kreslia doslova na všetko, čo im stojí 
v ceste, z ich pohl'adu ide o vlastný prejav. 

O tomto jave bola obsiahlejšia pasáž už v správe, ktorá bola predložená do zastupitel'stva 
minulý rok. Musíme žial' konštatovať, že v oblasti legislatívy sa od vtedy nič nezmenilo. Preto len 
pripomeniem, že na ochranu majetku pred neželaným pokreslením by malo v trestnom zákone 
slúžiť ustanovenie § 246 ods. 1. Ale dostatočne neslúži. Toto ustanovenie je v pomere špeciality 
k ustanoveniu § 245 Trestného zákona (poškodzovanie cudzej veci). 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 ohl'adu na výšku spôsobenej škody. K praktickej aplikácii ustanovenia § 246 
Trestného zákona, ako nástroja na postihovanie poškodzovania cudzej veci formou pomal'ovania, 
postriekania resp. popísania farbou alebo inou látkou bez ohl'adu na výšku spôsobenej škody, 
však bráni jeho previazanie s ustanovením § 125 ods. 2 všeobecnej časti Trestného zákona, ktoré 
súvisí 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. Tu však ide 
zjavne o anomáliu zákona. Zákonodarca takýto zámer nemohol mať. Inak by zavedenie § 246 do 
Trestného zákona od r. 2006 nemalo žiadny zmysel, keďže sprejerstvo podmienené spôsobenírn 
minimálnej škody malej by sa dalo rovnako posudzovať a postihovať za pomoci už dovtedy 
existujúceho ustanovenia o poškodzovaní 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 
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uvádzam taký skutok, keď páchatel' nastrieka svoj symbol na miesto, na ktorom už z minulosti 
bolo viacero iných kresieb 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 v občiansko-právnom konaní. To však nič nemení na tom, že pokreslením 
zohyzdený objekt zostane zohyzdený ešte viac. 

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

Obzvlášť atraktívna lokalita pre sprejerov je okres Bratislava I. V Starom Meste Bratislavy sú 
nezmyselnými kresbami 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 I, ktoré sú na niektorých úsekoch za posledné 
roky odpudivo vyzerajúcimi nápismi a kresbami zdevastované. 

Ako sme už naznačili, aj v minuloročnej správe východiskom z danej situácie by bola 
legislatívna zmena súčasnej právnej úpravy §-u 246 Trestného zákona, spočívajúca v odstránení 
nejasnosti v zákone, tak aby sa prostredníctvom § 246 dali postihovať všetky prípady pokreslenia 
cudzieho majetku a nie len tie, pri ktorých sa podarí ustáliť výšku spôsobenej škody nad limit 
266€. 

Za súčasnej úpravy je síce možné konania poškodenia cudzieho majetku, kde výška 
spôsobenej škody nepresiahne 266 € postihovať ako priestupok podl'a § 50 ods. 1 zák. Č. 

372/1990 Zb. o priestupkoch, avšak výška hroziacej sankcie za takýto priestupok (do 331 €) 
páchatel'ov neodradzuje. 

Z úrovne Okresného riaditel'stva PZ v Bratislave I sme služobným postupom daný problém 
signalizovali a navrhovali iniciovať zmenu Trestného zákona. V našom návrhu sme konkrétne 
uviedli aké slovné spojenia a v ktorých paragrafoch by sa mali zmeniť. Novely Trestného zákona 
sme sa však zatial' nedočkali. 

