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Príloha - Správa o bezpečnosti na území mesta Bratislava za rok 2020

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 2020 bolo v Bratislave zaevidovaných 7031 (-380) trestných činov 
(v zátvorkách porovnanie s rokom 2019), z ktorých bolo 3178 objasnených, t.j. 45,2%.

Možno konštatovať, že v roku 2020 v Bratislave klesol počet zistených trestných činov, 
najmä násilnej (-67) trestnej činnosti. Celkovo najvýraznejší pokles nápadu bol na území 
okresu Bratislava V (-180). Nárast celkového nápadu trestnej činnosti sme zaznamenali na 
území ola-esov Bratislava II a IV. Celková kriminalita na území jednotlivých ola-esov bola 
nasledovná: 1269 (-200) v Bratislave I, 2129 (+25) v Bratislave II, 1203 (-54) v Bratislave III, 
886 (+29) v Bratislave IV a 1544 (-180) v Bratislave V.

Z hľadiska štruktúry nápadu trestnej činnosti evidovanej na útvaroch v pôsobnosti 
ki-ajského riaditeľstva PZ majetková trestná činnosť v roku 2020 tvorila podstatnú časť 
(49,69%) celkového nápadu trestnej činnosti zaznamenanej na území Bratislavy.

Krajské riaditeľstvo PZ vo vznilcnutej zásadne novej situácii, po vydaní Uznesenia 
vlády Slovenskej republiky č. 111, ktorým bola podľa § 8 zákona Národnej rady Slovenskej 
republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov 
vyhlásená dňom 12.03.2020 od 06.00 h mimoriadna situácia v súvislosti s ohrozením 
verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným 
koronavírusom SARS-CoV2 pre územie Slovenskej republiky, operatívne vykonávalo 
opatrenia na riešenie tejto krízovej situácie, zamerané na zamedzenie ohrozenia života, 
zdravia, majetku a zmiernenie následkov mimoriadnej udalosti a minimalizovanie škôd v 
dôsledku pandémie.

Na základe vývoja bezpečnostnej situácie v súvislosti s riešením laízovej situácie boli 
prijímané opatrenia predovšetkým na úrovni Prezídia PZ a krajského riaditeľstva PZ. V tejto 
súvislosti boli vykonávané opatrenia aj na úpravu výkonu služby s cieľom zabezpečenia 
funkčnosti a akcieschopnosti útvarov PZ. Krajské riaditeľstvo PZ sa podieľalo aj na plnení 
úlohy B.2 Uznesenia vlády SR č. 665/2020 -  celoštátne testovanie obyvateľstva SR na 
prítomnosť ochorenia Covid-19 v dňoch 31.10-01.11.2020 v rámci „Operácia Spoločná 
zodpovednosť“.

Úlohy, ktoré vyplynuli pre útvary laajského riaditeľstva PZ v roku 2020 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 177 bezpečnostných opatrení.

Z hľadiska dopravnej nehodovosti v Bratislave klesol počet dopravných nehôd, zároveň 
klesol počet usmrtených, ťažko aľahlco zranených. Celkovo sa stalo v Bratislave 1090 
dopravných nehôd, pri ktorých bolo 7 osôb usmrtených, 32 ťažko zranených a 343 
ľahko zranených.

1.1 Stav, vývoj a objasňovanie trestnej činnosti

Na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy najvyšší podiel 49,69% 
kriminality naďalej zostáva na majetkovej trestnej činnosti, kde v roku 2020 evidujeme 
nápad 3494 (+102) trestných činov, z ktorých bolo objasnených 1040 t.j. 29,77%. Prevažujú



najmä la'ádeže vecí z áut 654 (+188), ďalej krádeže vlámaním 499 (+31), krádeže motorových 
vozidiel 185 (-42) a vreckové krádeže 174 (+96). Nárast majetkovej trestnej čirmosti bol 
zaznamenaný najmä na úseku krádeží vecí z motorových vozidiel, v prípadoch 
neoprávneného zásahu do práva k domu (pivnice, schodiská) a pri vlámaniach do ostatných 
objektov (pivnice, garáže). Najvyšší nápad trestných činov majetkového charakteru bol 
v okrese Bratislava II a to 1156 (+140). K výraznému zníženiu nápadu majetkovej trestnej 
činnosti došlo na území prvého bratislavského okresu 549 skutkov (-99).

