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1. CHARAKTERISTIKA BEZPEČNOSTNEJ 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 2019 bolo v Bratislave zaevidovaných 7411 (-690) trestných činov  

(v zátvorkách porovnanie s rokom 2018), z ktorých bolo 3601 objasnených, t.j. 48,58%.  

Možno konštatovať, že v roku 2019 v Bratislave klesol počet zistených trestných činov, 

najmä majetkovej (-490) a mravnostnej (-32) trestnej činnosti. Pokles celkového nápadu 

trestnej činnosti bol na území všetkých bratislavských okresov, najvýraznejší pokles nápadu 

bol na území okresu Bratislava II (-368). Celková kriminalita na území jednotlivých okresov 

bola nasledovná: 1469 (-152) v Bratislave I, 2104 (-368) v Bratislave II, 1257 (-56) 

v Bratislave III, 857 (-98) v Bratislave IV a 1724 (-16) v Bratislave V.   

Z hľadiska štruktúry nápadu trestnej činnosti evidovanej na útvaroch v pôsobnosti 

krajského riaditeľstva PZ majetková trestná činnosť v roku 2019 tvorila takmer polovicu 

(45,77%) 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. Taktiež bol posilnený výkon služby 

hliadkami poriadkovej a kriminálnej polície v problematických častiach služobného obvodu 

so zameraním na monitoring Obchodnej ulice a blízkeho okolia, kde dochádzalo k  nápadu 

rôznej pouličnej prevažne násilnej trestnej činnosti najmä v nočnej dobe.  

V súvislosti so sériovými krádežami vlámaním do bytov najmä v okolí Trnavského 

mýta v Bratislave v mesiacoch júl a august (15 skutkov) a v decembri (17 skutkov), ktorých 

sa pravdepodobne dopúšťali zahraničné skupiny páchateľov, boli na objasnenie tejto trestnej 

činnosti prijímané opatrenia (aj preventívne) a vykonávaný zvýšený výkon služby. 

Úlohy, ktoré vyplynuli pre útvary krajského riaditeľstva PZ v  roku 2019 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 352 bezpečnostných opatrení.  

Aj v priebehu roku 2019 krajské riaditeľstvo PZ v súčinnosti s Úradom na ochranu 

ústavných činiteľov a diplomatických misií MV SR a ostatnými zainteresovanými rezortnými 

mimorezortnými útvarmi realizovalo bezpečnostné opatrenia  zamerané na ochranu života 

a zdravia osôb, na ochranu majetku a na zabezpečenie verejného poriadku počas 

predsedníctva Slovenskej republiky krajinám Salzburského fóra, krajinám Vyšehradskej 

skupiny a v Organizácii pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (opatrenie ministra vnútra SR 

č. 91/2018).   

Z hľadiska dopravnej nehodovosti v Bratislave klesol počet dopravných nehôd, ale 

stúpol počet usmrtených. Celkovo sa stalo v Bratislave 1268 dopravných nehôd, pri 

ktorých bolo 8 osôb usmrtených, 40 ťažko zranených a 421 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 45,77% 

kriminality naďalej zostáva na majetkovej trestnej činnosti, kde v roku 2019 evidujeme 

nápad 3392 (-490) trestných činov, z ktorých bolo objasnených 1144 t.j. 33,73%. Prevažujú 

najmä krádeže vlámaním 468 (-225) a z toho krádeže vlámaním do bytov 48 (-20),  ďalej 

krádeže vecí z áut 466 (-43), krádeže motorových vozidiel 227 (-145) a vreckové krádeže 270 

(-31).  

Najvyšší nápad trestných činov majetkového charakteru bol v okrese Bratislava II a to 

1016 (-287), kde však zároveň aj najviac klesol počet týchto prípadov. K zníženiu nápadu 

majetkovej trestnej činnosti došlo na území všetkých bratislavských okresoch.  

Najviac sledovanou oblasťou z majetkovej trestnej činnosti sú krádeže motorových 

vozidiel. V roku 2019 bolo v Bratislave odcudzených 227 vozidiel (-145), z toho 35 

objasnených, t.j. 15,42%. Vzhľadom na organizovanosť a kvalifikovanosť páchania tejto 

trestnej činnosti je aj objasnenosť nízka. Najviac vozidiel 68 bolo odcudzených v okrese 

Bratislava V. V porovnaní s rokom 2018 klesol počet odcudzených vozidiel vo všetkých 

okresoch okrem Bratislava V, kde bol ich počet rovnaký ako v roku 2018. Najvýraznejšie 

klesol počet odcudzených vozidiel v okrese Bratislava II (-75), ďalej v okrese Bratislava III   

(-39).  

Pri násilnej kriminalite, ktorá má podiel na celkovej kriminalite 6,25%, bol 

v Bratislave nápad 463 (-23), z toho 331 objasnených, t.j. 71,49%. Z hľadiska štruktúry 

nápadu prevažujú trestné činy nebezpečného vyhrážania 183 (-10),  ublíženia na zdraví 83     

(-13), lúpeží 42 (-13), vydierania 29 (-15) a týrania blízkej a zverenej osoby 28 (+1). Najviac 

trestných činov násilného charakteru bolo v okrese Bratislava II a to 143 (+1), najmenej 

v okresoch Bratislava III a IV po 64. Najviac klesol počet násilných trestných činov v okrese 

Bratislava IV (-14), nasleduje okres Bratislava I (-11). 

