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Vec 
Správa o bezpečnostnej situácii v Hlavnom meste SR Bratislavy za rok 2011 – zaslanie 
 
 

Na základe „Dohody o spolupráci pri ochrane verejného poriadku v Hlavnom meste SR 
medzi KR PZ v Bratislave a Hlavným mestom SR podpísanej v auguste 2011“ Vám predkladám 
informatívnu správu o bezpečnostnej situácii v hlavnom meste SR Bratislavy za rok 2011.  

 
VÝVOJ TRESTNEJ ČINNOSTI 

Pri predchádzaní trestnej činnosti bol dôraz kladený na zlepšovanie stavu a úrovne 
vyšetrovania, vykonávanie podrobnej analýzy nápadu trestnej činnosti a následnom 
zabezpečovaní výkonu služby do miest, kde dochádzalo najčastejšie k páchaniu trestnej činnosti. 
Prijaté opatrenia priniesli požadovaný efekt v znížení nápadu trestnej činnosti, ako aj vo zvýšení 
objasnenosti.   

Za dvanásť mesiacov roku 2011 bol v Bratislave nápad celkovej kriminality 15556 (-1011) 
skutkov (v zátvorkách porovnanie s rokom 2010). Počet trestných činov klesol o 6,1% 
v porovnaní s prechádzajúcim rokom, pričom sa zároveň objasnenosť zvýšila z 25,41% na 
29,0%. Najvýraznejší pokles nápadu bol zaznamenaný na OR PZ v Bratislave 1 o 854 skutkov, 
kde bolo zároveň aj najvýraznejšie zvýšenie objasnenosti o 6,82%. Na všetkých okresných 
riaditeľstvách PZ v Bratislave sa zvýšila objasnenosť trestnej činnosti. K zvýšeniu nápadu 
trestnej činnosti došlo na území štvrtého a piateho bratislavského okresu. 
 
Majetková trestná činnosť 

Najväčší podiel kriminality naďalej zostáva na majetkovej trestnej činnosti, kde bol 
zaznamenaný nápad 9624 (-1018) trestných činov, z toho krádeží motorových  vozidiel  784 
skutkov (-126),   krádeží vlámaním 1773 skutkov (-193),  vreckových krádeží 767 (-88),  krádeží 
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vecí z áut 2379 (-557). Pokles trestných činov majetkového charakteru bol najvýraznejší na 
teritóriu OR PZ v Bratislave 1 a to o 780 skutkov, pokles tejto trestnej činnosti bol okrem 
štvrtého bratislavského okresu aj na území ostatných okresov v Bratislave. 
             

Násilná trestná činnosť 
Pri násilnej trestnej činnosti (vraždy, lúpeže, vydieranie, požiare, výbuchy) bol 

zaznamenaný mierny nárast nápadu a to 750 (+16) trestných činov. Počet vrážd stúpol z 8 na 14, 
z ktorých bolo 7 objasnených. Klesol počet lúpeží, v roku 2011 bolo zaznamenaných 169 lúpeží 
(-43). Z tohto počtu bolo 9 prípadov lúpežného prepadnutia bankových inštitúcií. Najvýraznejší 
pokles počtu lúpeží sme zaznamenali na území okresu Bratislava 5 o 23 skutkov, kde bola aj ich 
najvyššia objasnenosť 51,72%. Evidovaných je 83 (-25) požiarov, z toho v 49 prípadoch išlo 
o požiar motorových vozidiel. 
 
Mravnostná kriminalita 

Na úseku mravnostnej trestnej činnosti bolo v Bratislave spáchaných celkovo 68 (+8) 
skutkov, z čoho bolo 46 objasnených. Z tohto počtu bolo 15 (-2) prípadov znásilnenia, 24 (-) 
prípadov sexuálneho zneužívania a 9 (+5) prípadov detskej pornografie.  
 