Na záver tejto pasáže je uvedená tabul'ka, v ktorej je znázornený vývoj nápadu odhalených 
trestných činov "sprejerstva" v okrese Bratislava I za rok 2011 až 2013. 
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Tabuľka Č. 6: nápad a objasnenosť trestného činu "sprejerstva" za rok 2013 v porovnaní s rokom 2012 a 2011 na OR 
P2 Bratislava I 

§ 246 Trestného 

zákona 2011 2012 2013 

(sprejerstvo) 

nápad 12 11 14 

objasnené 2 2 4 

V krátkosti by som sa chcel zmieniť o fenoméne požívania alkoholu mladistvými osoba na 
verejných priestranstvách okresu Bratislava I. Ešte v nedávnej minulosti sme boli svedkami toho, 
ako si skupiny mladistvých osôb vo vel'kom spestrovali letné večery popíjaním vopred 
obstaraného alkoholu na niektorých verejných priestranstvách okresu Bratislava I. Je známou 
skutočnosťou, že práve požívanie alkoholu je významným faktorom, napomáhajúcim 
porušovaniu verejného poriadku. U niekoho s pitím alkoholu vzrastá agresivita, iní zase strácajú 
obozretnosť (poškodené osoby). V rámci primárnej prevencie sme sa začali na tento fenomén 
sústrediť, čo prinieslo výsledok v podobe evidentného zníženia nie len samotného javu pitia 
alkoholu skupinkami mladistvých osôb na verejných priestranstvách, ale aj nápadu priestupkov a 
trestných činov, spáchaných takýmito osobami alebo voči nim. Takto sa podarilo znížiť nápad 
trestných činov na dovtedy exponovaných verejnosti prístupných miestach ako je Predstaničné 
námestie, Námestie Slobody, Kollárovo námestie, oblasť Slavína a podobne. Pri tejto činnosti 
nám pomohla existencia zákona č. 219/96 Z. z. o boji proti zneužívaniu alkoholických nápojov 
a o zriadení protialkoholických izieb. Pri jeho aplikácii v praxi sme však narazili aj na jednu vážnu 
prekážku, ktorou je nedôsledná legislatívna úprava oprávnenia policajta podrobiť mladistvé 
osoby skúške na alkohol v určitých situáciách. Vítame preto návrh nového zákona, doprňajúceho 
zákon o Policajnom zbore (teraz je v pripomienkovom procese), ktorý s takýmto oprávnením 
policajta výslovne počíta. 

Z pohl'adu Okresného riaditel'stva PZ v Bratislave I možno hodnotiť stav na úseku ochrany 
verejného poriadku a boja s trestnou činnosťou v roku 2013 na teritóriu služobného obvodu 
pozitívne. Tento pozitívny obraz sa podarilo dosiahnuť okrem iného aj dlhodobým uplatňovaním 
niektorých opatrení v spôsobe výkonu služby poriadkovej polície. Za niektoré možno spomenúť 
tieto: 

» Flexibilné sústreďovanie výkonu služby policajtov do lokalít a časov najväčšieho nápadu 
trestnej činnosti. 

» Vykonávanie "zvýšených výkonov služby", ktoré sú organizované formou pokynu riaditel'a 
OR PZ v Bratislave I, do časov a s konkrétnymi zameraniami výkonu služby. Do uvedených 
zvýšených výkonov sú velení policajti z celého OR PZ v Bratislave I 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 verejných akcií. Ako velitelia do uvedených 
zvýšených výkonov sú určovaní zväčša funkcionári základných útvarov. 
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~ 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. 

• Spolupráca s orgánmi samosprávy 

Spoluprácu Okresného riaditel'stva PZ v Bratislave I s Ms. políciou MČ Staré Mesto 
hodnotíme ako vel'mi dobrú, najmä vďaka konštruktívnemu a profesionálnemu prístupu p. Hitku 
a jeho zástupcu p. Fabiána. 

Musím sa pochvalne vyjadriť o spolupráci s MČ Bratislava Staré Mesto, pri organizovaní a 
zabezpečovaní rôznych verejných akcií. Od politických protestov, cez protestné, pietne a kultúrne 
zhromaždenia. Prínosom je pôsobenie p. Bc. Evy Nagyovej z MČ Bratislava Staré Mesto 
z oddelenia právnych a správnych činností. Tak ako som už vyššie uviedol treba oceniť najmä jej 
aktivitu a odbornosť pri odhal'ovaní priestupkov na úseku zhromažďovacieho práva a pri 
spracovávaní kvalifikovaných podaní na priestupkový referát Okresného úradu v Bratislave. 

