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berie na vedomie 

Správu o bezpečnostnej situácii na území mesta Bratislava za rok 2018. 
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Internet 
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           •                                                      •  
            Ing. arch. Matúš Vallo 
       primátor 

Hlavné mesto Slovenskej republiky 
Bratislava 

       Magistrát 
       Primaciálne nám. 1 
       814 99 Bratislava 1 

                                                                                •                                                     •        
 
 
Váš list číslo/zo dňa               Naše číslo                  Vybavuje/linka     Bratislava 
-/30.01.2019   KRPZ-BA-OPO2-5-001/2019       mjr. Mgr. Alena Toševová    19.02.2019 
                                            09610 21900 
 
 
Vec 
Správa o bezpečnostnej situácii na území mesta Bratislava za rok 2018 
– zaslanie 
___________________________________________________________________________ 
 

 Na základe Vašej žiadosti predkladám na plánované zasadnutie Mestského 
zastupiteľstva hlavného mesta SR  Bratislavy (28.03.2019) „Správu o bezpečnostnej situácii 
na území mesta Bratislava za rok 2018“, ktorá je zameraná na zhodnotenie stavu, vývoja 
a objasňovania trestnej činnosti, dopravnej nehodovosti a ochrany verejného poriadku.  

 
 
1 príloha  
 
 

plk. Mgr. Adrian Pavlík 
 riaditeľ 
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1. CHARAKTERISTIKA BEZPE ČNOSTNEJ SITUÁCIE A PLNENIE OPATRENÍ 

 
V pôsobnosti Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave (ďalej len „krajské 

riaditeľstvo PZ“) je teritórium hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktoré je 
tvorené piatimi okresmi Bratislava I až V. 

Bezpečnostnú situáciu v Bratislave možno považovať za stabilizovanú. Celkový nápad 
trestných činov výrazne medziročne klesol a súčasne bola udržaná úroveň ich percentuálnej 
objasnenosti. V roku 2018 bolo v Bratislave zaevidovaných 8101 (-446) trestných činov  
(v zátvorkách porovnanie s rokom 2017), z ktorých bolo 3803 objasnených, t.j. 46,94%.  

 Možno konštatovať, že v roku 2018 v Bratislave klesol počet zistených trestných 
činov, najmä majetkovej (-398) a ekonomickej (-56) trestnej činnosti. Pokles celkového 
nápadu trestnej činnosti bol na území všetkých bratislavských okresov, najvýraznejší pokles 
nápadu bol na území okresu Bratislava III (-154). Celková kriminalita na území jednotlivých 
okresov bola nasledovná: 1621 (-62) v Bratislave I, 2472 (-85) v Bratislave II, 1313 (-154) 
v Bratislave III, 955 (-137) v Bratislave IV a 1740 (-8) v Bratislave V.   

Z hľadiska štruktúry nápadu trestnej činnosti evidovanej na útvaroch v pôsobnosti 
krajského riaditeľstva PZ majetková trestná činnosť v roku 2018 tvorila takmer polovicu 
(47,92%) celkového nápadu trestnej činnosti zaznamenanej na území Bratislavy.  

Na základe vývoja bezpečnostnej situácie boli prijímané opatrenia predovšetkým na 
úrovni jednotlivých okresných riaditeľstiev Policajného zboru ako aj útvarov krajského 
riaditeľstva PZ najmä zvýšením a zefektívnením výkonu hliadkovej a obchôdzkovej služby 
do lokalít, kde dochádza k najčastejšiemu páchaniu trestnej činnosti,  plánovaním zvýšeného 
výkonu služby alebo vykonávaním policajných akcií, ktoré boli zamerané hlavne na 
problematiku tzv. uličnej trestnej činnosti.  

Na území okresu Bratislava I boli prijímané opatrenia na úseku prevencie trestnej 
činnosti počas letnej turistickej sezóny posilnením výkonu hliadkovej a obchôdzkovej služby 
a velením operatívnych hliadok v miestach prevažne historického centra mesta, kde v letných 
mesiacoch je pravidelne zvýšená koncentrácia turistov a cudzincov, ako aj v adventnom 
období, kedy sa v historickom centre mesta konajú vianočné trhy, počas ktorých je 
zaznamenaná taktiež zvýšená koncentrácia ľudí, čo využívajú páchatelia na páchanie rôznej 
prevažne majetkovej trestnej činnosti (najmä vreckových krádeží). Taktiež bol posilnený 
výkon služby nielen hliadkami poriadkovej polície ale aj služby kriminálnej polície v 
problematických častiach služobného obvodu so zameraním na monitoring Obchodnej ulice, 
na ktorej došlo k zavraždeniu občana z Filipín, na ktorej najčastejšie dochádzalo k zvýšenému 
nápadu rôznej pouličnej prevažne násilnej trestnej činnosti najmä v nočnej dobe. 

Úlohy, ktoré vyplynuli pre útvary krajského riaditeľstva PZ v  roku 2018 pri 
zabezpečovaní ochrany verejného poriadku na verejných podujatiach, zhromaždeniach 
a športových stretnutiach, boli plnené na požadovanej úrovni. Na zabezpečenie verejného 
poriadku bolo v Bratislave vykonaných celkovo 717 bezpečnostných opatrení.  