Graf 1/ Celkový nápad trestných činov podľa okresov 
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Najviac sledovanou oblasťou z majetkovej trestnej činnosti sú krádeže motorových 
vozidiel. V roku 2020 bolo v Bratislave odcudzených 185 vozidiel (-42), z toho 39 
objasnených, t.j. 21,08%. Vzhľadom na organizovanosť a kvalifikovanosť páchania tejto 
trestnej činnosti je aj objasnenosť nízka. Najviac vozidiel 55 bolo odcudzených v okrese 
Bratislava II, nasleduje Bratislava V so 47 odcudzenými vozidlami. V porovnaní s rokom 
2019 klesol počet odcudzených vozidiel vo všetkých okresoch. Najvýraznejšie klesol počet 
odcudzených vozidiel v okrese Bratislava V (-21).

Pri násilnej kriminalite, ktorá má podiel na celkovej kriminalite 5,63%, bol 
v Bratislave nápad 396 (-67), z toho 280 objasnených, t.j. 70,7%. Z hľadiska štruktúry nápadu 
prevažujú trestné činy nebezpečného vyhrážania 131 (-52), ublíženia na zdraví 67 (-16), 
lúpeží 44 (+2), vydierania 36 (+7) a týrania blízkej a zverenej osoby 27 (-1). Najviac 
trestných činov násilného charakteru bolo v okrese Bratislava II a to 119 (-24), najmenej 
v okrese Bratislava I a to 66 (-18). Najviac klesol počet násilných trestných činov v okrese 
Bratislava V 81 (-27), naopak stúpol v okrese Bratislava III 76 (+12).

V pôsobnosti krajského riaditeľstva PZ boli v roku 2020 evidované 3 vraždy (2 
v Bratislave a 1 v okrese Senec) a všetky boli objasnené, ostatné 3 skutky sú vo vecnej 
príslušnosti Národnej kriminálnej agentúry Prezídia Policajného zboru.

Z celkového počtu lúpeží 44 (+2) bolo objasnených 33, t.j. 75%. Najviac lúpeží 
v počte 11 (-6) skutkov bolo na území okresu Bratislava II, nasleduje Bratislava III s 10 (-2) 
prípadmi. Najviac objasnených lúpeží 8 bol v okrese Bratislava III. Počet lúpeží klesol 
najviac v okresoch Bratislava II (-6) a Bratislava V (-3).



Na úseku mravnostnej trestnej činností, ktorá ma podiel na celkovej kriminalite 
1,05%, bolo v Bratislave evidovaných celkovo 74 (-28) skutkov, z ktorých bolo 39 
objasnených, t.j. 52,7%. Podstatnú časť nápadu tvorili prípady detskej pornografie 42 (-17) a 
sexuálneho zneužívania 13 (-4).

Na úseku ekonomickej trestnej činnosti, ktorá ma podiel na celkovej kriminalite 
20,1%, bolo v Bratislave zaznamenaných 1413 (-249) skutkov, z ktorých bolo 509 
objasnených, t.j. 36,02%. Prevažujú trestné činy neoprávneného obstarania platobnej karty 
346 (-40), skrátenia dane 330 (-120), podvody 221 (-5) a na úseku ochrany meny 158 (-51).

Pri ostatných trestných Činoch, ktorých podiel na celkovej kriminalite predstavuje 
10,03%, evidujeme nápad 705 (-144), z ktorých bolo 552 objasnených, t.j. 78,3%. Z toho 
bolo v sledovanom období zaznamenaných 131 (-178) skutkov prechovávania drog pre 
vlastnú potrebu, 242 (-45) marenia výkonu úradného rozhodnutia, 104 (-2) prípadov 
výtržníctva, 103 (+4) nedovolenej výroby a držania omamných látok a 32 (-6) úmyselne 
založených požiarov.

Zostávajúca trestná činnosť má podiel na celkovej kriminalite 13,48%. Nápad bol 
948 (+6) skutkov, z ktorých bolo objasnených 758, t.j. 79,96%. Prevažujú trestné činy 
ohrozenie pod vplyvom návykovej látky 369 (-18) a zanedbanie povinnej výživy 290 (+29).