Ekonomická kriminalita 

Za dvanásť mesiacov roku 2011 bolo zaznamenaných  2526 skutkov ekonomického 
charakteru (-46), pričom objasnenosť predstavuje 32,78%. Veľký podiel objasnených trestných 
činov predstavujú daňové trestné činy, z 204 trestných činov bolo 79 objasnených, pričom ide 
o vysoko organizovanú trestnú činnosť, ktorú vykonávajú väčšinou osoby s kriminálnou 
minulosťou, s využitím odbornej pomoci vysokokvalifikovaných osôb v danej oblasti za pomoci 
tzv. „bielych koní“. Vysoký podiel ekonomických trestných činov predstavujú trestné činy 
podvodu 633 prípadov, falšovania meny 579 prípadov a neoprávneného zaobstarania platobnej 
karty 587 prípadov. V uvedenom období boli zachytené prípady trestnej činnosti tzv. 
„Skimming“, ktorý spočíva v skopírovaní údajov z platobnej karty zväčša pri platení 
v obchodoch, alebo bolo toto zariadenie nainštalované na bankomat. Prijatými opatreniami, aj zo 
strany bánk sa podarilo túto trestnú činnosť minimalizovať.  
 
Trestné činy na úseku extrémizmu 

Kriminalita extrémistov, ktorá bola oznámená, spočívala najmä v propagovaní skupín 
smerujúcich k potlačeniu základných práv a slobôd, a to hlásaním hesiel, písaním znakov 
a nosením špecifického oblečenia a tetovaní. Taktiež bola vo väčšej miere páchaná trestná 
činnosť podnecovania k národnostnej, rasovej a etnickej nenávisti, čo bolo spôsobené aj väčším 
počtom zhromaždení občianskeho združenia Slovenská pospolitosť a politickou stranou Naše 
Slovensko, ktoré patria medzi najaktívnejšie skupiny s extrémistickým prvkom. V roku 2011 
bolo v Bratislave spáchaných 38 trestných činov  po úseku extrémizmu, z toho bolo 13 trestných 
činov objasnených. Pri konfliktoch medzi ľavicou a pravicou došlo k zmene charakteru útokov 
a to z verejných, ku ktorým prichádzalo počas verejných zhromaždení sa stali konflikty skryté 
páchané väčšinou vo večerných hodinách skupinkou maskovaných  páchateľov, ktorí majú obeť 
vytipovanú a zmonitorovanú. V roku 2011 išlo väčšinou o útoky ľavicových extrémistov na 
pravicových, či už fyzické, alebo poškodenie ich majetku.  Veľká pozornosť bola  venovaná aj 
futbalovým chuligánom, a to najmä z tábora Slovana Bratislava, ktorí  páchajú trestnú činnosť 
prevažne na futbalových štadiónoch a v ich okolí počas  futbalových zápasov. Počas 11 
rizikových zápasoch bolo predvedených 19 osôb, z radov futbalových fanúšikov bolo 
obvinených 7 osôb a 14 osôb bolo riešených za priestupok. 
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DOPRAVNO-BEZPEČNOSTNÁ SITUÁCIA, DOPRAVNÁ NEHODOVOS Ť 
 

Krajský dopravný inšpektorát Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave 
prijímal opatrenia smerujúce k zníženiu dopravnej nehodovosti a závažnosti následkov nehôd, 
ako aj k zlepšeniu dopravno-bezpečnostnej situácie. V tejto súvislosti boli vykonávané osobitné 
kontroly, spoločné výkony služby ako aj dopravno-preventívne akcie. Na území mesta Bratislava 
sa v roku 2011 znížil počet dopravných nehôd oproti roku 2010.  