Taktiež sme uvítali prijatie VZN Ms. časti Bratislava Staré Mesto č. 10/2013, zakazujúce 
žobranie, najmä preto, že fenomén žobrania bol často a právom spájaný s páchaním rôznorodej 
inej protiprávnej činnosti. 

Naproti tomu si dovolím voči orgánom samosprávy vysloviť aj dve kritické pripomienky. 

1. Nie som si istý, či je zo strany samosprávy vynakladané dostatočné úsilie na vybudovanie 
funkčného, moderného bezpečnostného kamerového systému v lokalite Staré Mesto. Je 
známou skutočnosťou, že v porovnaní s inými mestami v rámci Slovenska, o metropolách 
v iných štátoch ani nehovoriac, je zabezpečenie ulíc Starého Mesta Bratislavy 
bezpečnostným kamerovým systémom viac než nedostatočné. Existujúci systém má nie 
len že malé pokrytie, ale je aj technicky nevyhovujúci, zastaraný. Treba zdôrazniť, že 
kamerové systémy majú nie len preventívnu funkciu, čo znamená že umocňujú pocit 
bezpečia na strane verejnosti a do istej miery odradzujú samotných páchatel'ov od 
trestnej činnosti a od porušovania verejného poriadku. Ale okrem toho pomáhajú 
policajnému zboru a rovnako tak aj mestskej polícii odhal'ovať protiprávnu činnosť 

a usvedčovať jej páchatel'ov. Viem, že finančných prostriedkov nie je nazvyš, avšak 
samosprávne orgány, na rozdiel od Policajného zboru, akiste disponujú širšími 
možnosťami, ako je napríklad príležitosť uchádzať sa o poskytnutie financií na 
bezpečnosť z rôznych grantov či fondov. Bezpečnosť občanov a návštevníkov mesta by 
rozhodne mala byť prioritou. Podl'a informácií k mesiacu február 2014 na teritóriu MČ 
Staré Mesto je 19 kamier z toho funkčných 15 ( nefunkčné Panská - Stra ková, Krížna ul., 
Hollého ul. a Nedbalová ul.) a všetky by mali byť na zastaranom analógovom systéme 
a tieto sú vyvedené na operačné centrá Mestskej polície Bratislava, 

~ 37 kamier Magistrátu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktoré 
monitorujú dopravno-bezpečnostnú situáciu na vybraných najfrekventovanejších 
križovatkách Bratislavy, všetky kamery sú vyvedené len na dopravno-riadiacu 
ústredňu krajského dopravného inšpektorátu Krajského riaditel'stva Policajného 
zboru v Bratislave (vzhl'adom k tomu, že Magistrát hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy neinvestuje do výstupnej časti kamerového systému, je tento 
v zlom technickom stave - nahrávacia technika je len z časti funkčná a to iba z 1/3 
skutočného stavu (podl'a informácie z mesiaca február 2014 2/3 kamier 
nenahráva z dôvodu, že nahrávacie rekordéry sú pokazené, ovládacie prvky tzv. 
joysticky sú v havarijnom stave, atď.), 
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Len na spresnenie: Útvary OR PZ v BA I pre potreby trestného konania alebo 
priestupkového konania v rámci nášho teritória využívali minimálne 16 kamier, no 
z tohto počtu podl'a horeuvedených informácií 8 kamier nenahráva. Táto situácia sťažuje 
mnohokrát objasňovanie TČ hlavne pri krádežiach motorových vozidiel ale aj ostatnej 
trestnej činnosti. 

