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Vec 
Správa o stave bezpečnosti v Bratislave v roku 2012– 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 stave bezpečnosti v Bratislave za rok 2012.  
 
1. VÝVOJ TRESTNEJ ČINNOSTI 

Teritórium v pôsobnosti Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave je 
charakteristické najvyšším počtom obyvateľov na rozlohu územia, najvyššou fluktuáciou 
obyvateľov a tiež najväčším počtom návštevníkov ako z celého Slovenska tak aj zo 
zahraničia, čo osobám páchajúcim trestnú činnosť zabezpečuje väčšiu anonymitu. V rámci 
Slovenskej republiky má Bratislavský kraj najväčší nápad trestnej činnosti, 
ktorý predstavuje 20,38 % z celkového počtu zistených trestných činov v Slovenskej 
republike. To znamená, že v Bratislavskom kraji sa stane priemerne dvojnásobne viac 
trestných činov v porovnaní s ostatnými  krajmi Slovenskej republiky (okrem Košíc). 

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 2012 bol v Bratislavskom kraji nápad celkovej 
kriminality 18415 (-939) skutkov (v zátvorkách porovnanie s rokom 2011), z ktorých 
bolo objasnených 6063 (+329) skutkov, t.j. 32,92%.  
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Z toho v hlavnom meste Bratislava evidujeme 14441 (-1115) trestných činov, 
z ktorých bolo 4669 (+155) objasnených. Najviac klesol nápad na teritóriu OR PZ 
v Bratislave III o 323 skutkov, vo všetkých ostatných bratislavských okresoch tiež klesol 
počet evidovaných trestných činov. Na všetkých OR PZ v Bratislave sa zvýšila objasnenosť 
trestnej činnosti. Nápad trestných činov na území jednotlivých okresov v Bratislave v roku 
2012 v porovnaní s rokom 2011 je uvedený v grafe 1/ (nezahŕňa prípady evidované na odbore 
železničnej polície a na diaľničnom oddelení, v roku 2012 to bolo 378 prípadov).  

Graf  1/ Nápad trestných činov v Bratislave 
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Majetková trestná činnosť 

Na území hlavého mesta Bratislava ako aj v celom Bratislavskom kraji najväčší 
58% podiel kriminality naďalej zostáva na majetkovej trestnej činnosti, kde v roku 2012 
evidujeme v Bratislave nápad 8226 (-1398) trestných činov, z toho najmä krádeží 
motorových  vozidiel  707 skutkov (-77),  krádeží vlámaním 1341 skutkov (-432), vreckových 
krádeží 755 (-12) a krádeží vecí z áut 1868 (-511). Podiel jednotlivých druhov trestnej 
činnosti na celkovej kriminalite je uvedený v grafe 2/. 

Počet trestných činov majetkového charakteru výrazne klesol na území všetkých 
okresov v Bratislave, najvýraznejšie na teritóriu OR PZ v Bratislave IV a to o 348 skutkov. 
Na tomto úseku z hľadiska výšky spôsobenej škody dominujú trestné činy krádeží vlámaním 
do rodinných domov a bytov a do motorových vozidiel. Objektom záujmu páchateľov tejto 
trestnej činnosti sú okrem týchto aj obchody, víkendové chaty a školy. Najväčší podiel 
krádeží vlámaním do domov (novostavieb) je v niektorých prímestských obciach. Najviac 
sledovanou oblasťou z majetkovej trestnej činnosti sú krádeže motorových vozidiel. 
Vykonávané opatrenia na zamedzenie páchania tejto trestnej činnosti sa premietli do zníženia 
počtu odcudzených vozidiel v Bratislave oproti roku 2011 o 77 prípadov.  

