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Návrh uznesenia  
 
 
 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu  
 
 

berie  na  vedomie 
 
 
Správu o bezpečnostnej situácii v hlavnom meste SR Bratislavy za rok 2013. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.  VÝVOJ TRESTNEJ ČINNOSTI 

Teritórium v pôsobnosti Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave (ďalej 
len „krajské riaditeľstvo“) 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 najvyšší nápad trestnej 
činnosti, ktorý predstavuje 19,19 % z celkového počtu zistených trestných činov 
v Slovenskej republike. V bratislavskom kraji sa stane priemerne dvojnásobne viac trestných 
činov v porovnaní s ostatnými krajmi Slovenskej republiky (okrem košického kraja). 

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 2013 bol v bratislavskom kraji nápad celkovej kriminality 17211 (-1204) 
skutkov (v zátvorkách porovnanie s rokom 2012), z ktorých bolo objasnených 6055 skutkov, t.j. 35,18%.  

 
 

Z toho v hlavnom meste Bratislava evidujeme 12859 (-1582) trestných činov, 
z ktorých bolo 4515 objasnených, t.j. 35,11%.  Podiel jednotlivých druhov trestnej činnosti na  
celkovej kriminalite v Bratislave je uvedený v grafe 2/ a štatistika kriminality v Bratislave je 
uvedená v tab.1/. Možno konštatovať, že v roku 2013 došlo v Bratislave k výraznému poklesu 
zistených trestných činov. Pokles celkového nápadu trestnej činnosti bol najvýraznejší na 
teritóriu okresov Bratislava V (-377) a Bratislava IV (-375) a pokles sme zaznamenali aj na 
území ostatných bratislavských okresov. Zároveň sa zvýšila aj objasnenosť trestnej činnosti.  

Nápad trestných činov na území jednotlivých okresov v Bratislave v roku 2013 
v porovnaní s rokom 2012 je uvedený v grafe 1/ (nezahŕňa prípady evidované na odbore 
železničnej polície a na diaľničnom oddelení, v roku 2013 to bolo 352 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  podiel kriminality 
naďalej zostáva na majetkovej trestnej činnosti, kde v roku 2013 evidujeme v Bratislave nápad 6677 (-
1549) trestných činov, z ktorých bolo objasnených 1511. Boli to najmä krádeže motorových  vozidiel  620 
skutkov (-87),  krádeže vlámaním 1030 (-311), vreckové krádeže 694 (-61) a krádeže vecí z áut 1051 (-817).  

Počet trestných činov majetkového charakteru výrazne klesol na území všetkých okresov v Bratislave, 
najvýraznejšie na teritóriu okresného riaditeľstva v Bratislave I a to o 311 skutkov. 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 2012 o 87 
prípadov. Objektom záujmu páchateľov krádeží vlámaním boli najmä rodinné domy a byty – 255 prípadov, 
víkendové chaty – 238 prípadov, obchody – 114 prípadov, reštaurácie – 79 prípadov a školy – 40 prípadov. 
 
Násilná trestná činnosť 

Pri násilnej kriminalite bol v Bratislave zaznamenaný oproti predchádzajúcemu 
roku výrazný pokles nápadu o 137 trestných činov. Z celkového nápadu 644 skutkov 
prevažujú trestné činy lúpeží - 165 prípadov, nebezpečného vyhrážania - 156 prípadov, 
ublíženia na zdraví - 142 prípadov, týrania blízkej a zverenej osoby - 34 prípadov a vydierania 
- 32 prípadov. Väčšina prípadov násilnej trestnej činnosti je oznamovaná poškodenými 
bezprostredne po spáchaní skutku.  