V pôsobnosti krajského riaditeľstva PZ bolo v roku 2019 evidovaných 6 vrážd           

(4 v Bratislave a 2 v okrese Senec) všetky boli objasnené, ostatných 11 skutkov je vo vecnej 

príslušnosti Národnej kriminálnej agentúry Prezídia Policajného zboru. 



5 

 

Z celkového počtu lúpeží 42 (-13) bolo objasnených 24, t.j. 57,14%. Najviac lúpeží 

v počte 17 (+3) skutkov bolo na území okresu Bratislava II, nasleduje Bratislava V s 12 (0) 

prípadmi.  Najviac objasnených lúpeží 9 bol v okrese Bratislava II. Počet lúpeží klesol 

v okresoch Bratislava I (-7), Bratislava III (-2) a Bratislava IV (-7).  

Celkovo bolo evidovaných 11 lúpeží v objektoch, z toho 1 lúpežné prepadnutie 

bankovej inštitúcie v bratislavskej Dúbravke, 2 čerpacie stanice (jeden prípad objasnený) a 8 

v iných objektoch (predajňa hodiniek v Starom Meste, obchody a reštaurácia).  

Na úseku mravnostnej trestnej činnosti, ktorá ma podiel na celkovej kriminalite 

1,38%, bolo v Bratislave evidovaných celkovo 102 (-32) skutkov, z ktorých bolo 51 

objasnených, t.j. 59%. Podstatnú časť nápadu tvorili prípady detskej pornografie 59 (-27) a 

sexuálneho zneužívania 17 (-1). 

Na úseku ekonomickej trestnej činnosti, ktorá ma podiel na celkovej kriminalite  

22,43%, bolo v Bratislave zaznamenaných 1662 (-13) skutkov, z ktorých bolo 665 

objasnených, t.j. 40,01%.  Prevažujú trestné činy skrátenia dane 450 (+99),  neoprávneného 

obstarania platobnej karty 386 (-49), podvody 226 (-53) a na úseku ochrany meny 209 (-30). 

Spôsob páchania podvodov bol najmä zneužívaním sociálnych sietí a internetu zo zahraničia. 

Digitálne prostredie poskytuje páchateľovi anonymitu, čo značne komplikuje jeho 

stotožnenie. Vyskytovalo sa aj zneužívanie internetbankingu a to aj z dôvodu nedostatočného 

zabezpečenia tejto služby zo strany bánk. 

Pri ostatných trestných činoch, ktorých podiel na celkovej kriminalite predstavuje 

11,46 %, evidujeme nápad 849 (-41), z ktorých bolo 670 objasnených, t.j. 78,92%.  Z toho 

bolo v sledovanom období zaznamenaných 309 (+38) skutkov prechovávania drog pre vlastnú 

potrebu,  287 (+7) marenia výkonu úradného rozhodnutia, 106 (-8) prípadov výtržníctva,  99   

(-8) nedovolenej výroby a držania omamných látok a 38 (+5) úmyselne založených požiarov.   

Zostávajúca trestná činnosť má podiel na celkovej kriminalite 12,71%. Nápad bol 

942 (-92) skutkov, z ktorých bolo objasnených 740, t.j. 78,56%. Prevažujú trestné činy 

ohrozenie pod vplyvom návykovej látky 387 (-93) a zanedbanie povinnej výživy 261 (+7).  
 

1.2. Dopravno-bezpečnostná situácia a dopravná nehodovosť   

Na území mesta Bratislava sa v roku 2019 stalo menej dopravných nehôd, ale stúpol 

počet usmrtených osôb. Pri 1268 dopravných nehodách zomrelo 8 (+2) osôb, 40 (-20) sa 

zranilo ťažko a 421 (+61) ľahko.  

Hlavnými príčinami vzniku dopravných nehôd boli porušenie základných povinností 

vodiča, rýchlosť jazdy, nesprávna jazda cez križovatku a nedodržanie vzdialenosti medzi 

vozidlami. Oproti roku 2018 klesol počet nehôd vo všetkých bratislavských okresoch, 

najvýraznejší pokles sme zaznamenali v okrese Bratislava V (-28). Najviac nehôd sa stalo 

v okrese Bratislava II a to 408. Čo sa týka zavinených nehôd pod vplyvom alkoholu ich bolo 

v Bratislave 106, z toho najviac 28 ich bolo v okrese Bratislava II.  

Dopravné nehody sú podrobne analyzované, pričom na základe analýz sú 

vyšpecifikované rizikové úseky ciest a prijímané opatrenia na zlepšenie dopravno-

bezpečnostnej situácie. Dopravní policajti v hodnotenom období vykonali v Bratislave 86 

dopravno-bezpečnostných akcií.  V hodnotenom období bolo preverených v okresoch 

Bratislava I až V celkom 4622 (+105) škodových udalostí.  

Aj v roku 2019 pokračovala výstavba komunikácií D4 A R7. Zásadný vplyv na 

bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky v Bratislave mala prebiehajúca realizácia 

rekonštrukcie kruhového objazdu Rondel (okružná križovatka Bajkalská – Prístavná), 

rekonštrukcia komunikácie Mlynské Nivy a rekonštrukcia Dúbravsko – Karloveskej radiály, 

vzniknuté odklony premávky ovplyvňujú už obmedzené kapacity cestných komunikácií 



6 

 

a pokračovanie obnovy povrchu komunikácií. Situáciu ovplyvňovali aj neplánované opravy 

podzemných inžinierskych sietí z dôvodu havárií, najmä v centre mesta. Na úseku 

dopravného inžinierstva sústreďovali policajti oddelenia dopravného inžinierstva informácie 

o bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky najmä stave, úrovni, dynamike dopravnej 

nehodovosti, na základe ktorých spracovali analýzy a správy a navrhli potrebné opatrenia. 