 

Násilná trestná činnosť 

Pri násilnej trestnej činnosti bol v Bratislave zaznamenaný oproti 
predchádzajúcemu roku nárast nápadu o 31 trestných činov. Z celkového nápadu 781 
skutkov prevažujú trestné činy ublíženia na zdraví - 165 prípadov, nebezpečného vyhrážania - 
214 prípadov, lúpeží - 206 prípadov, vydierania - 64 prípadov a týrania blízkej a zverenej 
osoby - 31 prípadov. Väčšina prípadov násilnej trestnej činnosti je oznamovaná poškodenými 
bezprostredne po spáchaní skutku.  
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V  roku 2012 bolo v Bratislave spáchaných 12 (-2) skutkov, ktoré sú kvalifikované 
ako vraždy, z ktorých bolo 6 objasnených. Stúpol počet lúpeží, pričom dvojnásobne stúpol 
počet lúpeží s použitím hrozby strelnou zbraňou resp. jej atrapou. V roku 2012 evidujeme 
v Bratislave 206 (+37)  lúpeží, z ktorých bolo 88 objasnených. Z tohto počtu bolo 19 (+10)  
prípadov lúpežného prepadnutia bankových inštitúcií, z ktorých bolo 9  objasnených. Najviac 
lúpežných prepadnutí bánk sa stalo na území okresov II a IV po 6 prípadov. Ostatnými 
napadnutými objektmi bolo 8 záložní, 6 stávkových kancelárií, 4 herne, 1 pošta a 1 čerpacia 
stanica. 

Lúpeží na osobách tzv. uličná kriminalita sme zaznamenali 163 prípadov, čo je mierny 
nárast oproti predchádzajúcemu roku a to najmä lúpeží na starších osobách. Celkovo 
najvýraznejší nárast počtu lúpeží sme zaznamenali na území okresu Bratislava II o 20 
skutkov, kde sa stalo aj najviac prípadov a to 78, na druhom mieste je okres Bratislava III, kde 
sa stalo o 10 lúpeží viac ako v predchádzajúcom roku. Ako jediné, malo OR PZ v Bratislave 
I nižší nápad lúpeží oproti roku 2011, a to o 2 prípady.  

 

Ostatné kriminálne trestné činy 

V Bratislave bolo v sledovanom období zaznamenaných 128 prípadov nedovolenej 
výroby a držania omamných látok, 431 prípadov prechovávania drog pre vlastnú potrebu, 289 
prípadov marenia výkonu úradného rozhodnutia a 102 prípadov výtržníctva. Oproti roku 
2011 klesol v Bratislave počet úmyselne založených požiarov z 83 na 46 prípadov.  

 

Graf 2/ Podiel jednotlivých druhov trestnej činnosti na celkovej 
kriminalite
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Mravnostná kriminalita 

Na úseku mravnostnej trestnej činnosti bolo v Bratislave spáchaných celkovo 72 
(+4) skutkov, z čoho bolo 43 objasnených. Z tohto počtu bolo 10 (-5) prípadov znásilnenia, 
21 (-3) prípadov sexuálneho zneužívania a 13 (+4) prípadov detskej pornografie.  

 

Ekonomická kriminalita 

Za dvanásť mesiacov roku 2012 evidujeme v Bratislave 2611 skutkov ekonomického 
charakteru (+85), kde prevažujú trestné činy podvodu – 512 prípadov, proti mene – 810 
prípadov, neoprávneného zaobstarania platobnej karty – 454 prípadov a skrátenia dane – 176  
prípadov.  Táto kriminalita svojím charakterom patrí k vysoko sofistikovaným prejavom 
trestnej činnosti a jej odhaľovanie a vyšetrovanie k najnáročnejším v činnosti príslušných 
útvarov PZ. V roku 2012 bolo celkovo objasnených 548 skutkov. Oproti roku 2011 sa zvýšil 
počet podnetov zo Sociálnej poisťovne, týkajúcich sa trestnej činnosti v súvislosti 
s neodvedením resp., nezaplatením dane a poistného. Naopak ubudli podnety podávané 
daňovými úradmi, pričom vo väčšine podozrení z trestného činu  neodvedenia dane 
a poplatkov nejde o naplnenie skutkovej podstaty, preto sú podozrenia odmietané a daňový 
úrad musí dane vymáhať v  správnom konaní. 