Z hľadiska dopravnej nehodovosti v Bratislave klesol počet dopravných nehôd, ale viac  
nehôd bolo zavinených pod vplyvom alkoholu (+7). Celkovo sa stalo v Bratislave 1324        
dopravných nehôd, pri ktorých bolo 6 osôb usmrtených, 57 ťažko zranených a 367 
ľahko zranených. 
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Graf 1/ Celkový nápad trestných činov podľa okresov 
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1.1 Stav, vývoj a objasňovanie trestnej činnosti  
 

Na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy najvyšší podiel 47,92% 
kriminality na ďalej zostáva na majetkovej trestnej činnosti, kde v roku 2018 evidujeme 
nápad 3882 (-398) trestných činov, z ktorých bolo objasnených 1263 t.j. 32,53%. Prevažujú 
najmä krádeže vlámaním 693 (-9) a z toho krádeže vlámaním do bytov 68 (-33), krádeže vecí 
z áut 509 (-167), krádeže motorových vozidiel 372 (+49) a vreckové krádeže 301 (-64). Počet 
trestných činov majetkového charakteru klesol na území všetkých okresov, najviac v okrese 
Bratislava II (-129).  

Najviac sledovanou oblasťou z majetkovej trestnej činnosti sú krádeže motorových 
vozidiel. V roku 2018 bolo v Bratislave odcudzených 372 vozidiel (+49), z toho 44 
objasnených, t.j. 11,83%. Vzhľadom na organizovanosť a kvalifikovanosť páchania tejto 
trestnej činnosti je aj objasnenosť nízka. Najviac vozidiel 141 bolo odcudzených v okrese 
Bratislava II. V porovnaní s rokom 2017 najviac stúpol počet odcudzených vozidiel v okrese 
Bratislava III (+39), naopak klesol v okrese Bratislava V (-14).  

Pri násilnej kriminalite , ktorá má podiel na celkovej kriminalite 6,0%, bol 
v Bratislave nápad 486 (-8), z toho 369 objasnených, t.j. 75,92%. Z hľadiska štruktúry nápadu 
prevažujú trestné činy nebezpečného vyhrážania 193 (+9),  ublíženia na zdraví 96 (-3), lúpeží 
55 (-3), vydierania 44 (+3) a týrania blízkej a zverenej osoby 27 (-12). 

V pôsobnosti krajského riaditeľstva PZ bolo v roku 2018 v Bratislave evidovaných 8 
vrážd (+5), z ktorých nebola jedna objasnená a ostatných 6 skutkov je vo vecnej príslušnosti 
Národnej kriminálnej agentúry Prezídia Policajného zboru. 

Z celkového počtu lúpeží 55 (-3) bolo objasnených 29, t.j. 52,72%. Najviac lúpeží 
v počte 14 skutkov bolo na území okresu Bratislava II, nasleduje Bratislava V s 12 prípadmi. 
V roku 2018 nebolo evidované žiadne lúpežné prepadnutie bankovej inštitúcie. 

Najúspešnejším prípadom realizácie z jednotlivých druhov kriminality bola objasnená  
trestná činnosť 2 osôb, ktoré od roku 2016 do júla 2018 v prevádzke zariadenia pre seniorov 
a zariadenia opatrovateľskej služby na Heydukovej ulici v Bratislave bez príslušnej odbornej 
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spôsobilosti podávali lieky a liečivá osobám umiestneným v zariadení, čím bezprostredne 
ohrozovali ich zdravie a život, za čo boli obvinení zo zločinu poškodenia zdravia. 

 

Graf 2/ Podiel jednotlivých druhov kriminality na celkovom nápade  
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násilná 486 (vraždy, lúpeže, ublíženie na zdravi, vydieranie,...)

mravnostná 132 (znásilnenie, sexuálne zneužívanie, detská pornografia,...)

ostatná 890 (výtržníctvo, požiare, drogy, marenie výkonu úradaného rozhodnutia,...)

zostávajúca 1034 (ohrozenie pod vplyvom návykovej látky, zanedbanie povinnej výživy,...)

ekonomická 1675 (podvody, proti mene, skrátenie dane,...)

 Na úseku mravnostnej trestnej činnosti, ktorá ma podiel na celkovej kriminalite 
1,63%, bolo v Bratislave evidovaných celkovo 132 (+26) skutkov, z ktorých bolo 56 
objasnených, t.j. 42,42%. Podstatnú časť nápadu tvorili prípady detskej pornografie 86 (+21) 
a sexuálneho zneužívania 18 (+12). 

Na úseku ekonomickej trestnej činnosti, ktorá ma podiel na celkovej kriminalite  
20,68%, bolo v Bratislave zaznamenaných 1675 (-56) skutkov, z ktorých bolo 550 
objasnených, t.j. 32,83%.  Prevažujú trestné činy neoprávneného obstarania platobnej karty 
435 (+74), na úseku ochrany meny 239 (-112), skrátenie dane 351 (+25) a podvody 279 (-4).  

Pri ostatných trestných činoch, ktorých podiel na celkovej kriminalite predstavuje 
10,99 %, evidujeme nápad 890 (+34), z ktorých bolo 728 objasnených, t.j. 81,79%.  Z toho 
bolo v sledovanom období zaznamenaných 280 (+32) skutkov marenia výkonu úradného 
rozhodnutia, 271 (-8) prechovávania drog pre vlastnú potrebu, 114 (+23) prípadov 
výtržníctva,  107 (+10) nedovolenej výroby a držania omamných látok a 33 (+2) úmyselne 
založených požiarov.   