2. Druhou výčitkou voči samospráve je legislatívne zamedzenie nelegálneho podávania 
alkoholických nápojov na verejne prístupných miestach (bez súhlasu na exteriérové 
sedenie), pred niektorými pohostinskými zariadeniami v centre mesta. Tento jav 
nadobudol velké rozmery v oblasti ulíc Beblevého - Zámocké schody. V posledných 
sezónach sme tu boli svedkami toho, ako pri dobrom počasí, v blízkosti tamojších 
pohostinstiev požíva alkohol do neskorých nočných hodín aj niekol'ko desiatok 
konzumentov naraz. Môžeme ich vidieť ako v skupinkách, s pivovými pohármi v ruke 
postávajú či dokonca posedávajú rovno na chodníkoch, obrubníkoch, múrikoch ale aj 
priamo na cestách vokolí tamojších prevádzok, a to najmä v piatkové a sobotňajšie 
večery, dlho do noci. Personál reštaurácií ich na ulici spokojne obsluhuje, čo je dôkazom 
toho, že niekto si tu na hostení návštevníkov mimo priestorov prevádzky a nad rámec 
otváracích hodín založil tak povediac "nelegálne terasy" (ide o primárny problém). 
Takýmto požívaním alkoholu na verejných miestach tu títo konzumenti nielen že sami 
o sebe hrubo porušujú VZN Ms. časti Bratislava Staré Mesto č. 5/2011 o zákaze požívania 
alkoholu na verejne prístupných miestach (ide o sekundárny problém), ale predovšetkým 
budia verejné pohoršenie, hlasným správaním rušia nočný pokoj, znečisťujú verejné 
priestranstvo, bránia prejazdu vozidiel, vplyvom alkoholu vyvolávajú rôzne konflikty. 
S ohl'adom na charakter lokality je pouličné pitie alkoholu práve na tomto meste 
nešťastné a nebezpečné aj z iného dôvodu. Podaktorí z konzumentov totiž vysedávajú 
s pivovým pohárom v ruke aj na vysokom múre, ktorý odčleňuje Beblavého ul. a Židovskú 
ulicu od frekventovanej, viacprúdovej vozovky, spájajúcej Staromestskú ulicu a most SNP. 
Na tento negatívny úkaz sa prizerajú osádky všetkých okoloidúcich vozidiel a autobusov 
MHD, ktorých nie je málo, nakol'ko ide o jeden z najvyťaženejších cestných ťahov 

v Bratislave. Je len otázkou šťastia, že doposial' nikto z podnapitých osôb, sediacich na 
vysokom múre, neprepadol z výšky cca 5 metrov rovno na vozovku. 

Oprávnenia, ktorými disponuje policajný zbor a ktoré sme už v tomto prípade v plnej miere 
využili, sa ukázali ako málo účinné. Pouličnému pitiu alkoholu v lokalite Beblavého ulice, 
objednaného v okolitých prevádzkach, sa i napriek nespočetným represívnym akciám policajtov 
oddáva stále viac a viac najmä mladých I'udí. Chcel by som preto aj pri tejto príležitosti apelovať 
na orgány samosprávy, aby v naznačenom smere prijali, v rámci svojich právomocí účinné 
a definitívne opatrenia, namierené voči prevádzkovatel'om tých reštauračných zariadení v oblasti 
ulíc Beblavého a Zámocké schody, ktorých zamestnanci alkohol konzumentom na ulici podávajú, 
prípadne i to, aby prevádzkovatel' bol zodpovedný za vynášanie objednaných nápojov mimo 
prevádzky. Radi k tomu ponúkneme i spoluprácu, napríklad pri dokumentovaní protiprávneho 
konania. 
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Úsek dopravy 

Na úvod je potrebné uviesť, že Okresné riaditel'stvo PZ v Bratislave I nemá systemizované 
miesta policajtov, ktorí vykonávajú dohl'ad nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej dopravy a ani 
nevykonáva objasňovanie dopravných nehôd. Tieto činnosti zabezpečuje Krajský dopravný 
inšpektorát Krajského riaditel'stva PZ Bratislava. 