1.2. Dopravno-bezpečnostná situácia a dopravná nehodovosť

Na území mesta Bratislava sa v roku 2020 stalo menej dopravných nehôd a klesol aj 
počet usmrtených osôb, ťažko a ľahko zranených. Pri 1090 (-182) dopravných nehodách 
zomrelo 7 (-1) osôb, 32 (-11) sa zranilo ťažko a 343 (-74) ľahko.

Hlavnými príčinami vzniku dopravných nehôd boli porušenie základných povinností 
vodiča, rýchlosť jazdy, nesprávna jazda cez križovatku a nedodržanie vzdialenosti medzi 
vozidlami. Oproti roku 2019 klesol počet nehôd vo všetkých bratislavských ola*esoch, okrem 
olaesu Bratislava I (+5), pričom najvýraznejší pokles sme zaznamenali v okrese Bratislava II 
(-96). Najviac nehôd sa stalo v oleese Bratislava II a to 313. Čo sa týka zavinených nehôd pod 
vplyvom alkoholu ich bolo v Bratislave 102 (-4), z toho najviac 28 v olo'ese 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 vykonali v Bratislave 35 dopravno-bezpečnostných 
alccií. V hodnotenom období bolo preverených v okresoch Bratislava I až V celkom 3479 
(-1143) škodových udalostí.

Aj v roku 2020 pokračovala výstavba komunikácií D4 a R7. Zásadný vplyv na 
bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky v meste Bratislava má prebiehajúca realizácia 
rekonštrukcie mimoúrovňovej križovatky Prievoz, rekonštrukcia komunikácie Mlynské Nivy, 
vznilcnuté odklony premávky ovplyvňujú už obmedzené kapacity cestných komunikácií 
a polcračovanie obnovy povrchu komunikácií.

Na úseku dopravného inžinierstva sústreďovali policajti oddelenia dopravného 
inžinierstva informácie o bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky najmä o 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 699 kontrol stavu komunikácií, stavu dopravného značenia vrátane 
dočasného dopravného značenia a dopravných zariadení. Príslušným cestným správnym 
orgánom predložili 2650 návrhov na zlepšenie dopravno-bezpečnostnej situácie.



Tab. 1/ Dopravná nehodovosť v roku 2020

Rok BAI BA2 BA3 BA4 BA5 BA
spolu

BA kľaj

Počet dopravných  
nehôd

2020 163 313 179 198 237 1 090 1504

2019 158 409 192 235 278 1 272 1782

rozdiel 5 -96 -13 -37 -41 -182 -278

Z
Q

■a
Ji
V)

'05
z

Usmrtení

2020 1 4 0 1 1 7 22

2019 1 4 1 2 0 8 19

rozdiel 0 0 -1 -1 1 -1 3

Ťažko zranení

2020 3 11 13 2 3 32 63

2019 8 18 7 4 6 43 67

rozdiel -5 -7 6 -2 -3 -U -4

Ľahko zranení

2020 45 123 55 61 59 343 530

2019 60 161 82 60 54 417 606

rozdiel -15 -38 -27 1 5 -74 -76

Počet zavinených  
DN pod vplyvom  

alkoholu

2020 18 28 18 16 22 102 168

2019 15 28 13 24 26 106 191

rozdiel 3 0 5 -8 -4 -4 -23

Tab. 2/ - Prehľad nehodových úsekov v Bratislave v roku 2020

Názov ulice (číslo cesty) okres počet
nehôd

počet
usmrtených

počet
ťažko

zranených

počet
ľahko

zranených
Račianska B a lil 19 0 3 10
Ba.jkalská B a lí 16 0 0 13
Vajnorská B a lil 13 0 10
Sancová Ba I-III 13 0 1 7
Nábľ. Arm. Gen. L. Svobodu B a l 11 0 0 3
Gagarinova Ba II 10 0 1 4
Lamačská Ba IV 10 0 0 9
Karloveská Ba IV 10 0 0 6

Zabezpečenie plynulosti cestnej premávky v období od 12.03.2020 z dôvodu prijatých 
opatrení na ochranu zdravia, ktorých dôsledkom bolo obmedzenie ekonomických aktivít, vo 
zvýšenej miere vykonávanie práce z domu a obmedzenia pohybu osôb zákazom vychádzania, 
bolo v porovnaní s predchádzajúcimi obdobiami relatívne menej nái'očné, nakoľko počty 
vozidiel v rannej a poobednej špičke výrazne klesli. Pretrvávajú naďalej obmedzenia dopravy 
z dôvodu prebiehajúcej rekonštrukcie, resp. výstavby nových pozemných komunikácií.