 

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 páchaná trestná činnosť 
podnecovania k národnostnej, rasovej a etnickej nenávisti. V roku 2012 bolo v Bratislave 
spáchaných 21 trestných činov  po úseku extrémizmu, z toho bolo 7 trestných činov 
objasnených.  

 

2. DOPRAVNO-BEZPEČNOSTNÁ SITUÁCIA A DOPRAVNÁ NEHODOVOSŤ   

 Krajský dopravný inšpektorát 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 2012 znížil 
počet dopravných nehôd oproti roku 2011, znížil sa aj počet usmrtených, ťažko a ľahko 
zranených osôb pri nehodách.  

 Z hľadiska počtu dopravných nehôd sa v roku 2012 (v zátvorke porovnanie 
s rokom 2011) stalo na cestách hl. mesta Bratislavy 1786 (-349) nehôd. Pri dopravných 
nehodách bolo usmrtených 12 osôb (-6). Najviac 4 usmrtené osoby boli na diaľnici D1, 
naopak žiadna osoba nebola usmrtená v okrese Bratislava I . Ťažko zranených bolo 79 osôb   
(-16). Vo všetkých bratislavských okresoch klesol počet dopravných nehôd s ťažkým 
zranením osôb. Najvýraznejší pokles v ťažko zranených zaznamenal okres Bratislava III o 9 
osôb. Najvyšší počet dopravných nehôd s ťažkým zranením 30 zaznamenal okres Bratislava 
II. Ľahko zranených bolo 365 osôb (-120). Najväčší pokles vo všetkých ukazovateľoch miery, 
štruktúry a dynamiky dopravnej nehodovosti zaznamenali okresy Bratislava I, II a III. Prehľad 
dopravnej nehodovosti v roku 2012 v Bratislave je uvedený v tab. 1/. 

Viac ako 97% dopravných nehôd sa stane následkom zlyhania ľudského faktora. 
Najčastejšími príčinami dopravných nehôd je nesprávny smer a spôsob jazdy, nevenovanie sa 
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plne vedeniu vozidla, nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami, neprispôsobenie rýchlosti 
jazdy a nedanie prednosti v jazde. Čo sa týka dopravných nehôd s požitím alkoholu bolo 
v bratislavskom kraji zistených 204 (-16) dopravných nehôd. V Bratislave I až V bolo spolu 
preverených 4091 (+249) škodových udalostí. V celom bratislavskom kraji bolo 
preverených spolu 6239 škodových udalostí. 

 

Tab. 1/ – Prehľad dopravnej nehodovosti  
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Diaľničné 
oddelenie  BA 

154  -42 4 -2 7 -1 25 +5 

Bratislava 1 264 -93 0 -1 12 -1 39 -35 

Bratislava  2 440 -47 2 -4 30 -2 93 -55 

Bratislava 3 279 -35 1 -2 13 -9 69 -12 

Bratislava 4 266 -96 3 +1 12 0 60 -8 

Bratislava 5 389 -46 2 +2 5 -2 82 -16 

Bratislava 1786 -349 12 -6 79 -16 365 -120 

 

 

Počas hodnoteného obdobia roka 2012 policajti služby dopravnej polície KR PZ 
v Bratislave odhalili 57 563 priestupkov, z toho bolo 2233 postúpených na správny orgán 
a 3292 priestupkov vybavených napomenutím. U vodičov zistili 531 pozitívnych skúšok na 
alkohol, v 8 prípadoch sa vodiči odmietli podrobiť vyšetreniu na prítomnosť alkoholu v krvi. 
Celkovo zadržali 6540 vodičských preukazov, z toho za porušenie pravidiel cestnej premávky 
závažným spôsobom 308, za ustanovenie § 71 ods. 1) zák. č. 8/2009 Z. z. v znení neskorších 
predpisov 5760, za vedenie vozidla pod vplyvom alkoholu 428, za odmietnutie sa podrobiť 
vyšetreniu na alkohol 7 a za iné dôvody 37 vodičských preukazov. Policajti v rámci služobnej 
činnosti vykonávali i opatrenia na zamedzenie páchania trestnej činnosti, pričom odhalili 221 
trestných činov a zaistili 40 hľadaných osôb. V rámci uvedených výsledkov zaistili 23 
motorových vozidiel.  