Z hľadiska počtu dopravných nehôd sa v roku 2011 (v zátvorke porovnanie s rokom 2010) 
stalo na cestách hl. mesta Bratislavy 2148 (-873) nehôd. Pri dopravných nehodách bolo na území 
Bratislavy usmrtených 15 osôb (±0). Najviac 6 usmrtených osôb bolo v okrese Bratislava 2, 
naopak žiadna osoba nebola usmrtená v okrese Bratislava 5. Ťažko zranených bolo 95 osôb (-3). 
Najvyšší nárast dopravných nehôd s ťažkým zranením o 7 zaznamenal okres Bratislava 2. 
Najvýraznejší pokles v ťažko zranených zaznamenal okres Bratislava 1 a to o -11 osôb. Ľahko 
zranených bolo 485 osôb (-68). Najväčší pokles ľahko zranených zaznamenalo Diaľničné 
oddelenie PZ Bratislava. 

Viac ako 95% dopravných nehôd sa stane následkom zlyhania ľudského faktora. 
Najčastejšou príčinou je porušenie povinností vodiča, ktoré je príčinou približne každej tretej 
nehody, nasleduje porušenie povinnosti účastníka dopravnej nehody alebo škodovej udalosti, 
neprimeraná rýchlosť a  nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami. V Bratislave 1 až 5 bolo 
spolu preverených 4237 (+404) škodových udalostí. Čo sa týka dopravných nehôd s požitím 
alkoholu bolo v Bratislavskom kraji zistených 220 (+6) dopravných nehôd. Počas hodnoteného 
obdobia dopravní policajti odhalili 39526 priestupkov, z toho bolo 1816 postúpených na správny 
orgán a 971 priestupkov vybavených napomenutím. V rámci kontroly vodičov bolo zistených 
329 pozitívnych skúšok na alkohol,  v 31 prípadoch sa vodiči odmietli podrobiť vyšetreniu na 
prítomnosť alkoholu v krvi. Celkovo bolo zadržaných 4950 vodičských preukazov, z toho za 
vedenie vozidla pod vplyvom alkoholu 267 a za  odmietnutie podrobiť sa vyšetreniu na alkohol 
30. V rámci skráteného vyšetrovania bolo prijatých 147 trestných vecí. Vykonávali sa i opatrenia 
na zamedzenie páchania trestnej činnosti, pričom v hodnotenom období dopravní policajti 
odhalili 89 trestných činov.  

 
Výkon služby sa na základe analýz dopravno-bezpečnostnej situácie zameriaval na 

nehodové úseky a do miest zvýšeného rizika kumulácie dopravy. Pri plánovaní dohľadu sa 
prihliadalo najmä na: 
a/ miesta a čas najčastejšieho výskytu dopravných nehôd a ich príčiny – Nábrežie arm. gen. 
Ľ.Svobodu a Staromestská ulica (okres Ba 1), Gagarinova, Ružinovská, Záhradnícka, Trnavská 
a Bajkalská ulica (okres Ba 2), Račianska ulica a Vajnorská ceste (okres Ba 3), Hodonínska 
cesta (okres Ba 4), Dolnozemská cesta (okres Ba 5), 

b/ kultúrne, športové a iné podujatia, ktorých účastníci mohli ovplyvniť bezpečnosť alebo 
plynulosť cestnej premávky, napr.: MS 2011 v ľadovom hokeji na štadióne Ondreja Nepelu, 
rizikové futbalové zápasy Slovana Bratislava na Pasienkoch, výstavy na výstavisku Incheba, 
bežecké podujatia v meste, okolie najväčších cintorínov počas Sviatku vš. svätých, 

c/ charakter jednotlivých ciest a ich význam, napr.: príjazdové komunikácie do Bratislavy a to 
cesta I/61 Dunajská Lužná, Rovinka, cesta II/502 od Pezinka, cesta I/63 od Senca, diaľnica D1 
od Trnavy, diaľnica D2 od Malaciek, 

d/ intenzitu cestnej premávky, možnosti tvorenia dopravných zápch a s tým spojené ohrozenia 
bezpečnosti alebo plynulosti cestnej premávky. 