V súvislosti so zmenou Trestného zákona od 01.01.2017 neboli vykonávané trestné 
konania na úseku extrémizmu v pôsobnosti krajského riaditeľstva PZ, ktoré od uvedenej 
novely prešli do právomoci Špecializovaného trestného súdu a sú vo vecnej príslušnosti 
Národnej kriminálnej agentúry Prezídia Policajného zboru. V Bratislave pôsobia najmä 
extrémistické skupiny, ktoré môžeme zaradiť k pravicovým a ľavicovým extrémistom, 
k branno-športovým skupinám a skupiny futbalových chuligánov. 

Zostávajúca trestná činnosť má podiel na celkovej kriminalite 12,76%. Nápad bol 
1034 (-42) skutkov, z ktorých bolo objasnených  837, t.j. 80,94%. Prevažujú trestné činy 
ohrozenie pod vplyvom návykovej látky 480 (+62) a zanedbanie povinnej výživy 254 (-32).  
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1.2. Dopravno-bezpečnostná situácia a dopravná nehodovosť   

Na území mesta Bratislava v roku 2018 evidujeme menej dopravných nehôd, ale viac 
ich bolo zavinených pod vplyvom alkoholu. Pri 1324 (-247) dopravných nehodách zomrelo 
6 (-4) osôb, 57 (-18) sa zranilo ťažko a 367 (-80)  ľahko. 

Hlavnými príčinami vzniku dopravných nehôd boli porušenie základných povinností 
vodiča, nevenovanie sa plne vedeniu vozidla, rýchlosť jazdy, nesprávna jazda cez križovatku 
a nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami.  

Oproti roku 2017 klesol počet nehôd vo všetkých bratislavských okresoch, 
najvýraznejší pokles sme zaznamenali v okrese Bratislava II (-79), kde bolo zároveň 
spôsobených aj najviac nehôd a to 414. Čo sa týka zavinených nehôd pod vplyvom alkoholu 
ich bolo v Bratislave 105 (+7), z toho najviac 29 (+1) ich bolo v okrese Bratislava V.  

Dopravné nehody sú podrobne analyzované, pričom na základe analýz sú 
vyšpecifikované rizikové úseky ciest a prijímané opatrenia na zlepšenie dopravno-
bezpečnostnej situácie. Dopravní policajti vykonali v Bratislave 87 dopravno-bezpečnostných 
akcií.  V hodnotenom období bolo preverených v okresoch Bratislava I až V celkom 4517       
(-189) škodových udalostí.  

 
 
 

 
Tab. 1/ Dopravná nehodovosť v roku 2018 
    

  Rok BA1 BA2 BA3 BA4 BA5 BA BA kraj 

Počet 
dopravných 
nehôd (DN) 

2018 172 414 196 239 303 1324 1918 

2017 239 493 211 289 339 1571 2115 

rozdiel -67 -79 -15 -50 -36 -247 -197 

N
ás

le
dk

y 
D

N
 

Usmrtení 

2018 0 2 2 0 2 6 18 

2017 1 3 2 3 1 10 22 

rozdiel -1 -1 0 -3 +1 -4 -4 

Ťažko 
zranení  

2018 7 19 16 5 10 57 89 

2017 15 27 18 2 13 75 103 

rozdiel -8 -8 -2 +3 -3 -18 -14 

Ľahko 
zranení 

2018 51 147 64 67 38 367 602 

2017 71 137 80 94 65 447 694 

rozdiel -20 +10 -16 -27 -27 -80 -92 

Počet zavinených 
DN pod vplyvom 

alkoholu 

2018 13 20 22 21 29 105 196 

2017 14 25 14 17 28 98 167 

rozdiel -1 -5 +8 +4 +1 +7 +29 
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Tab. 2/ - Prehľad nehodových úsekov v Bratislave v roku 2018 
 

 
 
Tab. 3/ - Vyhodnotenie najnehodovejších úsekov (počet dopravných nehôd, príčiny a časy)  
 

Najnehodovejšie úseky Počet Najčastejšie príčiny nehôd 

 
Čas nehôd 

 
 

Račianska ulica  24 8x nevenovanie sa vedeniu vozidla  
4x nerešpektovanie dopr. zariadenia  
2x nedanie prednosti  
 

2x od 07.00 do 10.00 h  
6x od 10.00 do 14.00 h 
9x od 14.00 do 18.00 h 
7x od 18.00 do 07.00 h 
 

Panónska cesta 
 

23 9x nevenovanie sa vedeniu vozidla 
5x jazda v jazdných pruhoch  
5x nedanie prednosti   
 

3x od 07.00 do 10.00 h  
4x od 10.00 do 14.00 h 
10x od 14.00 do 18.00 h 
6x od 18.00 do 07.00 h 
 

Gagarinova ulica 16 7x nevenovanie sa vedeniu vozidla 
2x jazda v jazdných pruhoch  
2x vzdialenosť medzi vozidlami  
 