Výkon služby sa na základe analýz dopravno-bezpečnostnej situácie zameriaval na 
nehodové úseky, do miest zvýšeného rizika kumulácie dopravy, na miesta najčastejšieho 
výskytu dopravných nehôd a ich príčin, okolia športovísk a pri verejných podujatiach, ktorých 
účastníci mohli ovplyvniť bezpečnosť alebo plynulosť cestnej premávky, napr.: rizikové 
hokejové a futbalové zápasy, výstavy na výstavisku Incheba, bežecké podujatia v meste, 
okolie najväčších cintorínov počas Sviatku všetkých svätých a pod. 
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3. STAV OCHRANY VEREJNÉHO PORIADKU A ZABEZPEČOVANIE 
    BEZPEČNOSTI OBČANOV  

Úlohy, ktoré vyplynuli pre Policajný zbor v roku 2012, boli plnené policajtmi služby 
poriadkovej polície v súčinnosti s ostatnými zložkami PZ na požadovanej úrovni a to aj pri 
zabezpečovaní verejného poriadku počas konania rôznych politických, spoločenských, 
kultúrnych a športových podujatí. Rovnako pravidelne sa podieľali na ochrane nerušeného 
priebehu a verejného poriadku pri jednotlivých zasadnutiach NR SR. 

V súvislosti s konaním rozsiahlych športových a verejných podujatí boli 
prijímané bezpečnostné opatrenia zamerané na ochranu verejného poriadku 
a bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky. Medzi najzávažnejšie bezpečnostné 
opatrenia patrili v Bratislave v roku 2012 verejné zhromaždenia „Gorila“. 

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. 

Ťažiskom plnenia úloh v rámci spolupôsobenia pri zabezpečovaní ochrany verejného 
poriadku boli úlohy na zabezpečenie nerušenej prípravy a konania volieb do Národnej rady 
Slovenskej republiky v roku 2012, ktoré prebehli dňa 10.03.2012, pričom stanovené úlohy 
boli splnené.  

Len v I. štvrťroku 2012 bolo oznámených 51 verejných zhromaždení, z toho bolo 8 
zrušených zo strany zvolávateľa. K uvedeným zhromaždeniam bolo naplánovaných 
a vykonaných 32 bezpečnostných opatrení a 15 krát bol v súvislosti s verejným 
zhromaždením naplánovaný zvýšený výkon služby. V prípadoch narušenia verejného 
poriadku počas uvedených verejných zhromaždení boli vždy vykonané opatrenia na jeho 
obnovenie. Prehľad o vykonaných bezpečnostných opatreniach v roku 2012 v Bratislavskom 
kraji je uvedený v tab. 2/. 

Zo športových podujatí bola venovaná zvýšená pozornosť futbalovým a hokejovým 
stretnutiam, ktoré boli vyhodnotené ako rizikové, napr.: dňa 8.4.2012 sa konal futbalový 
zápas Corgoň ligy – jarná časť 2011/2012 medzi mužstvami ŠK Slovan Bratislava a FC 
Spartak Trnava, kde došlo k výtržnosti pri pohostinstve Kolkáreň na Trnavskej ceste, potom 
aj k prelomeniu a poškodeniu oplotenia oddeľujúceho sektory pod tribúnou sektora hostí. Boli 
nasadené policajné jednotky, ktoré zabránili hromadnému narušeniu verejného poriadku. 
Celkovo bolo predvedených 19 osôb.  