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,  za účelom kontroly úplnosti a stavu dopravného 

značenia resp. za účelom prijatia vhodných dopravno-inžinierskych opatrení. Celkovo bolo 

vykonaných 1104 kontrol stavu komunikácií, stavu dopravného značenia vrátane dočasného 

dopravného značenia a dopravných zariadení. Príslušným cestným správnym orgánom 

predložili 3303 návrhov na zlepšenie dopravno-bezpečnostnej situácie.  

Zabezpečenie plynulosti cestnej premávky sa stáva stále náročnejšie z dôvodu 

prebiehajúcej rekonštrukcie, resp. výstavby nových pozemných komunikácií. Cestná sieť 

nedokáže bezproblémovo prepustiť také počty vozidiel, aké v rannej a poobednej špičke 

smerujú do/z Bratislavy, a ktoré v priebehu pracovných dní migrujú po cestách hlavného 

mesta.  

 

 

 

 

 

Tab. 1/ Dopravná nehodovosť v roku 2019 

    

  Rok BA1 BA2 BA3 BA4 BA5 BA BA kraj 

Počet dopravných 

nehôd (DN) 

2019 157 408 192 235 276 1268 1779 

2019 172 415 197 240 304 1328 1923 

rozdiel -15 -7 -5 -5 -28 -60 -144 

N
á
sl

ed
k

y
 D

N
 

Usmrtení 

2019 1 4 1 2 0 8 19 

2018 0 2 2 0 2 6 18 

rozdiel +1 +2 -1 +2 -2 +2 +1 

Ťažko 

zranení  

2019 8 16 7 3 6 40 64 

2018 7 19 17 5 12 60 94 

rozdiel +1 -3 -10 -2 -6 -20 -30 

Ľahko 

zranení 

2019 61 163 82 60 55 421 613 

2018 51 144 61 68 36 360 594 

rozdiel +10 +19 +21 -8 +19 +61 +19 

Počet zavinených 

DN pod vplyvom 

alkoholu 

2019 15 28 13 24 26 106 192 

2018 13 20 22 21 30 106 197 

rozdiel +2 +8 -9 +3 -4 0 -5 
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Tab. 2/ - Prehľad nehodových úsekov v Bratislave v roku 2019 

 

 

2. STAV OCHRANY VEREJNÉHO PORIADKU A ZABEZPEČOVANIE 

BEZPEČNOSTI  OBČANOV  

Úlohy, ktoré v roku 2019 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. V prípadoch narušenia 

verejného poriadku boli vždy vykonané opatrenia na jeho obnovenie. 

Na zabezpečenie ochrany verejného poriadku bolo v Bratislave vykonaných 

celkovo 352 bezpečnostných opatrení. Z tohto počtu bolo 67 opatrení pri športových 

podujatiach, pri ktorých bol v dvoch prípadoch potrebný zásah na obnovu verejného poriadku, 

ďalších 27 bezpečnostných opatrení bolo vykonaných v súvislosti s konaním kultúrnych 

podujatí,  48 pri verejných zhromaždeniach  a 210 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  64 bezpečnostných opatrení.   

Vybrané najzávažnejšie verejné zhromaždenia, športové a kultúrne podujatia v 

Bratislave z pohľadu bezpečnostných opatrení:  

- 23.01.2019 od 09.00 h na Župnom námestí 12 v Historickej budove NR SR pred 

Ústavnoprávnym výborom NR SR verejné zhromaždenie v súvislosti s vypočutím kandidátov 

na post ústavného sudcu. V tejto súvislosti bola na Námestí SNP umiestnená veľkoplošná 

obrazovka s vysielaním priameho prenosu z tejto udalosti. Na zabezpečenie bezpečnosti a 

plynulosti cestnej premávky a ochrany verejného poriadku bolo vykonané BO OR PZ v 

Bratislave I, ukončené bez závad. 

- 01.02. až 02.02.2019 športové podujatie VŠP DAVIS CUP SLOVENSKO – KANADA v 

Národnom tenisovom centre. Ukončené o 18.30 h, za oba dni sa zúčastnilo 10500 divákov.  

- 02.02.2019 od 11.30 h neohlásené verejné zhromaždenie „Hnutie žlté vesty Slovensko“ na 

Námestí F. Liszta pred budovou Železničnej stanice BHS. Účastníci zhromaždenia sa 

následne presunuli po Štefánikovej ulici na Hodžovo námestie a potom na Námestie SNP a  

Poštovú ulicu, kde sa dav rozptýlil. Ukončené bez závad, na zhromaždení bolo 25 osôb. 