3x od 06.00 do 10.00 h  
3x od 11.00 do 14.00 h 
4x od 14.00 do 17.00 h 
3x od 17.00 do 19.00 h  
3x od 21.00 do 23.00 h 
 

 
Zásadný vplyv na bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky má v Bratislave 

prebiehajúca realizácia rekonštrukcie kruhového objazdu Rondel (okružná križovatka 
Bajkalská– Prístavná), vzniknuté odklony premávky ovplyvňujú už teraz obmedzené kapacity 
cestných komunikácií. Zároveň bolo začatých a realizovaných niekoľko významných 
dopravných stavieb väčšieho rozsahu v rámci výstavby D4 a R7 (vybudovanie náhradných 
komunikácií pri plánovanej uzávierke Slovnaftská–I/63– Dunajská Lužná, okružná križovatka 
Odeská smer Most pri Bratislave, rozšírenie  križovatky a zmena organizácie dopravy 
v dopravnom uzle cesta II/505–Agátová /železničný podjazd/, vybudovanie cestnej dopravnej 
signalizácie na križovatkách Hraničná–Mierová,  Vrančovičova–Hodonínska, Bosákova–

Názov ulice (číslo cesty) Okres Počet 
nehôd 

Počet 
usmrtených 

 
Počet 
ťažko 

zranených  

Počet 
ľahko 

zranených 

Račianska  Ba III 24         0 3 17 
Panónska cesta  Ba V 23 0 0 12 
Gagarinova ulica (I/63) Ba II 16 0 0 8 
Vajnorská Ba III 16 0 0 7 
Bajkalská  Ba II, III  15 0 0 9 
Kruhový objazd okružná  
križovatka Bajkalská - Prístavná 

Ba II 13 0 0 13 

Dolnozemská Ba V 12 0 0 4 
Miletičova Ba II 11 1 2 9 
Prievozská Ba II 11 0 1 7 
Kazanská Ba II 10 0 1 8 
Galvaniho  Ba II 10 0 1 7 
Trnavská cesta BA II 10 0 0 9 
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Šustekova, rozšírenie a úpravy Bajkalskej ulice, križovatky Bajkalská–Vajnorská a 
Bajkalská–Trnavská, križovatka Námestie hraničiarov– Osuského–Starohájska a iné).    

Na úseku dopravného inžinierstva sa sústreďovali informácie o bezpečnosti 
a plynulosti cestnej premávky najmä stave, úrovni a dynamike dopravnej nehodovosti, na 
základe ktorých spracovali analýzy a správy a navrhli potrebné opatrenia. Celkovo bolo 
vykonaných 740 kontrol stavu komunikácií, stavu dopravného značenia vrátane dočasného 
dopravného značenia a dopravných zariadení. Príslušným cestným správnym orgánom 
predložili 340 návrhov na zlepšenie dopravno-bezpečnostnej situácie.  

  
2. STAV OCHRANY VEREJNÉHO PORIADKU A ZABEZPE ČOVANIE 

BEZPEČNOSTI  OBČANOV  

Úlohy, ktoré v roku 2018 vyplynuli pre službu poriadkovej polície v súčinnosti 
s ostatnými útvarmi PZ pri spolupôsobení na zabezpečovaní ochrany verejného poriadku na 
verejných zhromaždeniach, kultúrnych a športových podujatiach boli plnené na požadovanej 
úrovni. V prípade konania týchto akcií bol zo strany poriadkovej polície zabezpečený zvýšený 
výkon služby, resp. vykonané bezpečnostné opatrenie v mieste konania akcie, podľa potreby 
spoločne s ďalšími útvarmi PZ a Mestskou políciou Bratislava.  

Na zabezpečenie ochrany verejného poriadku bolo v Bratislave vykonaných 
celkovo 717 bezpečnostných opatrení. Z tohto počtu bolo 70 opatrení pri športových 
podujatiach, 55 pri konaní kultúrnych podujatí,  54 na verejných zhromaždeniach  a 538 na 
základe vyžiadania od iných útvarov.  

Za účelom eliminácie narušovania verejného poriadku v obvode železničných dráh 
a znižovania dopravno-bezpečnostných rizík na železničných priecestiach bolo v hodnotenom 
období vykonaných celkom  54 bezpečnostných opatrení.   

Vybrané najzávažnejšie verejné zhromaždenia, športové a kultúrne podujatia 
z pohľadu bezpečnostných opatrení:  