 
V  roku 2013 bolo v Bratislave spáchaných 9 (-3) skutkov, ktoré sú kvalifikované ako 

vraždy, z ktorých boli 3 objasnené. V sledovanom období klesol počet lúpeží, ktorých 
evidujeme v Bratislave 165 (-36). Z nich 58 bolo objasnených a 15 dodatočne objasnených. 
Z celkového počtu lúpeží bolo 12 (-7)  prípadov lúpežného prepadnutia bankových inštitúcií, 
z ktorých bolo 7 objasnených. Oproti roku 2012 výrazne stúpol počet lúpežných prepadnutí 
stávkových kancelárií zo 6 na 31 prípadov. Ostatnými najčastejšie napadnutými objektmi bolo 
11 herní, 3 záložne a 3 čerpacie stanice. Celkovo najvýraznejší pokles počtu lúpeží sme 
zaznamenali na teritóriu okresného riaditeľstva v Bratislave II o 26 skutkov, kde zároveň 
evidujeme aj najvyšší počet lúpeží v rámci Bratislavy.  

 
Ostatné kriminálne trestné činy 

V Bratislave bolo v sledovanom období zaznamenaných 129 (+1) prípadov nedovolenej 
výroby a držania omamných látok, 523 (+92)  prípadov prechovávania drog pre vlastnú 
potrebu, 337 (+48) prípadov marenia výkonu úradného rozhodnutia, 112 (+10) prípadov 
výtržníctva a 47 (+1) úmyselne založených požiarov.   

 
Mravnostná kriminalita 

Na úseku mravnostnej trestnej činnosti bolo v Bratislave evidovaných celkovo 53  
(-19) skutkov, z ktorých bolo 32 objasnených. Z tohto počtu bolo 9 (-1) prípadov znásilnenia, 
17 (-4) prípadov sexuálneho zneužívania a 7 (-6) prípadov detskej pornografie.  

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

Za dvanásť mesiacov roku 2013 evidujeme v Bratislave 2799 skutkov ekonomického 
charakteru (+188), kde prevažujú trestné činy podvodu - 478 prípadov, proti mene – 1126  
prípadov, neoprávneného zaobstarania platobnej karty – 330 prípadov a skrátenia dane – 199  
prípadov. K zvýšeniu nápadu ekonomickej trestnej činnosti došlo najmä v súvislosti 
s nárastom nápadu trestných činov podľa § 270 a § 271 (Proti mene) o 316 skutkov oproti 
roku 2012. V najvyššej miere išlo o falzifikáty meny Euro, najčastejšie o falzifikáty euro 
mincí nominálnej hodnoty 2,- €. 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 2013 bolo celkovo objasnených 483 skutkov.  
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. V roku 2013 bolo v Bratislave zaznamenaných 
26  (+5) trestných činov s prvkami extrémizmu, z ktorých bolo 20 objasnených.  
 
Tab. 1/ - Štatistika kriminality v Bratislave 
 

Celkový nápad trestnej činnosti 

  BA - kraj BA BAI BAII BAIII BAIV BAV 

Nápad 17211 12859 2323 4296 2221 1363 2656 

Objasnené 6055 4515 779 1577 641 522 996 

Majetková trestná činnosť 

  BA - kraj BA BAI BAII BAIII BAIV BAV 

Nápad 9030 6677 1082 2143 1342 690 1420 

Objasnené 1930 1511 289 555 256 125 286 

                

krádeže motorových vozidiel  dvojstopé (nápad) 839 620 49 193 108 116 154 

krádeže vlámaním (nápad) 1777 1030 110 349 332 106 133 

vreckové krádeže (nápad) 801 694 215 183 137 38 121 

krádeže vecí z áut (nápad) 1485 1051 122 413 235 105 176 

Násilná trestná činnosť  

  BA - kraj BA BAI BAII BAIII BAIV BAV 

Nápad 846 644 98 225 91 68 162 

Objasnené 490 377 44 135 46 40 112 

                

ublíženie na zdraví (nápad) 210 142 31 33 24 17 37 

nebezpečné vyhrážanie (nápad) 201 156 16 75 26 10 29 

lúpeže (nápad) 204 165 27 52 22 21 43 

vydierania (nápad) 57 32 1 10 10 9 2 

týranie blízkej osoby a zverenej osoby (nápad) 45 34 2 14 1 4 13 

                

vraždy   (nápad) 12 9 1 1 4 1 2 

vraždy objasnené 4 3 0 1 0 0 2 



Ostatné kriminálne trestné činy 

  BA - kraj BA BAI BAII BAIII BAIV BAV 

Nápad 1615 1263 276 463 137 93 294 

Objasnené 1199 954 212 358 105 62 217 

                