- 16.02.2019 od 11.00 h do 20.30 h futbalový zápas 19. kola Fortuna ligy medzi mužstvami 

FK DAC 1904 Dunajská Streda a ŠK Slovan BA na štadióne klubu FK DAC 1904 Dunajská 

Streda. V rámci služobného obvodu odboru železničnej polície vykonané bezpečnostné 

Názov ulice (číslo cesty) Okres 
Počet 

nehôd 

Počet 

usmrtených 

 

Počet 

ťažko 

zranených  

Počet 

ľahko 

zranených 

Račianska  Ba III 24          0 1 19 

Trnavská cesta BA II-III 22 0 0 21 

Gagarinova  Ba II 20 1 0 16 

Vajnorská Ba III 18 0 0 15 

Bajkalská Ba II-III  17 0 0 13 

Panónska cesta Ba V 15 0 1 10 

Svornosti Ba II 14 0 0 13 

Dolnozemská Ba V 13 0 0 4 

Lamačská cesta Ba IV 12 0 0 6 

Karloveská Ba IV 12 0 0 5 
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opatrenie zamerané na plnenie úloh počas presunu futbalových fanúšikov klubu ŠK Slovan 

BA na a späť z futbalového stretnutia vlakmi osobnej železničnej prepravy  ako aj počas 

pobytu fanúšikov ŠK Slovan BA v obvode železničných dráh v BA a TT. 

- 21.02.2019  od 12.00 h v Bratislave na Námestí SNP - „Zhromaždenie za slušné Slovensko“, 

ktorého sa zúčastnilo cca 20.000 osôb.  

- 21.02.2019  od 19.30 h verejné zhromaždenie  „Uctenie si pamiatky J. Kuciaka a M. 

Kušnírovej“ na Námestí Slobody, ktorého sa zúčastnilo 30 osôb. Ukončené dňa 21.02.2019 o 

20.40 h bez závad.  

- 03.03.2019 od 18.00 h futbalový zápas  21. kola Fortuna Ligy 2018/2019 medzi mužstvami 

ŠK SLOVAN Bratislava a FC SPARTAK Trnava na Národnom futbalovom štadióne. 

Ukončené o 21.30 h bez závad, s počtom divákov 19859. 

- 14.-16.03.2019 od 09.00 h do 19.00 h  verejné kultúrne podujatie „Výstava Motocykel 

2019“ na výstavisku Incheba a.s.. Na zabezpečenie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky 

a ochrany verejného poriadku vykonané BO OR PZ v BA V.  

- 15.03.2019 od 10.00 h na Námestí SNP – verejné zhromaždenie „Upozorniť na hrozby 

spôsobené klimatickými zmenami“. Ukončené o 12.15 h bez závad, zúčastnilo sa cca 700 

osôb. 

-  27.-30.03.2019 verejné podujatie - 40. ročník veľtrhu CONECO, 29. ročník veľtrhu 

RACIOENERGIA a 6. ročník výstavy VODA“ v areáli výstavného a kongresového centra 

Incheba a.s. Denne od 08.00 h do 18.00 h vykonané BO, bez závad, s celkovým počtom 

návštevníkov približne  60000. 

- 29.03.2019 verejné zhromaždenia – 1) od 17.00 h do 18.00 h  „Odvolanie ministerky 

Matečnej“, v priestore Námestie  slobody – pred Úradom vlády SR, 40 účastníkov 2) od 16.00 

h do 19.00 h „Protestné zhromaždenie - nesúhlas s konaním Petra Šufliarskeho a vedenia 

Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky“, Štúrova – pred GP SR, následne pochod cez 

Nám. SNP, Hurbanovo nám., Obchodnú ul., Kollárovo nám., Ul. Jánsku s ukončení na Nám. 

Slobody, 1.000 účastníkov.  Ukončené o 18.25 h bez závad. 

- 04.-07.04.2019 verejné kultúrne podujatie „Flóra Bratislava 2019“ v areáli výstavného a 

kongresového centra Incheba a.s. BO bolo ukončené dňa 07.04.2019 o 18.30 h bez závad, 

celkovo približne  25000 návštevníkov. 

- 09.04.2019 od 09.00 h verejné zhromaždenie  „Protest proti porušovaniu právnych noriem  

SR“ na Župnom námestí. Ukončené o 16.15 h bez závad, účasť cca. 500 osôb. 

- 26.04.2019 od 10.00 h verejné zhromaždenie   „Upozorniť na závažný a dlhodobo neriešený 

problém klimatickej krízy“ na Námestí SNP, potom od 11.30 h pochod po trase Nám. SNP, 

Hurbanovo nám, Michalská brána, Michalská ul., Ventúrska ul., Panská ul., - smerom k mostu 

SNP,  Rybné nám., Hviezdoslavovo nám., Laurinská ul., Štúrova ul. s ukončením  pred 

Univerzitou Komenského. Ukončené o 12.25 h bez závad, účasť cca 350 osôb. 

- 05.05.2019 od 09.30 h na území Bratislava I vykonané bezpečnostné opatrenie s osobitým 

dôrazom na eliminovanie pretrvávajúcich teroristických hrozieb v súvislosti s očakávanými 

udalosťami  - 1)  10.20 h – 13.00 h - „Pietny akt kladenia vencov“ – Slavín – cca 100 

účastníkov, z toho približne 30 odporcov Nočných vlkov, 2) 13.00 h – 15.30 h - „Proti zákonu 

o štátnych symboloch“ - Zámocká - pri hradnom múre, Palisády,  Hodžovo námestie – 

približne  cca 2.000 účastníkov. Bezpečnostné opatrenie končené o 15.30 h bez závad. 

- 10.05.2019 až 26.05.2019 športové podujatie 83. Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2019. 

Jednotlivé zápasy sa odohrali na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu. Na plnenie úloh v súlade 

s Opatrením ministra  vnútra Slovenskej republiky č. 98/2018 a rozkazu riaditeľa krajského 

riaditeľstva  PZ č. 7/2019 na zabezpečenie úloh PZ pri ochrane verejného poriadku, života a 

zdravia občanov, majetku, zamedzení páchania trestnej činnosti, dohľade nad bezpečnosťou a 

plynulosťou cestnej premávky bolo v každý hrací deň vykonané BO KR PZ. 