Okresné riaditel'stvo PZ v Bratislave I má systemizovaný Okresný dopravný inšpektorát 
v Bratislave I, ktorého policajti vykonávajú prejednávanie priestupkov v správnom konaní ako 
prvostupňový orgán. V tabulke sú uvedené najvýznamnejšie údaje o nehodovosti na území 
Starého Mesta. 

Okresné riaditel'stvo PZ v Bratislave I nemá údaje o 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 l. 

2012 2013 

Počet dopravných 266 280 
nehôd BA l 

Počet zranených 1 44/010 54/12/0 
z toho 
ť ažko/us!ll1iené 
Početl'ahko 39 46 
zranených 

Zavinenie Motorový účastník: 244 Motorový účastník: 226 
dopravnej nehody· Chodci: 6 Chodci: 8 

Vodiči nemotorových: O Vodiči nemotorových: 4 

Príčiny: Porušenie povinnosti vodiča: 78 129 
Nesprávne otáčanie a cúvaníe: 19 20 

Nedodržanie vzdialenosti: 17 15 
Prekročenie rýchlosti:9 13 

Zavinenie 38 38 
dopravnej nehody 
pod vplyvom 
alkoholu 

Najrizikovejšími cestnými úsekmi na území Starého Mesta sú ulice: NAGLS, Šáncova, 
Vajanského nábrežie. Najčastejšie k dopravným nehodám dochádza prirodzene v rannej špičke 
od 08.00 do 12.00 hod. a poobede od 16.00 do 20.00 hod. Najrizikovejšími dňami sú streda 
a štvrtok. 



SP R Á VA 

o stave verejného poriadku v MČ Staré Mesto a činnosti OS MsP 
Staré Mesto za rok 2013 

Okrsková stanica MsP Staré Mesto (OS MsP) je súčasťou Mestskej polície 
hlavného mesta SR Bratislavy a pôsobí ako poriadkový útvar pri zabezpečovaní 
a kontrole verejného poriadku, ako aj úloh vyplývajúcich zo všeobecne 
záväzných nariadení, uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR, 
rozhodnutí primátora hlavného mesta. Rozsah úloh pritom určujú kompetentné 
orgány hlavného mesta a mestskej časti s prihliadnutím na konkrétny stav 
verejného poriadku na teritóriu MČ. 

Na schopnosť plnenia úloh, kladených na OS MsP v roku 2013, 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. 
Okrem toho sa príslušníci MsP v súčinnosti s OR PZ a poverenými zástupcami 
obce podieľali na zabezpečovaní protestných zhromaždení event. demonštrácií 
organízovaných na území MČ. Podľa našich informácií MÚ v roku 2013 
celkovo prijal 381 oznámení o organizovaní takýchto podujatí. 

V priebehu roku 2013 príslušníci OS MsP zistili a vyriešili v MČ Staré Mcsto 
celkovo 26 973 priestupkov, pričom 12 367 priestupkov bolo proti bezpečnosti 
a plynulosti cestnej premávky, čo sa v podmienkach MČ týka najmä 
problematiky s parkovaním (viď štatistický prehľad). 
Oproti roku 2012 bol zaznamenaný nárast o 884 priestupkov, čo sa dá hodnotiť 
za daných podmienok ako stabilizácia výkonnosti v podmienkach OS MsP. 
Pokiaľ ide o technické úkony, tak v roku 2013 bolo v MČ odtiahnutých 7685 
vozidiel v súlade so zákonom NR SR č. 8/2009 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 2013 
venovali priestupkovosti v centrálnej časti Bratislavy, najmä v peších a parko
vacích zónach. 
V súvislosti s porušovaním VZN je porovnanie rokov 2013 a 2012 nasledovné: 
Vyriešených bolo celkovo 14336 priestupkov (nárast 01018). Z uvedeného 
počtu bolo za porušenie VZN 11/2009 MČ o pešej zóne riešených 818 
priestupkov (nárast o 250), za porušenie VZN 1/2011 MČ o dodržiavaní čistoty 
a poriadku riešených 801 priestupkov (nárast o 293), za porušenie VZN 3/2013 
MČ o pravidlách času predaja a rušení nočného kľudu bolo riešených 1 318 
priestupkov (nárast o 210), za porušenie VZN 2/1996 MČ o obťažovaní osôb 
bolo riešených 424 priestupkov (nárast o 104), za porušenie VZN 5/2011 MČ 
o zákaze požívania alkoholických nápojov riešených 1 147 priestupkov (nárast 
o 85), za porušenie VZN 5/2010 MČ o podmienkach držania psov riešených 
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239 priestupkov (nárast o 13), za porušenie VZN 7/2007 MČ o voľných 
pouličných aktivitách riešených 216 priestupkov (nárast o 82) a za porušenie 
VZN 1112008 MČ o stavebných a rekonštrukčných prácach riešených 81 
priestupkov (pokles o 19). 