nedovolená výr. držba om. lát (nápad) 149 129 17 36 22 19 35 

prechovávanie drog pre vl. oot. (nápad) 584 523 107 246 28 23 119 

marenie výkonu úradného roz. (nápad) 502 337 85 103 54 31 64 

výtržníctvo (nápad) 129 112 43 32 8 2 27 

požiare (nápad) 84 47 4 7 6 6 24 

Mravnostná kriminalita 

  BA - kraj BA BAI BAII BAIII BAIV BAV 

Nápad 77 53 13 14 9 8 9 

Objasnené 41 32 8 10 5 5 4 

                

znásilnenia (nápad) 11 9 2 4 1 1 1 

pohlavné zneužívania (nápad) 32 17 3 6 1 4 3 

pornografia (nápad) 10 7 1 1 2 0 3 

Ekonomická kriminalita 

  BA - kraj BA BAI BAII BAIII BAIV BAV 

Nápad 3434 2799 671 1005 444 245 434 

Objasnené 603 483 101 152 81 55 94 

                

podvod (nápad) 607 478 75 191 72 59 81 

ochrana meny (nápad) 1388 1126 289 493 150 75 119 

neoprávnené zaobst. Plat. Karty (nápad) 385 330 101 98 48 35 48 

skrátenie dane (nápad) 234 199 73 31 26 17 52 

 

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-bezpečnostné a preventívne akcie. Na 
území mesta Bratislava v roku 2013 stúpol počet dopravných nehôd oproti roku 2012, ale znížil sa počet 
usmrtených, ťažko a ľahko zranených osôb pri nehodách.  

Z hľadiska počtu dopravných nehôd sa v roku 2013 (v zátvorkách porovnanie s rokom 2012) stalo v 
Bratislave 1792 (+27) dopravných nehôd. Najväčší nárast nehôd o 36 bol zaznamenaný v okrese Bratislava II.  

Pri dopravných nehodách boli usmrtené 4 (-6) osoby. Z uvedeného počtu bolo najviac osôb usmrtených v 
okrese Bratislava III. Ťažko zranených bolo 94 (-14) osôb. Najvyšší počet dopravných nehôd s ťažkým zranením 
26 osôb zaznamenal okres Bratislava II. Naopak žiadna osoba nebola ťažko zranená pri nehodách v služobnom 
obvode diaľničného oddelenia PZ Bratislava, kde zaznamenali aj najvýraznejší pokles v ťažko zranených 
osobách o 7 osôb. Ľahko zranených bolo 336 (-16) osôb.  Najvyšší nárast o 7 nehôd s ľahkým zranením 
zaznamenal okres Bratislava I a najvyšší pokles ľahko zranených o 16 osôb zaznamenal okres Bratislava V. 
Najvyšší pokles vo všetkých ukazovateľoch miery, štruktúry a dynamiky dopravnej nehodovosti zaznamenal 
okres Bratislava V.  Prehľad dopravnej nehodovosti v roku 2013 v Bratislave je uvedený v tab. 2/. 

Vo viac ako 95% príčinou dopravnej nehody bolo zlyhanie ľudského faktora. Hlavnými  príčinami vzniku 
nehôd bolo porušenie povinností vodiča, nedovolená rýchlosť jazdy, nesprávne otáčanie a cúvanie, nesprávna 
jazda cez križovatku a nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami.  V roku 2013 bolo v Bratislave až 91 (+53) 
nehôd spôsobených v dôsledku závady v zjazdnosti komunikácie. Čo sa týka nehôd s požitím alkoholu ich 
bolo zistených 134 , z tohto počtu sa ich stalo najviac a to 40 v okrese Bratislava II. Ostatných až 87 nehôd pod 



vplyvom alkoholu sa stalo v mimo bratislavských okresoch bratislavského kraja. V hodnotenom období bolo 
preverených v okresoch Bratislava I – V celkom 4306 (+215) škodových udalostí.  