- 13.01.2018 verejné zhromaždenie občanov „ Podpora dobročinného zámeru  Plesu v opere“ 
s predpokladanou účasťou 50 osôb, v spojitosti s konaním 18. ročník Plesu v opere  v 
Historickej budove Slovenského národného divadla na Hviezdoslavovom námestí 
v Bratislave,, na ktorom sa zúčastnili aj významné osobnosti politického,  spoločenského a 
hospodárskeho života Slovenska. Zo skúseností minulých ročníkov Plesu v Opere  sa 
očakávali  rušivé aktivity voči jeho konaniu zo strany rôznych jednotlivcov a skupín odporcov 
plesu. Nedošlo k  narušeniu verejného poriadku, ani k zraneniu osôb, predvedená bola 1 
osoba.  
- 28.02.2018 verejné zhromaždenie občanov spojené s pochodom „Pietny pochod“, s počtom 
účastníkov 1300, oznámený v mene Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽANO – 
NOVA), so začiatkom na Námestí SNP odkiaľ viedol pochod cez ulice Poštová, Obchodná, 
Jánska s ukončením  na Nám. Slobody pred Úradom vlády. V tejto súvislosti na zabezpečenie 
úloh Policajného zboru s osobitým dôrazom na eliminovanie pretrvávajúcich teroristických 
hrozieb bolo vykonané bezpečnostné opatrenie.  Verejný poriadok nebol narušený.  
- 09.03.2018 sa na Námestí SNP uskutočnilo verejné zhromaždenie  „Protest za vyšetrenie 
vrážd J. Kuciaka a M. Kušnírovej a novú dôveryhodnú vládu“. Zároveň verejné zhromaždenie  
„Vlastenecký anti-sorosovský pochod“ s pochodom z Hurbanovho nám,. po meste na 
Hviezdoslavovo nám. Nebolo zistené žiadne narušenie verejného poriadku, spáchanie 
priestupku ani narušenie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky. V súvislosti s verejným 
zhromaždením bolo prijaté trestné oznámenie v mene Nadácie Cvernovka pre podozrenie, že 
došlo k spáchaniu trestného činu.  
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- 16.03.2018 verejné zhromaždenie „Zhromaždenie za vyšetrenie vrážd Jána Kuciaka a 
Martiny Kušnírovej a novú dôveryhodnú vládu“, ktorého sa zúčastnilo cca 65.000 ľudí, bez 
narušenia verejného poriadku. 
- 18.03.2018 futbalový zápas Fortuna Ligy 2017/2018 medzi mužstvami ŠK Slovan 
Bratislava – FK DAC 1904 Dunajská Streda na futbalovom štadióne Pasienky  v Bratislave 
III, zúčastnilo sa 2 850 divákov.  Na zabezpečenie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky 
a ochrany verejného poriadku bolo na teritóriu okresu Bratislava III vykonané bezpečnostné 
opatrenie.  
- 23.03.2018 opatrenia v súvislosti s oznámenými verejnými zhromaždeniami: 
„Zhromaždenie za vyšetrenie vrážd J. Kuciaka a M. Kušnírovej a novú dôveryhodnú vládu“, 
„Verejná spomienka na Sviečkovú manifestáciu“, ktoré boli napokon zrušené a uskutočnili sa 
„Spoločný postoj študentov VŠ a univerzít a podpora iniciatívy za slušné Slovensko“s počtom 
účastníkov cca 10.000 a „Vyjadrenie nespokojnosti – protestná akcia“ pred sídlom MOST – 
HID. Bez narušenia verejného poriadku, jedna osoba bola predvedená.  
- 04.04.2018 sa na futbalovom štadióne Pasienky v Bratislave uskutočnil futbalový zápas 
Slovnaft Cup 2017/2018, medzi mužstvami ŠK Slovan Bratislava - FC Spartak Trnava. 
Futbalového zápasu sa zúčastnilo 2 141 divákov. 
- 05.04.2018 verejné zhromaždenia „Protest za odvolanie policajného prezidenta a Za slušné 
Slovensko“ na Námestí SNP v Bratislave, na Holubyho ulici pred Tureckou ambasádou 
„Zhromaždenie na podporu prepustenia riaditeľa Amnesty International Turecko Tanera 
Kilica“ a „Tichý pochod študentov“ na Šafárikovom námestí – Štúrovej ulici a Námestí SNP. 
Verejných zhromaždení sa zúčastnilo cca 20 000 účastníkov. Nebolo zistené žiadne narušenie 
verejného poriadku, spáchanie trestného činu ani priestupku ani narušenie bezpečnosti a 
plynulosti cestnej premávky.  
- 15.04.2018 „71. ročník Národného behu Devín – Bratislava“, so štartom: BA I - trasa A -
parkovisko pod hradom Devín, trasa B: pod Mostom Lafranconi, spoločný cieľ Rázusovo 
nábrežie pri kaviarni Propeler, vyhlásenie výsledkov Hviezdoslavovo námestie.  
- 15.04.2018 verejné zhromaždenia  „Občianske zhromaždenie, vražda J. Kuciaka a Martiny 
K.“  (Námestie SNP, Poštová, Hurbanovo námestie, Štúrova, Kamenné námestie, 