- 29.05.2019 od 18.00 h verejné kultúrne podujatie - koncert hudobnej skupiny ELÁN na 

futbalovom štadióne Tehelné Pole. BO bolo ukončené o 22.35 h po rozptyle návštevníkov 

podujatia, s účasťou cca 20000 osôb. 
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- 05.06.2019 od 18.00 h do 22.00 h verejné kultúrne podujatie koncert hudobnej skupiny 

KABÁT na futbalovom štadióne Tehelné pole. Ukončené o 23.30 h bez závad. Koncertu sa 

zúčastnilo 26000 fanúšikov. 

- 22.06.2019 od 10.00 h do 24.00 h verejné kultúrne podujatie „Dni Petržalky 2019 v areáli 

Dostihovej dráhy–Závodisko v Petržalke. Bezpečnostné opatrenie ukončené o 02.00 h dňa 

23.06.2019 bez závad. Kultúrneho podujatia sa zúčastnilo cca 8000 osôb. 

- 10.07.2019 od 20.15 h do 22.10 h futbalový zápas UEFA Champions League 2019/2020 

1QR medzi mužstvami ŠK Slovan Bratislava – FC Sutjeska Nikšíć (Čierna Hora) na 

futbalovom štadióne Tehelné pole. Bezpečnostné opatrenie od 17.00 h do 23.00 h bez závad. 

Približne o 21.00 h došlo k narušeniu verejného poriadku futbalovými fanúšikmi na 

Ventúrskej ulici v MČ Staré mesto. O 23.20 h sa hliadky velené do BO presunuli do 

služobného obvodu OR PZ v Bratislave I a poskytli súčinnosť hliadkam velených do 

zvýšeného výkonu služby v súvislosti s narušením verejného poriadku futbalovými fanúšikmi 

Cracovie Krakow, Levski Sofia a Ajax Amsterdam na Ventúrskej ulici v Bratislave – Staré 

mesto. Výkon služby policajtov velených do BO a do ZVS ukončený dňa 11.07.2019 o 07.30 

h. Poverený príslušník OO PZ Staré Mesto stred obvinil zo spáchania prečinu Výtržníctva 

spáchaného formou spolupáchateľstva štyroch občanov Holandska a troch občanov Poľska.  

- 20.07.2019 od 09.00 h do 21.00 h verejné zhromaždenie -  „Dúhový PRIDE Bratislava 

2019“ (trasa pochodu: Hviezdoslavovo námestie, Rigeleho ulica, Rázusovo nábrežie, 

Vajanského nábrežie, Šafárikovo námestie, Štúrova ulica, Jesenského ulica, Hviezdoslavovo 

námestie), 10.000 účastníkov. Od 11.00 h do 18.00 h sa v súvislosti s predmetným verejným 

zhromaždením konalo verejné zhromaždenie a pochod, ktorého oznámeným účelom bolo 

„Ochrana hodnôt rodiny, manželstva“. Trasa: Rudnayovo nám., Kapitulská, Na vŕšku, 

Klariská, Podjazd, Ventúrska, Panská, Rudnayovo nám. Zúčastnilo  sa 500 osôb. Obe 

zhromaždenia ukončené bez závad. 

- 22.08.2019 od 21.00 h do 22.50 h futbalový zápas UEFA EUROPA LEAGUE, Play - off 

2019/2020 medzi mužstvami ŠK SLOVAN Bratislava - PAOK FC Solún na štadióne Tehelné 

pole. Zápas bol organizátorom v zmysle zákona č. 1/2014 Z.z. o organizovaní verejných 

športových podujatí označený ako rizikový. Na územnom teritóriu Bratislavského kraja 

22.08.2019 od 14.00 h do 02.00 h dňa 23.08.2019 vykonané BO KR PZ. Počas BO bolo 

obmedzených na osobnej slobode v zmysle § 85 ods. 2 TP 5 osôb (4 osoby pre podozrenie z 

prečinu výtržníctva v sektore hostí a 1 osoba pre podozrenie z prečinu výtržníctva - vbehnutie 

na hraciu plochu počas futbalového zápasu).  

- 23.-25.08.2019 verejné kultúrne podujatie „Uprising Festival 2019“ v areáli Zlaté Piesky, 

počet účastníkov 16000. Počas BO bolo obmedzených na osobnej slobode 17 osôb, z toho 

12 osôb pre podozrenie zo spáchania trestného činu nedovolená výroba omamných a 

psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi podľa § 

171 ods. 1 TZ;  3 osoby pre podozrenie zo spáchania trestného činu nedovolená výroba 

omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s 

nimi podľa § 171 ods. 2 TZ; 1 osoba pre podozrenie zo spáchania trestného činu krádeže a  1 

osoba pre podozrenie zo spáchania trestného činu výtržníctva. BO ukončené 25.08.2019 o 

17.00 h. 