Tab. 2/ – Prehľad dopravnej nehodovosti v Bratislave v roku 2013 
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Bratislava 1 299 +21 0 0 13 +1 48 7 

Bratislava  2 523 +36 0 -3 26 -8 94 -1 

Bratislava 3 280 -1 3 2 13 0 58 -11 

Bratislava 4 289 -2 0 -2 10 -2 69 5 

Bratislava 5 401 -27 1 -3 2 -5 67 -16 

Bratislava 1792 +27 4 -6 64 -14 336 -16 

 
Počas hodnoteného obdobia (v zátvorke medziročné porovnanie) policajti dopravnej polície v pôsobnosti 

krajského riaditeľstva odhalili 68624 (63335) priestupkov, za ktoré uložili pokuty v celkovej výške 4106497,-€ 
(3958710,-€), z toho bolo 2505 (2254) skutkov postúpených na správny orgán. Celkovo bolo zadržaných 7305 
(6540) vodičských preukazov, z toho za vedenie vozidla pod vplyvom alkoholu 379 (428) vodičských 
preukazov, za odmietnutie sa podrobiť vyšetreniu na alkohol 6 (7) vodičských preukazov a za iné dôvody 6920 
(6105) vodičských preukazov. 

Pre elimináciu nehodových úsekov a nehodových miest sú dopravné nehody podrobne analyzované, 
pričom na základe analýz sú vyšpecifikované rizikové úseky a uzly ciest. Najnehodovejšie úseky v Bratislave sú 
uvedené v tab. 3/.  

Z hľadiska krátkodobých opatrení na úseku dopravného inžinierstva boli vykonané kontroly 
dopravného značenia a technicko-stavebného stavu vozovky na úsekoch a miestach so zvýšeným počtom 
dopravných nehôd, ako aj dopravných nehôd s tragickým následkom, za účelom kontroly úplnosti a stavu 
dopravného značenia resp. za účelom prijatia vhodných dopravno-inžinierskych opatrení. Analýzou uvedených 
úsekov a miest dopravných nehôd (ďalej len „DN“) bola vo viacerých prípadoch zistená potreba prijatia 
dopravno-inžinierskych opatrení smerujúcich k zlepšeniu dopravno–bezpečnostnej situácie v danom úseku 
cestnej komunikácie. V hodnotenom období boli v rámci Bratislavy navrhnuté a zrealizované opatrenia: zníženie 
rýchlosti – umiestnenie dopravného značenia na úsekoch, kde dochádzalo k zvýšeniu nápadu DN a to konkrétne: 
cesta I/2 smer Bratislava, pri križovatke ciest I/2, III/00246 Bratislava, Jarovce, úsek častých dopravných nehôd 
– Prístavný most, Ružinov – Ružinovská, v úseku Pečňa smer z D2 na Bratskú, zvýšený pohyb chodcov – 
Správa vodného diela Čunovo. Navrhnuté opatrenia, ktoré zatiaľ neboli zo strany Magistrátu hl. m. SR 
Bratislavy zrealizované: opatrenia na zvýšenie bezpečnosti chodcov na Ružinovskej ulici, zmena organizácie 
dopravy na vjazde do okružnej križovatky Bajkalská – Prístavná (Rondel) v smere z Bajkalskej ulice, nutná 
oprava povrchu vozovky na Račianskej ulici, nutná oprava povrchu vozovky na Račianskej ulici, kruhový objazd 
Baumax na Bajkalskej ulici, zmena organizácie dopravy (odklonenie tranzitu) na Komárovskej ulici, úprava CSS 
I/2 pri krematóriu, rozšírenie cesty I/2 od Harmincovej po ulicu J. Alexyho. 
 