 
Za účelom zabezpečenia plynulosti cestnej premávky vykonávali policajti ručné riadenie 

cestnej premávky na miestach, kde to dopravno-bezpečnostná situácia vyžaduje (v prípade 
dopravných nehôd, obmedzení cestnej premávky, výpadku a plánovaných opravách svetelnej 
signalizácie). Zabezpečenie plynulosti cestnej premávky je však stále obtiažnejšie z dôvodu 
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stagnujúcej výstavby nových pozemných komunikácií. Súčasná cestná sieť nedokáže 
bezproblémovo prepustiť také počty vozidiel, aké v rannej a poobedňajšej špičke smerujú do/z 
Bratislavy a ktoré počas pracovných dní tranzitujú po cestách hlavného mesta SR Bratislavy.  

   
 
Tab. 1 – Prehľad dopravnej nehodovosť v okresoch Bratislava 1 až 5 
         

Územie Počet 
DN 2011 

Rozdiel s 
2010 

Počet 
usmrtených 

Rozdiel 
s 2010 

Počet 
ťažko 
zranených 

Rozdiel 
s 2010 

Počet 
ľahko 
zranených 

Rozdiel 
s 2010 

Kraj  2148 -873 15 0 95 -3 485 -68 

DO BA 196 -272 3 -1 8 -3 20 -45 

BA 1 357 -146 1 0 14 -11 73 -6 

BA 2 486 -147 6 +2 32 +7 147 +6 

BA 3 314 -107 3 -2 22 +5 81 +8 

BA 4 362 -118 2 +1 12 +5 68 -9 

BA 5 433 -83 0 0 7 -6 96 -22 

 
 
STAV OCHRANY VEREJNÉHO PORIADKU  
 
Úlohy, ktoré vyplynuli pre KR PZ v Bratislave na úseku ochrany verejného poriadku, boli 

plnené policajtmi služby poriadkovej polície v súčinnosti s ostatnými útvarmi PZ na 
požadovanej úrovni a to najmä pri zabezpečovaní verejného poriadku počas konania 
spoločenských, kultúrnych, športových podujatí, protestných zhromaždení, pochodov rôznych 
názorových skupín a iných podujatí, ako aj pri zabezpečovaní ochrany určených osôb počas 
oficiálnych návštev zahraničných delegácií a ochrany zastupiteľských úradov.  

V súvislosti s konaním rozsiahlych verejných podujatí boli prijímané bezpečnostné 
opatrenia zamerané na ochranu verejného poriadku a bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky. 
Do bezpečnostných opatrení boli zapojené aj policajné zložky mimo pôsobnosti KR PZ 
v Bratislave. Výnimočné postavenie z hľadiska počtu zabezpečovaných bezpečnostných opatrení 
má v rámci Slovenskej republiky OR PZ v Bratislave 1. Z hľadiska svojho postavenia a významu 
sú v okrese Bratislava 1 verejne prístupné miesta, ale aj iné objekty  atraktívne pre usporiadanie 
viac či menej rizikových, tematicky rôzne zameraných verejných podujatí občanov. OR PZ 
v Bratislave 3 je v rámci Bratislavy výnimočné v počte športovísk, ktoré sa nachádzajú na území 
tretieho bratislavského okresu .  

Za účelom eliminácie uličnej trestnej činnosti bol plánovaný zvýšený výkon hliadkovej 
a obchôdzkovej služby do miest najväčšieho nápadu majetkových trestných činov, výtržností a 
narušenia verejného poriadku. 