- 15.09.2019 od 18.00 h do 20.30 h futbalové stretnutie 8. kola Fortuna ligy medzi mužstvami 

ŠK SLOVAN Bratislava a FC SPARTAK Trnava na štadióne Tehelné pole. Zápas bol 

organizátorom v zmysle zákona č. 1/2014 o organizovaní verejných športových podujatí 

označený ako rizikový. Športového podujatia sa zúčastnilo cca 14933 divákov, ukončené BO 

dňa 16.09.2019 o 01.10 h. Bol zranený jeden policajt, ktorý po skončení zápasu utrpel 

zranenie (hodeným kameňom do prilby), jedna osoba bola zranená a prevezená RZP (Urgent 

114). Boli uložené dve pokuty nezaplatené na mieste za priestupok (neuposlúchnutie výzvy 

verejného činiteľa), dve osoby boli predvedené podľa § 17 zákona č. 171/93 o PZ za 

neuposlúchnutie výzvy verejného činiteľa a dve osoby boli obmedzené na osobnej slobode 
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podľa § 85 ods. 2 TP (1x útok na verejného činiteľa, 1x výtržníctvo – vybehnutie na hraciu 

plochu a napadnutie hráča Trnavy). 

- 20.09.2019 od 10.00 h do 12.50 h „Protestné zhromaždenie za boj proti klimatickej kríze“ a 

pochod akademickej obce na podporu celosvetovej  iniciatívy „Climate strike – Klimatický 

štrajk“. Zúčastnilo sa cca 3.000 osôb, ukončené o 13.30 h. Počas podujatia došlo k jednej 

udalosti, ktorá narušila verejný poriadok a to tým, že na mieste konania zhromaždenia na 

Nám. Slobody cca o 11.40 h jedna osoba (stotožnená) používala bezpilotné lietadlo – dron, 

zadokumentované na OO PZ SMV BA I ako priestupok. 

- 20.09.2019 od 17.00 h do 19.10 h verejné zhromaždenie „Občianske zhromaždenie Za 

slušné Slovensko“. Zúčastnilo  sa cca 3.500 osôb, ukončené o 19.20 h, bez narušenia 

verejného poriadku. 

- 22.09.2019 od 13.00 h do 16.35 h verejné zhromaždenie „Národný pochod za život“  po 

trase Námestie Slobody - Hodžovo nám. - Štefánikova - Leškova - Námesie slobody 

Zúčastnilo sa cca 50000 osôb, ukončené o 17.15 h, bez narušenia verejného poriadku. 

-  27.-29.09.2019 od 12.00 h verejné kultúrne podujatia Biela noc, Ružinovské hodové 

slávnosti 2019, Ružinovská cykločasovka 2019 a Burger Festival 2019 v Bratislave na 

rôznych miestachi. Na zabezpečenie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky a ochrany 

verejného poriadku boli vykonané bezpečnostné opatrenia OR PZ BA I, OR PZ BA II a OR 

PZ BA III. Kultúrnych podujatí sa celkovo zúčastnilo denne asi 50000 návštevníkov. BO boli 

ukončené dňa 30.09.2019 o 00.45 h, bez vážnejšieho narušenia verejného poriadku. 

- 02.10.2019 od 09.30 h  „Verejné zhromaždenie na podporu dosiahnutia maximálneho rastu 

minimálnej mzdy“  na Odborárskom námestí s následným pochodom po trase Odborárske 

nám. (sídlo KOZ) - Americké nám. - Mickiewiczova - Kollárovo nám. - Jánska - Námestie 

slobody Účasť asi 400 osôb, ukončené o 12.20 h, bez narušenia verejného poriadku. 

- 18.10.2019 dve protestné zhromaždenia – 1) „Protest proti korupcii“ od  17.00 h na Námestí 

slobody pod názvom s účasťou cca 250 osôb, 2) „Pochod za slušné Slovensko“ od 18.30 h po 

trase Hodžovo nám. – Palisády – Zámocká (pri hradnom múre) s účasťou cca 5000 osôb. 

Ukončené o 20.30 h, bez narušenia verejného poriadku. 

- 16.11.2019 verejné zhromaždenia – 1) „Spomienka na 17. november“ od 09.00 h na 

Námestí SNP, 2)  „Živá reťaz za účelom 30. výročia Nežnej revolúcie“ od 14.00 h na trase 

Hodžovo nám. - Banskobystrická - Námestie Slobody, 3) „Povolať ľudí ku kresťanským 

hodnotám“ od 14.00 h na Kamennom nám., 4) „Spomienka účastníkov pochodu spred 30 

rokov“ od 17.00 h na trase Hodžovo nám. - Poštová ul. - Nám. SNP - Klobučnícka - 

Primaciálne nám. - Hlavné nám. - Rybárska brána - Hviezdoslavovo nám. - Mostová - 

Vajanského nábrežie - Šafárikovo nám. Verejných zhromaždení sa spolu zúčastnilo do 200 

osôb, ukončené o 19.15 h, bez narušenia verejného poriadku. 

- 17.11.2019 verejné zhromaždenia – 1) „Spomienka na 17. november“ od 09.00 h na 

Námestí SNP, s počtom účastníkov 5000, 2)  „Spomienkové zhromaždenie k 17.novembru 

1989“ od 12.00 h na Námestí slobody, zúčastnilo sa 5000 osôb. Ukončené o 19.30 h, bez  

narušenia verejného poriadku. 

- 17.11.2019 od 18.00 h hokejové stretnutie Tipsport Ligy 2019/2020 medzi mužstvami HC 

Slovan Bratislava – HK Nitra na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu. Počet divákov 5200, 

ukončené o 21.35 h. Počas podujatia došlo trikrát k narušeniu verejného poriadku (2x 

výtržníctvo, 1x neuposlúchnutie výzvy a zároveň na osobu vydaný príkaz na zatknutie).  