Tab. 3/ - Najnehodovejšie úseky v Bratislave v roku 2013 
 
Diaľnica D1 smer TT, km 4,0 – 5,0 

Počet:        16 dopravných nehôd (ďalej len „DN“) 
Príčiny: 
 

nedodržanie bezpečnej vzdialenosti – 10 DN 
jazda v jazdných pruhoch – 3 DN 



Čas DN:      od 15.00 do 17.00 h – 6 DN 
         od 09.00 do 11.00 h – 5 DN 
 
Diaľnica D1 smer BA, km 5,0 – 6,5 
Počet:        13 DN  

Príčiny: 
 

nedodržanie bezpečnej vzdialenosti – 7 DN 
nevenovanie sa riadeniu – 4 DN 

Čas DN:     od 08.00 do 10.00 h – 5 DN 
        od 15.00 do 18.00 h – 5 DN 
 
Križovatka D1 – Bajkalská – Prístavná (Rondel) 
Počet:          10 DN 
Príčiny: nedanie prednosti v jazde – 9 DN 

Čas DN:       od 11.00 do 13.00 h – 4 DN 
 
Bajkalská ulica - uzol 214 – 235 (Prievozská – Trenčianska) 
Počet:          8 DN 

Príčiny: 
 

závada komunikácie – 5 DN 
nevenovanie sa riadeniu – 3 DN 

Čas DN:       rovnomerne počas dňa 
 
Račianska ulica - uzol 332 – 333 (Jarošova – Riazanská) – 7 DN 
                            - uzol 333 – 334 (Riazanská – Janoškova) – 7 DN 

Príčiny: 
 
 
 

kolízia s chodcom – 3 DN 
závada komunikácie – 3 DN 
rýchlosť – 2 DN 
vzdialenosť – 2 DN 

Čas DN:        od 15.00 do 18.00 h – 8 DN 
 
 

3.  STAV OCHRANY VEREJNÉHO PORIADKU A ZABEZPEČOVANIE 
BEZPEČNOSTI  OBČANOV  

Jednou z najdôležitejších zákonných úloh Policajného zboru, predovšetkým služby 
poriadkovej polície je spolupôsobenie pri zabezpečovaní ochrany verejného poriadku a s tým 
súvisiacich ďalších úloh. Úlohy, ktoré vyplynuli pre Policajný zbor v roku 2013, boli plnené 
policajtmi služby poriadkovej polície v súčinnosti s ostatnými zložkami PZ na požadovanej 
úrovni a v stanovenom čase.  

Osobitná pozornosť bola venovaná zabezpečovaniu ochrany verejného poriadku najmä počas konania 
verejných, kultúrnych a športových podujatí. Výnimočné postavenie z hľadiska počtu zabezpečovaných 
bezpečnostných opatrení má v rámci Slovenska Okresné riaditeľstvo PZ v Bratislave I. Z hľadiska svojho 
postavenia a významu sú v okrese Bratislava I verejne prístupné miesta, ale aj iné objekty  atraktívne pre 
usporiadanie viac či menej rizikových, tematicky rôzne zameraných zhromaždení, pochodov a iných verejných 
podujatí občanov. Okresné riaditeľstvo PZ v Bratislave III je v rámci Bratislavy výnimočné v počte športovísk, 
ktoré sa nachádzajú na území okresu III. Nachádza sa tu futbalový štadión Pasienky, športová hala Elán, zimný 
štadión Orange aréna, národné tenisové centrum, plaváreň Pasienky, futbalový štadión Tehelné pole, na ktorých 
sa okrem športových akcií uskutočňujú aj spoločensko–kultúrne akcie.  

V roku 2013 útvary v pôsobnosti krajského riaditeľstva na zabezpečenie verejného poriadku 
vykonali celkom 575 bezpečnostných opatrení. Z toho 89 bezpečnostných opatrení bolo na zabezpečenie 
poriadku pri konaní športových podujatí,  68 opatrení pri kultúrnych podujatiach a 59 bezpečnostných opatrení 
pri konaní verejných zhromaždení, kde v 10 opatreniach bolo potrebné vykonať služobné zákroky policajtmi na 
obnovu verejného poriadku. Na zabezpečenie verejného poriadku pri konaní ostatných podujatí (voľby do 
orgánov samosprávnych krajov a pod.) bolo vykonaných celkom 14 bezpečnostných opatrení. Ďalej útvary 



služby poriadkovej polície na základe vyžiadania od iných orgánov (ÚOÚČ a DM MV SR a pod.) zabezpečovali 
345 bezpečnostných opatrení súvisiacich s ochranou určených osôb a delegácií.  