OS MsP má momentálne 4 okrskárov, ktorí v rámci svojho špecifického 
zamerania činnosti riešia hlavne problematiku danej lokality. Činnosť okrskára 
je zameraná hlavne na dobrú miestnu znalosť a schopnosť získania dôvery 
u obyvateľov, ktorých sa následne snaží zapojiť do riešenia problémov 
v blízkosti ich bydliska. Okrskári majú v rámci svojej činnosti určený minimálne 
jeden deň v týždni na tzv. stránkové hodiny, kedy sú k dispozícii občanom na 
konzultácie prípadne podnety. Všetky informácie ohľadne okrskárov sú taktiež 
uverejnené na internetovej stránke MsP. 
Priestupkovosť v obsadenených okrskoch bola za minulý rok nasledovná: 

- okrsok Pešia zóna - zistených a vyriešených bolo 6 132 priestupkov 
- okrsok Jakubovo nám. - zistených a vyriešených bolo 4 439 priestupkov 
- okrsok Avion - zistených a vyriešených bolo 3607 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 pre materské školy v pôsobnosti MČ. 

Dôležitú úlohu pri zabezpečovaní verejného poriadku najmä v užšom centre 
MČ Staré Mesto zohráva kamerový monitorovací systém MsP. Vd'aka nemu sa 
darí úspešne bojovať s rôznymi formami pouličnej kriminality, ale hlavne 
preventívne pôsobiť proti prípadným porušovateľom zákona. Vzhľadom k tomu 
je nárast priestupkovosti ako aj trestnej činnosti v daných lokalitách 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 876. Momentálne je do systému OS MsP napojených 18 
funkčných kamier Ivici' 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.. Koncom roku 2013 
zabezpečila MČ finančné prostriedky na inštaláciu d'alších 4 kamier a to 
v lokalite Jakubovho nám., Rybného nám., nám. Ľ. Štúra - Propeler a na križo
vatke Landererova-Dostojevského rad. 

Svoju činnosť si OS MsP nevie predstaviť bez spolupráce s občanmi 
o neustálom zlepšovaní spolupráce občanov s OS MsP svedčí aj zvyšujúci sa po
čet podnetov so žiadosťou o poskytnutie pomoci, ktorých sme v uplynulom roku 
zaznamenali 10930, čo je oproti roku 2012 nárast o 2 930. 
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Vd'aka tomu, že OS MsP má sídlo vobjekte MÚ Staré Mesto, je možno 
konštatovať, že spolupráca ako aj vzťahy príslušníkov OS MsP a MÚ sa 
neustále zlepšujú, čo sa dá badať aj na väčšom pocite spolupatričnosti 

príslušníkov OS k MČ, ale i kjej obyvateľom. S tým súvisí aj veľmi dobrá 
spolupráca OS MsP so všetkými oddeleniami a referátmi MÚ. 
Najčastejšia bola spolupráca s oddelením obchodu, verejného poriadku 
a miestnych daní, s oddelením dopravy, s oddelením sociálnych vecí, s právnym 
oddelením a referátom komunikácie s verejnosťou MÚ. 
Zároveň treba vyzdvihnúť nadštandartnú spoluprácu s vedením OR PZ SR 
Bratislava L, ako aj riaditeľmi jednotlivých výkonných útvarov PZ, bez ktorej 
by nebolo možné bezproblémovo zabezpečiť rôzne spoločenské, športové ale 
i politické a protestné podujatia na území MČ a riešiť problémy spojené najmä 
s centrom Bratislavy. 