- 07.12.2019 od 15.30 h do 17.18 h futbalový zápas 18. kola Fortuna Ligy 2019/2020 medzi 

mužstvami ŠK SLOVAN Bratislava a FK DAC 1904 Dunajská Streda štadióne Tehelné pole. 

Zápas bol organizátorom v zmysle zákona č. 1/2014 o organizovaní verejných športových 

podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov označený ako rizikový. Na územnom 

teritóriu Bratislavského kraja v čase od 12.30 h do 18.30 h vykonané BO KR PZ. Dve osoby 

boli obmedzené na osobnej slobode podľa § 85 ods. 2 TP pre podozrenie z prečinu 

výtržníctva. 
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- 12.12.2019 od 21.00 h do 22.50 h futbalový zápas UEFA EUROPA LEAGUE, skupinová 

fáza 2019/2020 medzi mužstvami ŠK SLOVAN Bratislava – Sporting Braga na štadióne 

Tehelné pole. Zápas bol organizátorom v zmysle zákona č. 1/2014 o organizovaní verejných 

športových podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov označený ako podujatie  

s osobitným režimom. BO bolo ukončené o 23.45 h bez závad, s počtom divákov 10000. 

- 18.12.2019 od 18.30 h do 22.50 h hokejové stretnutie Tipsport Ligy 2019/2020 medzi 

mužstvami HC SLOVAN Bratislava – DVTK Miskolc na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu. 

Ukončené o 21.15 h bez závad, s počtom divákov 4372. 

Tab. 3/ Bezpečnostné opatrenia v roku 2019 

 

3.  STAV ZABEZPEČENIA PRIPRAVENOSTI NA KRÍZOVÚ SITUÁCIU 

 Pre plnenie úloh pri príprave na krízové situácie a pri ich riešení bola na krajskom 

riaditeľstve PZ využívaná miestnosť krízového riadenia, ktorá je technicky vybavená na 

monitorovanie bezpečnostnej situácie. 

  V súvislosti s plnením úloh a opatrení počas Majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji 

Slovensko 2019 bolo (15.04.2019) vykonané previerkové cvičenie HaZZ na Zimnom štadióne 

Ondreja Nepelu v Bratislave v spolupráci s PZ a s prevádzkovateľom štadióna zamerané na 

nácvik postupov a činností pri zásahu v prípade úniku nebezpečnej plynnej látky v hľadisku 

štadióna. Zároveň bol precvičený spôsob použitia osobných ochranných prostriedkov 

a dekontaminácie osôb a techniky.   

 Krajské riaditeľstvo PZ má spracovanú Dokumentácia vyrozumenia útvarov krajského 

riaditeľstva o vypovedaní vojny, o vyhlásení vojnového stavu, výnimočného stavu, 

núdzového stavu a mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky  a Dokumentáciu 

poriadkového a bezpečnostného zabezpečenia evakuácie. Vykonávanie opatrení hospodárskej 

mobilizácie sa realizovalo podľa interných predpisov.  

  

4.   STAV MATERIÁLNO-TECHNICKÉHO A FINANČNÉHO ZABEZPEČENIA  

      KRÍZOVÉHO RIADENIA 

Plnenie opatrení ako aj financovanie a materiálno-technické zabezpečenie v oblasti 

krízového riadenia je realizované prostredníctvom Sekcie krízového riadenia Ministerstva 

vnútra Slovenskej republiky a prostredníctvom Centra podpory Bratislava Ministerstva vnútra 

Slovenskej republiky v súlade s platnými internými predpismi. Požiadavky na zabezpečenie 

útvaru počas krízovej situácie sa priebežne uplatňovali prostredníctvom Ministerstva vnútra 

Slovenskej republiky podľa interných predpisov.  

Druh podujatia   BA1 BA2 BA3 BA4 BA5 
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0 2 53/2 0 1 11 67/2 67/2 

Kultúrne 2 9 6 0 8 2 27 31 

Verejné 

zhromaždenia 
33 5 0 1 0 9 48 48 

Ostatné (na žiadosť 

iných útvarov, ...) 
161 3 1 5 4 36 210 220 

Spolu 196 19 60/2 6 13 58 352/2 366/2 
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Tab. 4/ Štatistika kriminality 2019 v Bratislave 

 