Z ostatných športových a verejných podujatí konaných v Bratislave v roku 2012, pri 
ktorých boli prijímané rozsiahle bezpečnostné opatrenia, možno uviesť nasledovné:  
- 10.9.2012 hokejový zápas Kontinentálnej hokejovej ligy 2012/2013 HC Slovan Bratislava -
Spartak Moskva v Slovnaft Aréne Zimného štadióna Ondreja Nepelu, pričom k narušeniu 
verejného poriadku nedošlo; 
- 8.4.2012 futbalový zápas Corgoň ligy – jarná časť 2011/2012 medzi mužstvami ŠK Slovan 
Bratislava a FC Spartak Trnava, kde došlo k výtržnosti na verejnosti, následne aj k 
k prelomeniu a poškodeniu oplotenia oddeľujúceho sektory pod tribúnou sektora hostí a boli 
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nasadené policajné jednotky, ktoré zabránili hromadnému narušeniu verejného poriadku, 
celkovo bolo predvedených 19 osôb; 
- 19. 6. 2012 futbalový zápas 2. predkola UEFA Europa League ŠK Slovan Bratislava - FC 
Videoton Fehervár na štadióne Pasienky, počas ktorého sa riešili podozrenia zo spáchania 
trestných činov výtržníctva, krádeže, poškodzovania vozidla (pre podozrenie z trestného činu 
výtržníctva podľa § 364 ods. 1 písm. a) TZ bolo na Vajnorskej ulici celkom zadržaných 26 
osôb, z toho bolo 17 občanov Poľskej republiky a 9 občanov Maďarskej republiky; krádež 
v reštaurácií na Trnavskej ulici, kde bolo sa v tom čase nachádzalo približne 100 fanúšikov 
hostí, ktorých z reštaurácie vykázali; zaistenie občana Maďarskej republiky ktorý na 
parkovisku črepinami poškodil motorové vozidlo); 
- 16. 10. 2012 kvalifikačný futbalový zápas o postup na MS 2014 medzi reprezentáciami 
Slovenska a Grécka na štadióne Pasienky, pričom k narušeniu verejného poriadku pred 
zápasom v širšom ani užšom okolí štadiónu nedošlo; 
- „Dúhový PRIDE Bratislava 2012“dňa 9. 6. 2012 na Námestí slobody, k hromadnému 
narušeniu verejného poriadku nedošlo, celkovo boli predvedené 2 osoby;  
- počas dňa 17. 11. 2012 sa konali pri príležitosti XXIII. výročia „Nežnej revolúcie“ viaceré 
verejné zhromaždenia a pochody na teritóriu mesta Bratislavy, k hromadnému narušeniu 
verejného poriadku nedošlo, celkovo boli predvedené 3 osoby; 
- „Blokáda verejno-právnych médií“ 22.11.2012, kde bolo na túto udalosť celkom pozvaných 
9818, z ktorých účasť potvrdilo 400 a možnú účasť zvolilo ďalších 394 užívateľov, pričom 
došlo k hromadnému narušeniu verejného poriadku, celkovo boli predvedené 3 osoby a 17 
osôb bolo zaistených.  
- verejné zhromaždenia „Gorila“:  
- „Gorila I“ 27. januára 2012 v Bratislave na Nám. SNP, počas ktorého jednotlivci z davu pri 
Prezidentskom paláci hádzali za oplotenie na nádvorie banány a vajíčka a neskôr sa pokúsili 
vniknúť do objektu NR SR;  
- „Gorila II“ 3. februára 2012 v Bratislave na Nám. SNP, pričom počas pochodu z Nám. SNP 
na Námestie slobody sa väčšina presunula (cca 6000 až 7000 osôb) k oploteniu objektu Úradu 
vlády Slovenskej republiky, pričom skupiny osôb začali skandovať rôzne heslá a vhadzovať 
pyrotechniku, banány a iné predmety za plot ÚV SR, približne v čase o 17.52 h dav prevalil 
bránu do objektu a približne 50 osôb vniklo na nádvorie ÚV SR, kde boli zastavení 