Klobučnícka, Uršulínska, Treskoňova) a „Podpora zhromaždenia Za slušné Slovensko“ 
(Šafárikovo námestie, Štúrova, Námestie SNP). Podľa organizátorov sa verejných 
zhromaždení odhadom zúčastnilo 6 000 účastníkov.  
- 28.04.2018 sa na futbalovom štadióne Pasienky v Bratislave uskutočnil futbalový zápas 
Fortuna ligy 2017/2018 medzi mužstvami ŠK Slovan Bratislava – FC Spartak Trnava. 
Futbalového zápasu sa zúčastnilo 6 352 divákov. Predvedené boli 2 osoby, ďalej zistených 18 
protiprávnych konaní - uložené blokové pokuty. 
- 04.05.2018 sa na teritóriu OR PZ v Bratislave I uskutočnili verejné zhromaždenia „Verejné 
zhromaždenia Za slušné Slovensko“, „Pochod za pripojenie sa k zhromaždeniu Za slušné 
Slovensko s poukázaním na Diania v RTVS“, „Zhromaždenie za stabilné Slovensko“, 
odhadovaný počet účastníkov 25000.  
- 05.05.2018 v areáli pamätníka a vojenského cintorína Slavín verejné zhromaždenie „Pietny 
akt kladenia vencov“. Verejného zhromaždenia sa zúčastnili účastníci motorkárskej jazdy 
„Cesty víťazstva – na Berlín 2018“ organizovanej ruskými motocyklistami Noční vlci. 
Zúčastnilo sa 220 ľudí, bez narušenia verejného poriadku.   
- od 17.05.2018 do 19.05.2018  v súvislosti s 13. ročníkom medzinárodného fóra „GLOBSEC 
2018“ v okolí budovy Reduta a na viacerých miestach na teritóriu okresu Bratislava I 
uskutočnili zhromaždenia „Globsec – podpora zotrvania Slovenskej republiky v štruktúrach 
NATO“ . Opatrenia vykonávané na základe požiadaviek ÚOÚČaDM MV SR za účelom 
zabezpečenia verejného poriadku, bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky a úloh 
Policajného zboru počas konania podujatia a pri odchode zúčastnených prezidentov, 
predsedov  a ministrov zahraničných vlád, taktiež najvyšších ústavných činiteľov Slovenskej 
republiky a ďalších významných predstaviteľov svetových a európskych organizácií. 
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- 08.06.2018 „Zhromaždenie pre zavraždeného Henryho“ s pochodom po trase Hodžovo 
nám., Nám. 1. Mája, Kollárovo nám., Obchodná ul., Hurbanovo nám., s počtom 1 500 osôb. 
- 15.06.2018 od 20.00 h do 05.00 h 16.06.2018 sa v areáli Zlaté piesky uskutočnilo verejné 
kultúrne podujatie ,,Ibiza Party 2018“ s počtom účastníkov 8 000. Na zabezpečenie 
bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky a ochrany verejného poriadku na teritóriu okresu 
Bratislava II bolo vykonané bezpečnostné opatrenie. Predvedená bola 1 osoba, nebolo 
zaznamenané hromadné narušenie verejného poriadku, avšak dochádzalo k roztržkám medzi 
účastníkmi podujatia, ktorí sa nachádzali pred vstupmi na podujatie, pretože usporiadateľ 
zabránil vstupu na podujatie osobám, ktoré boli zjavne pod vplyvom alkoholu. Z daného 
dôvodu sa pred vstupom do areálu nachádzalo asi 800 ľudí silne pod vplyvom alkoholu. Ďalej 
bolo riešených niekoľko asistencií záchrannej službe pri osobách respektíve adolescentoch, 
ktorí boli intoxikovaní alkoholom či inými omamnými látkami.  
- 16.08.2018 v súvislosti s odvetným zápasom Európskej ligy 2018/2019 medzi mužstvami 
SK Rapid Viedeň – ŠK Slovan Bratislava bol na teritóriu Bratislavského kraja  vykonaný 
zvýšený výkon služby. Na území Slovenskej republiky nedošlo k žiadnemu protiprávnemu 
konaniu. Na území Rakúskej republiky (vo Viedni) približne 1000 fanúšikov ŠK Slovan 
Bratislava vyradilo z prevádzky Metro, nakoľko nasilu otvorili dvere, následne pri pešom 
presune smerom na štadión na čerpacej stanici odcudzili tovar vo výške 500 € a dopúšťali sa 
ďalšieho protiprávneho konania (podpaľovanie vozidiel). 
- 22.06.2018 verejné zhromaždenie „Občianske zhromaždenie - Výzva za slušné Slovensko" 
(Šafárikovo námestie, Štúrova, Kamenné námestie, Námestie SNP, Hurbanovo námestie, 
Obchodná, Kollárovo námestie, Námestie slobody), s počtom účastníkov cca 2500.  
- od 28.06.2018 do 01.07.2018 bolo vykonané bezpečnostné opatrenia v okrese Bratislava II v 
súvislosti s verejnými kultúrnymi podujatiami a verejným športovým podujatím:  1. Wake 