Celkový nápad trestnej činnosti 

  BA - kraj BAI BAII BAIII BAIV BAV BA 

Nápad 10064 1469 2104 1257 857 1724 7411 

Objasnené 4924 670 1068 604 417 842 3601 

% 48,93 45,61 50,76 48,05 48,66 48,84 48,58 

Násilná trestná činnosť 

  BA - kraj BAI BAII BAIII BAIV BAV BA 

Nápad 614 84 143 64 64 108 463 

Objasnené 421 41 108 46 51 85 331 

% 68,57 48,81 75,52 71,88 79,69 78,7 71,49 

ublíženie na zdraví (nápad) 117 21 19 5 8 30 83 

objasnené 80 10 17 3 7 25 62 

% 68,38 47,62 89,47 60 87,5 83,33 74,7 

nebezpečné vyhrážanie (nápad) 231 37 52 25 30 39 183 

objasnené 192 22 49 21 26 35 153 

% 83,12 59,46 94,23 84 86,67 89,74 83,6 

lúpeže (nápad) 51 4 17 6 3 12 42 

objasnené 28 1 9 4 2 8 24 

% 54,9 25 52,94 66,67 66,67 66,67 57,14 

vydieranie (nápad) 34 2 9 4 8 6 29 

objasnené 14 0 4 3 4 2 13 

% 41,18 0 44,44 75 50 33,33 44,83 

týranie blízkej a zverenej osoby (nápad) 45 1 13 4 2 8 28 

objasnené 31 1 11 3 2 5 22 

% 68,89 100 84,62 75 100 62,5 78,57 

vraždy  (nápad) 17 1 3 4 2 1 11 

objasnené 14 0 2 3 2 1 8 

% 82,35 0 66,67 75 100 100 50 

Majetková trestná činnosť 

  BA - kraj BAI BAII BAIII BAIV BAV BA 

Nápad 4530 648 1016 571 324 833 3392 

Objasnené 1457 257 374 206 72 235 1144 

% 32,16 39,66 36,81 36,08 22,22 28,21 33,73 

krádeže mot. vozidiel  dvojstopé (nápad) 286 23 66 37 33 68 227 

objasnené 50 4 8 9 6 8 35 

% 17,48 17,39 12,12 24,32 18,18 11,76 15,42 

krádeže vlámaním (nápad) 717 57 125 105 67 114 468 

objasnené 158 16 39 26 5 30 116 

% 22,04 28,07 31,2 24,76 7,46 26,32 24,79 
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vreckové krádeže (nápad) 309 113 76 28 10 43 270 

objasnené 55 21 15 6 1 2 45 

% 17,08 18,58 19,74 21,43 10 4,65 16,66 

krádeže vecí z aut (nápad) 624 58 147 92 53 116 466 

objasnené 51 5 12 7 1 19 44 

% 8,17 8,62 8,16 7,61 1,89 16,38 9,44 

Ostatná kriminalita 

  BA - kraj BAI BAII BAIII BAIV BAV BA 

Nápad 1168 183 244 168 80 174 849 

Objasnené 925 141 201 124 64 140 670 

% 79,2 77,05 83,38 73,81 80 80,46 78,92 

nedovol. výr. a držba omam. látok (nápad) 134 13 34 22 15 15 99 

objasnené 105 11 28 15 12 14 80 

% 78,36 84,62 82,35 68,18 80 93,33 80,81 

prechovávanie drog pre vl. pot. (nápad) 405 57 98 64 32 58 309 

objasnené 314 46 79 47 27 50 249 

% 77,53 80,7 80,61 73,44 84,38 86,21 80,58 

marenie výkonu úradného roz. (nápad) 436 55 89 42 28 73 287 

objasnené 428 53 89 42 27 73 284 

% 98,17 96,36 100 100 96,43 100 98,95 

výtržníctvo (nápad) 130 46 23 22 5 10 106 

objasnené 105 35 17 21 5 8 86 

% 80,77 76,09 73,91 95,45 100 80 81,13 

požiare (nápad) 52 3 10 7 8 10 38 

objasnené 10 0 1 1 3 1 6 

% 19,23 0 10 14,29 37,5 10 15,79 

Mravnostná kriminalita 

  BA - kraj BAI BAII BAIII BAIV BAV BA 

Nápad 128 5 14 60 5 18 102 

Objasnené 60 2 10 27 3 9 51 

% 46,88 40 71,43 45 60 50 50 

znásilnenie (nápad) 7 0 3 0 1 0 4 

objasnené 2 0 1 0 0 0 1 

% 28,57 0 33,33 0 0 0 25 

pohlavné zneužívanie (nápad) 32 1 2 7 1 6 17 

objasnené 17 0 1 7 1 3 12 

% 53,13 0 50 100 100 50 70,59 

detská pornografia (nápad) 64 1 5 45 1 7 59 

objasnené 21 0 5 12 1 3 21 

% 32,81 0 100 26,67 100 42,86 35,59 
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Ekonomická kriminalita 

  BA - kraj BAI BAII BAIII BAIV BAV BA 

Nápad 2048 442 401 241 205 373 1662 

objasnené 793 159 165 90 68 183 665 

% 38,72 35,97 41,15 37,34 33,17 49,06 40,01 

podvod (nápad) 283 52 70 56 27 21 226 

objasnené 108 17 31 16 9 10 83 

% 38,16 32,69 44,29 28,57 33,33 47,62 36,72 

ochrana meny (nápad) 283 44 37 14 42 72 209 

objasnené 0 0 0 0 0 0 0 

% 0 0 0 0 0 0 0 

neoprávnené zaobst. plat. karty (nápad) 458 143 116 45 42 40 386 

objasnené 110 31 36 9 8 6 90 

% 24,02 21,68 31,03 20 19,05 15 23,31 

skrátenie dane (nápad) 526 104 80 46 67 153 450 

objasnené 339 81 84 25 40 109 339 

% 64,45 77,88 51,25 54,35 59,7 71,24 75,33 

  

Zostávajúca kriminalita 

Nápad 1575 107 286 152 179 218 942 

Objasnené 1268 70 210 111 159 190 740 

% 80,51 65,42 73,43 73,03 88,83 87,16 78,56 

zanedbanie povinnej výživy (nápad) 464 17 52 40 55 97 261 

objasnené 455 17 50 40 53 96 256 

% 98,06 100 96,15 100 96,36 98,97 98,08 

ohrozenie pod vplyvom návykovej látky (nápad) 677 31 130 57 88 81 387 

objasnené 663 29 128 56 86 81 380 

% 97,93 93,55 98,46 96,49 97,73 100 98,19 

 
       

 