Počas vyhlásenej mimoriadnej situácie na území mesta Bratislava v dňoch 4.-10.6.2013 v dôsledku 
povodní na povodí riek Dunaj a Morava bol zabezpečený nepretržitý výkon služby policajtmi poriadkovej, 
kriminálnej a dopravnej polície v celkovom počte 1563, ktorí vykonávali opatrenia na riešenie krízovej situácie 
s dôrazom na ochranu života, zdravia a majetku občanov v rizikových oblastiach. Pri opatreniach bola využitá aj 
ťažká technika a 469 služobných cestných vozidiel.    

Zo zabezpečovaných verejných podujatí v Bratislave, ktoré boli z pohľadu bezpečnostných 
opatrení najzávažnejšie, je možné uviesť nasledovné: 

- Dňa 19.01.2013 neoznámené „stretnutie občanov“, ktoré zvolali neznáme osoby prostredníctvom 
sociálnych sietí na internete, pod názvom cit.: „Berieme si späť našu krajinu“, na Námestí Slobody v Bratislave, 
počas pochodu pred Prezidentským palácom jedna osoba vystrelila do vzduchu zo zbrane, ktorá nepodliehala 
povoľovaciemu konaniu, podaná obžaloba za prečin výtržníctva v tzv. superrýchlom konaní;   

- Dňa 05.11.2013 podané na Mestskú časť Bratislava Staré mesto oznámenie o konaní zhromaždenia 
„Protest ODPOR“, kde organizátori chceli v rámci protestu odovzdať petíciu  prezidentovi SR, kde žiadajú 
„rozpustenie parlamentu“ a zároveň zamýšľajú zotrvať v proteste v menšom počte 50 až 200 účastníkov na 
Námestí Slobody v Bratislave nepretržite až do 17.11.2013.  Dňa 09.11.2013 od 13.30 h bezpečnostné opatrenie 
v Bratislave I s ukončením podľa vývoja bezpečnostnej situácie, zistené protiprávne konanie (nosenie chladných 
zbraní na verejnom zhromaždení, používanie zábavnej pyrotechniky, výtržnosť a poškodenie sklenej výplne na 
dverách na RTVS), 12 osôb predvedených a 30 skontrolovaných; 

- Verejné zhromaždenie „Občiansky odpor - obsadenie Bratislavského hradu a blokáda NR SR – JE 
KONIEC“ v dňoch 18.-23.11.2013, nebol narušený verejný poriadok, donucovacie prostriedky neboli použité 
a k zraneniu osôb nedošlo, taktiež nebola predvedená žiadna osoba,  po zhromaždeniach sa monitorovala 
bezpečnostná situácia zvýšeným výkonom služby, dňa 22.11.2013 boli počas zhromaždenia blokované cestné 
komunikácie v centre mesta, jedna policajtka zranená, 18 osôb predvedených. 

- Dňa 24.11.2013 bola na internetovej sociálnej sieti Facebook  zverejnená verejná udalosť v znení cit.: 
„Občiansky odpor čl. 32 Ústavy SR“ so začiatkom o 14.00 h dňa 30.11.2013 v Bratislave na Hodžovom nám.“, 
dve osoby zranené, na Šafárikovom námestí zámerne blokovaná doprava  hromadným postávaním na cestách, po 
neuposlúchnutí opakovaných výziev policajtov dopravnej polície zaistených  13 osôb. 

Tab. 4/ – Prehľad o vykonaných bezpečnostných opatreniach v bratislavskom kraji        v roku 2013 

 

Druh podujatia 
Počet bezpečnostných 
opatrení / vyžadujúce 

zásah 

Počet policajtov 
zaradených v 

bezpečnostných 
opatreniach 

Počet odslúžených 
hodín v bezpečnostných 

opatreniach 

Športové podujatia  89 940 6 284 

Kultúrne podujatia 68 941 9 399 

Verejné zhromaždenia 59/10 1 271 9 433 

Iné  
(voľby, referendum, ...) 14 964 8 724 

Na žiadosť iných 
útvarov 

345 6 213 46 486 

Spolu 575/10 10 329 80 326 

 