 
Zo zabezpečovaných verejných podujatí v Bratislave je možné uviesť nasledovné:  
- Hokejové stretnutia: Najvýznamnejšou športovou udalosťou v roku 2011 v SR boli MS v 

ľadovom hokeji v dňoch od 29. apríla do 15. mája 2011 v Bratislave. Na zabezpečenie 
 verejného poriadku v súvislosti s konaním majstrovstiev boli vykonané na území hlavného 
mesta Slovenskej republiky rozsiahle bezpečnostné opatrenia. Vykonané bezpečnostné opatrenia 
boli  zamerané najmä na ochranu verejného poriadku a to v okolí Orange Arény, v historickom 
centre Bratislavy, s dôrazom na pešiu zónu Starého Mesta, v miestach vyhradených pre 
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fanúšikov tzv. „Fan Village“, v miestach ubytovania mužstiev, delegácií, rozhodcov, novinárov a 
fanúšikov, v miestach konania sprievodných podujatí a na dopravných uzloch medzimestskej a 
medzištátnej hromadnej prepravy osôb. 

- Futbalové stretnutia: Corgoň ligy futbalových mužstiev ŠK Slovan Bratislava - futbalové 
stretnutie Slovenského pohára 2010/2011 dňa 05.04.2011 medzi mužstvami ŠK Slovan 
Bratislava a FC Spartak Trnava - futbalový zápas tretieho predkola UEFA Champions League 
medzi mužstvami ŠK Slovan Bratislava – FC Apoel Nicosia dňa 03.08.2011, futbalový zápas 
UEFA Europa League 2011/2012 Play-off: medzi mužstvami ŠK Slovan Bratislava – AS Roma 
dňa 18.08.2011, futbalové stretnutia F-skupiny UEFA Europa League 2011/2012 medzi 
mužstvami ŠK Slovan Bratislava – Athletic Bilbao dňa 15.09.2011, medzi mužstvami ŠK Slovan 
Bratislava – Paris Saint Germain dňa 20.10.2011 a medzi mužstvami ŠK Slovan Bratislava – FC 
Salzburg dňa 14.12.2011. 

- zabezpečenie verejného poriadku v súvislosti s nahláseným verejným zhromaždením - 
„Spomienková slávnosť pri príležitosti 72. výročia prvého Slovenského štátu“, v Bratislave dňa 
12.03.2011. Do zmieneného bezpečnostného opatrenia bolo velených 226 policajtov  z KR PZ v 
BA.  V rámci bezpečnostného opatrenia boli predvedené 2 osoby a bolo skontrolovaných 86 
osôb. 

- bezpečnostné opatrenie v súvislosti s nahláseným verejným zhromaždením „Dúhový 
PRIDE Bratislava 2011“, ktoré sa konalo dňa 22.05.2010 v Bratislave. Do bezpečnostného 
opatrenia bolo velených 560 policajtov z KR PZ v BA. Počas bezpečnostného opatrenia bolo 
predvedených 45 osôb a bol zistený 1 trestný čin. K napadnutiu účastníkov konania nedošlo.  

- bezpečnostné opatrenie v súvislosti s nahláseným verejným zhromaždením  „Verejné 
zhromaždenie na upozornenie na riešenie problémov v rómskych osadách“ dňa 21.09.2011, kde 
bolo velených 393 policajtov z KR PZ v BA. Počas bezpečnostného opatrenia k narušeniu 
verejného poriadku nedošlo. 

- Výstavisko Incheba v Bratislave 5: 11. ročník výstavy Motocykel 2011 17.03.-
20.03.2011, 29.03.-02.04.2011 veľtrh stavebníctva „CONECO“, 21. ročník Autosalón 
Bratislava, atď. 

 
Ďalej útvary služby poriadkovej polície v pôsobnosti KR PZ v Bratislave v súčinnosti 