Lake Golden Trophy 2018“, s počtom účastníkov 1500, 2. „Hip Hop Žije 2018“, s počtom 
účastníkov denne cca 7000, 3. „Ružinovský plavecký maratón, M SR v diaľkovom plávaní“, 
4. „Hed Kendi“, s počtom účastníkov 2500. Boli zistené 2 protiprávne konania (podozrenie 
z trestného činu lúpeže a podozrenie zo znásilnenia). 
- 29.06.2018  sa na futbalovom štadióne Pasienky v Bratislave malo uskutočniť verejné 
športové podujatie „Československý superpohár - futbalový zápas ŠK Slovan Bratislava – 
Slávia Praha“. Uvedené verejné športové podujatie bolo organizátorom, obcou a Policajným 
zborom označené za rizikové. Z dôvodnej obavy, že bude ohrozený život a zdravie osôb, 
verejný poriadok, bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky, bolo verejné športové podujatie 
obcou a Policajným zborom zrušené.  
- 14.07.2018 verejné zhromaždenie pochod „Dúhový PRIDE Bratislava 2018“ po trase  
Hviezdoslavovo námestie, Rigeleho ulica, Rázusovo nábrežie, Vajanského nábrežie, 
Šafárikovo námestie, Štúrova ulica, Jesenského ulica, Hviezdoslavovo námestie. Na 
zabezpečenie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky a ochrany verejného poriadku bolo 
na teritóriu okresu Bratislava I vykonané bezpečnostné opatrenie a to aj v súvislosti s 
verejným zhromaždením a pochodom „Ochrana rodiny a ľudských práv“ (Medická záhrada, 
Mickiewiczova, Jánska, Námestie Slobody, Banskobystrická, Hodžovo námestie, 
Grassalkovichova záhrada, Banskobystrická, Námestie 1. Mája, Námestie slobody). Počet 
účastníkov 1 500, bez narušenia verejného poriadku. 
-  11.09.2018 boli v okrese Bratislave I  oznámené verejné zhromaždenia: „Zhromaždenie za 
riešenie aktuálnej kritickej situácie v SAV“ (Námestie Slobody, Banskobystrická ulica, 
Hodžovo námestie, Palisády, Zámocká) a „Slovenský rekord - najväčší lipový list z 
papierových lodičiek - otvorenie verejnej diskusie o školstve“ (Zámocká – pri hradnom 
múre).  
- 14.-16.09.2018 sa v Mestskej časti Bratislava Rača uskutočnilo verejné kultúrne podujatie 
„Račianske vinobranie 2018“, zúčastnilo sa cca 16000 ľudí. Zistené boli 4 protiprávne 
konania (intoxikácia alkoholom u 2 mladistvých, obaja prevoz sanitkou na ošetrenie do NsP 
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Kramáre, priestupok proti občianskemu spolunažívaniu, podozrenie z trestného činu 
poškodzovania cudzej veci - zadržaná osoba, dve osoby boli predvedené). 
- 15.09.2018 futbalový zápas Fortuna ligy 2018/2019 ŠK Slovan Bratislava – FC  DAC 1904 
Dunajská Streda, s počtom divákov 2000.  Na zabezpečenie bezpečnosti a plynulosti cestnej 
premávky a ochrany verejného poriadku bolo v okrese Bratislava III vykonané bezpečnostné 
opatrenie. Zistené 2 protiprávne konania (1 osoba bola pracovníkmi SBS vykázaná zo 
športového podujatia a 1 osobe bola udelená bloková pokuta). 
- 28.10.2018 v súvislosti s verejnými zhromaždeniami „Výro čie vzniku Československej 
republiky“ (Vajanského nábrežie), „100. výročie ČSR (Námestie SNP)“, „Pripomenutie 100. 
výročia vzniku Československa (Námestie SNP)“ v Bratislave I vykonané bezpečnostné 
opatrenie, bez narušenia verejného poriadku.  
- 10.11.2018 opatrenia na zabezpečenie pokoja a ochrany verejného poriadku v čase príprav a 
konania volieb do orgánov samosprávy obcí v roku 2018, 
- 16.11.2018 na Námestí slobody (trasa: Námestie slobody, Jánska, Kollárovo nám., 
Obchodná, Hurbanovo nám., Námestie SNP) verejné zhromaždenie „Občianske 
zhromaždenie/Výzva za slušné Slovensko“, podľa organizátorov odhadovaný počet 10300 
účastníkov, bez narušenia verejného poriadku. 
- 17.11.2018 v okrese Bratislava I ohlásených 6 verejných zhromaždení, predovšetkým 
v súvislosti so spomienkou na 17. november 1989, ktoré sa konali s nízkou účasťou, resp. sa 
nekonali.  
- 28.- 29.11.2018 v Bratislave Salzburské fórum a Kohézny summit, na základe požiadavky 
ÚOÚČaDM MV SR za účelom zabezpečenia verejného poriadku, bezpečnosti a plynulosti 
cestnej premávky a úloh PZ bol vykonaný nepretržitý výkon služby, bez nedostatkov. 
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1 4 57 0 1 7 70 77 