Vzhľadom k tomu, že na teritóriu OS MsP sa nachádza Magistrát hl. mesta 
Bratislavy, tak staníca plní v plnom rozsahu aj potreby vyplývajúce z tejto sku
točnosti 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 činnosťou Magistrátu hl. mesta. 

Počas roku 2013 sa skutočný stav príslušníkov staníce pohyboval od 55 do 
59. Z uvedeného počtu OS MsP je 6 príslušníkov zaradených na zabezpečovaní 
úloh v rámci magistrátu. 
V oblasti techníckého vybavenia tak OS disponuje 6 služobnými vozidlami 
a cca 50 zariadeniami na zabránenie odjazdu motorového vozidla /papuče/. 

Veríme, že veľmi dobrá spolupráca s vedením MČ na čele so starostkou 
PhDr. Tatianou Rosovou a miestnym zastupiteľstvom bude viesť k zlepšeniu 
celkovej situácie na úseku verejného poriadku, hlavne v problematike 
parkovania a dopravy na území MČ Staré Mesto, čo by sa mohlo prejaviť aj 
zvýšením výkonu služby najmä v centre mesta počas letnej turistickej sezóny. 
Vedenie a príslušníci OS MsP sa budú v nasledujúcom období snažiť urobiť 
všetko pre to, aby sa nielen občanía, ale i všetci návštevníci cítili v MČ ale 
i v celej Bratislave bezpečnejšie a narušitelia verejného poriadku boli v súlade 
s platnými normami postihnutí. Všetky tieto snahy by mali v konečnom 
dôsledku znamenať zlepšenie celkového stavu verejného poriadku v MČ. 

Veliteľ O.faré Mesto 
hl. kr6z~tka 

Prílohy: Tabuľkový prehľad o činnosti OS MsP za rok 2013 
Lokalizácia kamerového systému v MČ 



OS MsP Staré Mesto 

por. I priestupok 
číslo proti alebo na úseku 

( § ) 

Priestupky vyskytujúce sa 

l) I na viacerých úsekoch 
s!2rávy § 21 ods. l 
Priestupky proti bezpečno-

2) I sti a plynulosti cestuej pre-
mávky § 22, § 23 
Priestupky na úseku pod-

3) Inikania 
§ 24 ods. 1 písm. a) a d) 
Priestupky na úseku hospo-

4) IPOdárenia s bytmi a s uebyl. 
)2riestormi §26 ods. 1 

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

toxickými látkami § 30 ods. 1 
Priestupky na úseku 

6) IkUltúry § 32 ods.l 

Priestupky na úseku vod-
7) I ného hospodárstva 

§ 34 ods. 1 
Priestupky na úseku poľ-

8) I nohospodárstva a rybárst. 
§ 35 ods. 1 
Priestupku na úseku 

9) I ochrany ŽP § 45 

tabuľka 2013 

celkový' 
počet 

12367 

Prehľad činnosti OS MsP Staré Mesto 
za obdobie od 1.1 do 31.12.2013 

spôsob vybavovania priestupkov 

·1 
'Ol 
;> 

..8 .g 

3047 

celkom 
počet 

celkom Eur 

8567 

133900,-

uloženim pokuty 

zaplatená ua mieste nezaplatená na mieste 
vo vzťahu vo vzťahu vo vzťahu vo vzťahu 
kMČ khl.m. kMČ khl.m. 

celkom Eur celkom Eur celkom Eur celkom Eur 

3886 4681 

59 140,- 74760,-

.~ 

i 
.~ 
~ 

'a> ):::1 
~ ~ 
)U .~ 

~.g 

199 554 

Tabuľka 



por. I priestupok 
číslo proti alebo na úseku 

(§ ) 