s ÚOÚČ a DM MV SR zabezpečovali mimoriadne bezpečnostné opatrenia súvisiace s ochranou 
určených osôb a delegácií. Celkový počet požiadaviek za rok 2011 je 230. Išlo najmä 
o zabezpečenie verejného poriadku počas jednotlivých zasadaní NR SR a okrem iného i počas 
oficiálnej návštevy predsedu vlády Maďarskej republiky dňa 28.01.2011, návštevu ministra 
vlády Izraelu dňa 01.02.2011, summitu predsedov vlád V4 dňa 15.02.2011, stretnutí ministrov 
zahraničných vecí V4 dňa 02.-04.03.2011, návštevy prezidenta Talianskej republiky dňa 
15.04.2011, návštev  predsedu   Rady   federácie   FZ  Ruskej  federácie dňa 03.-04.05.2011, 
návštevy predsedu vlády Ruskej federácie dňa 13.05.2011, 13 stretnutie predsedov parlamentov 
regionálneho partnerstva dňa 19.-20.05.2011, summit predsedov vlád V4 dňa 16.06.2011, 
návštevy prezidenta spolkovej republiky Nemecka dňa 26.-27.09.2011 a pod. Na základe 
požiadavky ÚOÚČ a DM MV SR je naďalej vykonávaná policajtmi poriadkovej polície z OR PZ 
v Bratislave 1 až 5 nepretržitá ochrana budovy veľvyslanectva USA a formou kontrolných bodov 
aj zastupiteľský úrad štátu Izrael. Taktiež je pohotovostným policajným útvarom OPP KR PZ 
BA zabezpečovaná ochrana letov izraelskej leteckej spoločnosti EL-AL na letisku M. R. 
Štefánika v Bratislave.  

 
Úroveň boja s uličnou kriminalitou je adekvátna súčasným tabuľkám zloženia a počtov na 

jednotlivých základných útvaroch služby poriadkovej polície v Bratislavskom kraji. Na základe 
analýzy nápadu trestnej činnosti boli hliadky velené do výkonu služby do tých miest a lokalít, 
kde dochádzalo k páchaniu trestnej činnosti s cieľom jej predchádzania. Týmto miestam bola 
venovaná zvýšená pozornosť aj zo strany policajtov PMJ OPP KR PZ v Bratislave, ktorí na 
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týchto miestach vykonávali hliadkovú službu a mali stanovené kontrolné body, ktoré sa menili 
aktuálne podľa vývoja nápadu trestnej činnosti a požiadaviek jednotlivých OR PZ. Taktiež 
v rámci letnej turistickej sezóny boli hliadky služby poriadkovej polície velené do výkonu služby 
na miesta, kde došlo k pohybu väčšieho počtu osôb, najmä rekreačných a turistických miest 
v rámci Bratislavského kraja. 

 
V rámci plnenia úloh  policajti zaradení na odbore  poriadkovej polície spolupracovali s 

orgánmi štátnej správy najmä s Obvodným úradom v Bratislave na úseku objasňovania 
priestupkov. Spolupráca s Miestnymi úradmi bola realizovaná najmä pri zabezpečovaní 
kultúrnych a spoločenských podujatí a s Základnými školami na úseku budovania povedomia a 
výchove mládeže pri dodržiavaní morálnych zásad života a bezpečnosti v cestnej premávke. 
Okrem toho spolupracovali s Mestskou políciou, rybárskou strážou, poľovníckou strážou 
a strážou ochrany prírody. Celkovo možno hodnotiť túto spoluprácu kladne, je na dobrej úrovni. 

 
Tab. 2 - Prehľad o vykonaných bezpečnostných opatreniach v Bratislave 
 Počet 

bezpečnostných 
opatrení 

Počet  
policajtov zaradených 
v bezpečnostných 
opatreniach 

Na žiadosť ÚOÚČ a DM  MV SR 229 924 
Ochrana zastupiteľských úradov 7 3414 
Športové podujatia 184 3960 
Kultúrne podujatia 47 2648 
Verejné zhromaždenia 46 743 
Voľby, referendum 0 0 
Bezpečnostné opatrenia 
na žiadosť iných útvarov 

94 2591 

celkom  607 14280 
 
          

 
 
 
 
 
 
         plk. JUDr.  Csaba Faragó  
                      riaditeľ  
             KR PZ v Bratislave 

  v. r. 
 