Kultúrne 2 11 25 4 12 1 55 60 

Verejné 
zhromaždenia 33 2 2 0 0 17 54 58 

Ostatné (na žiadosť 
iných útvarov, ...) 208 96 35 43 61 95 538 546 

Spolu 244 113 119 47 74 120 717 741 



BA - kraj BAI BAII BAIII BAIV BAV BA

Nápad 10973 1621 2472 1313 955 1740 8101

Objasnené 5163 699 1208 614 470 812 3803

% 47,05 43,12 48,87 46,76 49,21 46,67 46,94

BA - kraj BAI BAII BAIII BAIV BAV BA

Nápad 692 95 142 68 78 103 486

Objasnené 501 65 109 47 63 85 369

% 72,4 68,42 76,76 69,12 80,77 82,52 75,92

ublíženie na zdraví (nápad) 153 30 22 9 9 26 96

105 21 17 3 5 22 68

% 68,63 70 77,27 33,33 55,56 84,62 70,83

nebezpečné vyhrážanie (nápad) 256 32 63 27 35 36 193

objasnené 229 31 57 25 33 33 179

% 89,45 96,88 90,48 92,59 94,29 91,97 92,74

lúpeže (nápad) 69 11 14 8 10 12 55

objasnené 37 4 6 7 4 8 29

% 53,62 36,36 42,86 87,5 40 66,67 52,72

vydieranie (nápad) 54 5 12 8 13 6 44

objasnené 32 2 6 4 11 4 27

% 59,26 40 50 50 84,62 66,67 61,36

týranie blízkej a zverenej osoby (nápad) 48 4 9 3 3 8 27

objasnené 29 2 6 3 2 6 19

% 60,42 50 66,67 100 66,67 75 70,37

vraždy  (nápad) 18 3 3 6 1 1 14

objasnené 9 0 3 2 1 1 7

% 50 0 100 33,33 100 100 50

BA - kraj BAI BAII BAIII BAIV BAV BA

Nápad 5149 729 1303 573 392 885 3882

Objasnené 1584 234 480 187 109 253 1263

% 30,76 32,1 36,84 32,64 27,81 28,59 32,53

krádeže mot. vozidiel  dvojstopé (nápad) 473 33 141 76 54 68 372

objasnené 59 4 11 11 10 8 44

% 12,47 12,12 7,8 14,47 18,52 11,76 11,83

krádeže vlámaním (nápad) 931 110 237 150 84 112 693

objasnené 225 20 59 36 17 39 171

% 24,17 18,18 24,89 24 20,24 34,82 24,67

vreckové krádeže (nápad) 345 131 75 16 11 68 301

objasnené 59 25 7 6 1 6 45

% 17,1 19,08 9,33 37,5 9,09 8,82 14,95

krádeže vecí z aut (nápad) 714 75 173 84 45 132 509

objasnené 60 5 15 13 1 17 51

% 8,4 6,67 8,67 15,48 2,22 12,88 10,01

BA - kraj BAI BAII BAIII BAIV BAV BA

Nápad 1224 229 245 129 87 200 890

Objasnené 979 196 190 96 64 182 728

% 79,98 85,59 77,55 74,42 73,56 91 81,79

nedovol. výr. a držba omam. látok (nápad) 127 25 31 11 13 27 107

objasnené 103 21 25 5 11 26 88

% 81,1 84 80,65 45,45 84,62 96,3 82,24

prechovávanie drog pre vl. pot. (nápad) 325 73 78 38 14 68 271

objasnené 252 61 56 30 8 66 221

% 77,54 83,56 71,79 78,95 57,14 97,06 81,54

marenie výkonu úradného roz. (nápad) 442 74 73 31 37 65 280

Ostatná kriminalita

Majetková trestná činnosť

Násilná trestná činnosť

Celkový nápad trestnej činnosti



objasnené 432 71 72 30 36 64 273

% 97,74 95,95 98,63 96,77 97,3 98,46 97,5

výtržníctvo (nápad) 133 43 21 22 9 19 114

objasnené 110 36 17 20 8 15 96

% 82,71 83,72 80,95 90,91 88,89 78,95 84,21

požiare (nápad) 60 3 12 4 7 7 33

objasnené 6 0 4 0 0 0 4

% 10 0 33,33 0 0 0 12,12

BA - kraj BAI BAII BAIII BAIV BAV BA

Nápad 174 8 11 84 8 21 132

Objasnené 75 7 4 25 6 14 56

% 43,1 87,5 36,36 29,76 75 66,67 42,42

znásilnenie (nápad) 7 0 1 1 0 1 3

objasnené 3 0 0 0 0 1 1

% 42,86 0 0 0 0 100 33,33

pohlavné zneužívanie (nápad) 39 3 4 4 2 5 18

objasnené 22 3 1 4 2 3 13

% 56,41 100 25 100 100 30 72,22

detská pornografia (nápad) 96 1 2 75 3 5 86

objasnené 24 0 0 17 2 2 21

% 25 0 0 22,67 66,67 40 24,41

BA - kraj BAI BAII BAIII BAIV BAV BA

Nápad 2103 435 437 263 222 318 1675

objasnené 711 112 154 112 78 94 550

% 33,81 25,75 35,24 42,59 35,14 29,56 32,83

podvod (nápad) 364 49 87 51 46 46 279

objasnené 144 8 34 23 24 13 102

% 39,56 16,33 39,08 45,1 52,17 28,26 36,55

ochrana meny (nápad) 334 95 42 24 23 55 239

objasnené 11 7 1 0 0 1 9

% 3,29 7,37 2,38 0 0 1,82 3,76

neoprávnené zaobst. plat. karty (nápad) 509 141 128 53 51 62 435

objasnené 90 12 24 20 6 9 71

% 17,68 8,51 18,75 37,74 11,76 14,52 16,32

skrátenie dane (nápad) 415 76 76 55 51 93 351

objasnené 227 58 43 24 24 38 187

% 54,7 76,32 56,58 43,64 47,06 40,86 53,27

Nápad 1629 125 333 195 168 213 1034

Objasnené 1313 85 271 147 150 184 837

% 80,6 68 81,38 75,38 89,29 86,38 80,94

zanedbanie povinnej výživy (nápad) 414 18 74 45 52 65 254

objasnené 408 18 72 43 51 65 249

% 98,55 100 97,3 95,56 98,08 100 98,03

ohrozenie pod vplyvom návykovej látky (nápad) 752 47 169 79 82 103 480

objasnené 741 47 169 78 82 103 479

% 98,54 100 100 98,73 100 100 99,79

Zostávajúca kriminalita

Ekonomická kriminalita

Mravnostná kriminalita