príslušníkmi PZ a následne boli vytlačení späť za oplotenie. Po vytlačení osôb a uzatvorení 
brány dav hádzal na policajtov ako i do priestoru rôzne predmety a pyrotechniku. V čase 
o 18.30 h sa účastníci zhromaždenia presunuli k budove Národnej rady Slovenskej republiky. 
Rozvášnený a násilný dav (cca 3.500 osôb) prevalil a demoloval služobné nášľapné zábrany 
a po policajtoch hádzal vajíčka, banány a rôzne iné predmety, v preniknutí k budove NR SR 
im zabránili nasadené poriadkové jednotky. Po čiastočnom upokojení situácie a odchode 
väčšiny zhromaždených na mieste zostalo cca 500 osôb, ktoré sa opätovne pokúšali dostať 
k objektu NR SR, pričom po policajtoch začali hádzať dlažobné kocky. Za účelom obnovy 
verejného poriadku boli použité donucovacie prostriedky. Po uvedenom zákroku bol dav 
rozptýlený a došlo  k obnoveniu verejného poriadku. Celkovo bolo predvedených 7 osôb. 
Zranení boli 4 policajti PZ, došlo k poškodeniu 50 ks zábran, lafety a kamerového systému na 
špeciálnej vodnej striekačke, troch kusov ochranných štítov a u väčšiny zakročujúcich 
policajtov došlo k znečisteniu služobnej rovnošaty;  
- „Gorila III“ dňa 10. februára 2012 v Bratislave na Nám. SNP, predvedené 2 osoby.  
- „Gorila IV“ dňa 24. februára 2012 v Bratislave na Nám. SNP, po ukončení zhromaždenia sa 
časť zhromaždených presunula k centrálam politických strán pričom na budovy, v ktorých 
sídlia ako aj na policajtov jednotlivci hádzali vajíčka;  
- „Gorila V“ dňa 29. februára 2012 neoznámené zhromaždenie na Zámockej ul., 
predvedených 6 osôb;  
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- „Gorila VI“ dňa 2. marca 2012 v Bratislave na Hodžovom nám, po ukončení zhromaždenia 
sa časť zhromaždených presunula k centrálam politických strán pričom na budovy, v ktorých 
sídlia ako aj na policajtov jednotlivci hádzali vajíčka, fľaše a kamene, celkovo predvedených 
5 osôb;  
- „Gorila VII“ dňa 9. marca 2012 v Bratislave na Nám. slobody, po trase pochodu začali byť 
jednotlivci ako aj skupiny osôb agresívne a násilné, na Zámockej ul. bolo vykonané 
prehradenie policajnými jednotkami, jednotlivci z davu hádzali na policajtov rôzne predmety 
a snažili sa preraziť kordón pričom došlo k priamemu napadnutiu policajtov a za účelom 
obnovy verejného poriadku boli použité donucovacie prostriedky, predvedených 20 osôb.  

 

Tab. 2/ – Prehľad o vykonaných bezpečnostných opatreniach v Bratislavskom kraji 

Obdobie od 01.01.2012 do 31.12.2012 
Počet 

bezpečnostných 
opatrení 

Počet policajtov 
zaradených v 

bezpečnostných 
opatreniach 

Na žiadosť ÚOÚČ a DM MV SR  202 905 

Ochrana zastupiteľských úradov 5 3759 

Športové podujatia  266 1945 

Kultúrne podujatia 50 833 

Verejné zhromaždenia 101 2679 

Voľby, referendum 8 351 
Bezpečnostné opatrenia na žiadosť iných 

útvarov 
170 3352 

celkom KR PZ 802 13824 
 
 
      

 

plk. JUDr. Csaba Faragó 
riaditeľ Krajského riaditeľstva 
Policajného zboru v Bratislave 

  
 

v zastúpení pplk. Mgr. Adrián Pavlík 
zástupca riaditeľa Krajského riaditeľstva 

Policajného zboru v Bratislave 
 

 

 
 
                            