10) I Priestupky proti poriad

kn v správe § 46 (VZN) 

ll) I Priestupky proti poriad

kn v správe § 46 

12) IPriestupky proti verejnému 

poriadku § 47 

13) IPriestupky proti verejnému 

poriadkn § 48 (VZN) 

14) I Priestupky proti verejnému 

poriadkn § 48 

15) I Priestupky proti občiansk. 

spolunažívaniu § 49 

16) IPriestupky proti majetkn 
§ 50 

S 'Spolu 

Počet zisteuých a 
oznámených trestuých činov 

Počet zásahov na podnet 
občanov cez linku "159" 

2728 

Počet al,cií VZN 

148 
LL_'" _"',...,,.., 

celkový 
počet 

10311 

22 

237 

4025 

9 

l 

I 

26973 

" ] 
j 

3739 

2 

134 

2589 

5 

9516 

·2· 

spôsob vybavovania priestupkov 

uložením pokn1y 

zaplatená na mieste nezaplatená na mieste 
celkom vo vzťahu vo vzťahu vo vzťahu vo vzťahu 
počet k MČ k hl.m. kMČ kW.m. 

celkom Eur celkom Eur celkom Eur celkom Eur celkom Eur 

···········šHió:~···········I .. ··········6~·~~L·········+···········2H1~:~ .. ·········•········· .... ·· .. ·········· ............ , ........................................ . 
8 8 

440,· 440,· 

65 47 18 

l 320,· 1000,· 320,-

474 362 112 

8320 6450,- l 870,· 

I l 
10,· 10,· 

15066 8391 6675 

233030,· 127440,· 105590,· 

.~ 
~ 

." '" cti ~ 
>o .= 
~,.g 

4 

2 

l 

1 

207 

" '01 
" .§ 
N 
o 

617 

l2 

38 

960 

3 

2184 

Iná činnosť 

poč. prípadov obmedzenía Počet osôb, ktorým bola Počet prípadov predvedenía Počet osôb, ktoré boli 
osobnej slobody obmedzená osobná sloboda osôb na zisteníe totožnosti predvedené na zisteníe totožnosti 

l l 1 1 

Počet oznámení občanov Počet zásahov Počet použiti techníckého Počet odtiahnutých 
hlásených na útvare MsP na signál peo prostriedku (papuče) vozidiel 

8202 482 12007 6352 

Využitie zvierat(]:Jsy) Využitie zvierat (kone) 

187 
Tabul'ka 



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. 

21 Kamera je umiestnená v Križovatke nám. SNP ~ Poštová ul., ktorá monitoruje: 
nám. SNP 
Poštovú ul. 

31 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 

41 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 

51 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. 

61 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. 

71 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 



- 2-

81 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. 

91 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. 

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

III Kamera je umiestnená v križovatke Panská ul.-Straková ul. a monitoruje: 
Strakovu ul. 
Panskú ul. 
časť Rudnayovho nám. 
podstatnú časť VentÚľskej ul. 

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

131 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 

141 Kamera je umiestnená na Primaciálnom nám. a monitoruje: 
Primaciálne nám. 
Klobučnicku ul. 
časť Uršulínskej ul. 

151 Kamera je umiestnená na IDavnom nám. a monitoruje: 
IDavnénám. 
Františkánske nám. 
časť Radničnej ul. 
časť Zelenej ul. 
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16/ Kamera je 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 Škarniclovu 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. 

Momentálne je pred dokončením inštalácia ďalších 4 kamier, ktorá je realizovaná hlav
ne vďaka rozhodnutiu Miestneho zastupiteľstva MČ Staré Mesto, ktoré uvoľnilo finančné 
prostriedky. Jedná sa o kamery na Jakubobom nám., Rázusovom nábr., Rybnom nám. a na 
križovatke Landererova-Dostojevského rad .. Pričom sa už jedná o digitálne zariadenia. 

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. 