Počas riešenia krízovej situácie boli zrušené štandardné opatrenia pri výkone dohľadu 
nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky a boli prijaté a operatívne aktualizované



opatrenia na zabezpečenie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky a kontroly na 
hraničných priechodoch. Zároveň boli realizované len porušenia predpisov s minimálnym 
stykom s priestupcami, vo väčšine prípadov boli riešené porušenia objektívnou 
zodpovednosťou.

2. STAV OCHRANY VEREJNÉHO PORIADKU A ZABEZPEČOVANIE 
BEZPEČNOSTI OBČANOV

Úlohy, ktoré v roku 2020 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 prípadoch narušenia verejného poriadku boli vždy vykonané opatrenia na jeho 
obnovenie.

V súvislosti s vykonávaním opatrení na ochranu zdravia počas krízovej situácie bol 
prispôsobený výkon obchôdzkovej služby a hliadkovej služby na nevyhnutnú dobu podľa 
vývoja bezpečnostnej situácie. Pri objasňovaní priestupkov, úkony, kde bola potrebná účasť 
ďalšej osoby, sa vykonávali len v odôvodnených prípadoch. Od 23.03.2020 bolo zvýšenie 
hliadkovej a obchôdzkovej služby najmä v okolí nákupných centier, nemocníc, 
zdravotníckych zariadení a na miestach vykonávajúcich odber vzoriek na testovanie 
ochorenia Covid-19 v súčinnosti s príslušnílani Ozbrojených síl SR.

Na hraničných priechodoch boli zavedené nepretržité 24 h služby, policajti služby 
poriadkovej, dopravnej a kriminálnej polície zabezpečovali nepretržitý výkon služby na 
hraničných priechodoch: Jarovce-Kittse (ďalnica), Čuňovo-Rajka (starý prechod), Petržalka- 
Berg. V období od 1.5.2020 bola činnosť vykonávaná v 12 hodinových službách nepretržite 
až do 05.06.2020, kedy boli opatrenia zrušené. Zároveň sa 70 policajtov služby poriadkovej, 
dopravnej a kriminálnej polície zúčastňovalo denne na zvýšenom výkone služby na 
diaľniciach smerujúcich na hraničné priechody za účelom prejazdu kamiónovej dopravy. 
Vykonávané boli aj zvozy repatriantov, ktorým bola nariadená štátna karanténa v určenom 
zariadení a hliadkami PZ zabezpečené nepretržité stráženie týchto zariadení.

Od 07.04.2020 na základe Uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 207 o rozšírení 
opatrení núdzového stavu a obmedzení slobody pohybu a pobytu zákazom vychádzania od 
08.04.2020 do 13.04.2020 sa vykonávali kontroly motorových vozidiel a osôb na určených 
miestach v Bratislave formou zmiešaných hliadok v súčinnosti s policajtmi PPZ 
a príslušníkmi Ozbrojených síl SR.

Uznesením vlády SR č. 366 bol ukončený núdzový stav na území Slovenskej 
republiky uplynutím 13.06.2020, a naďalej až do konca hodnoteného obdobia pretrvávala 
mimoriadna situácia, príslušné útvary krajského riaditeľstva PZ ďalej pokračovali 
v zabezpečovaní uvedených opatrení, aktualizovaných príslušnými orgánmi na základe 
vývoja epidemiologickej situácie. Uznesením vlády SR č. 587/2020 bol dňom 01.10.2020 na 
obdobie 45 dní na území Slovenskej republiky druhýkrát vyhlásený núdzový stav, 
neskôr opakovane predĺžený, v dôsledku vývoja epidemiologickej situácie bola ďalej 
uznesením vlády SR Č. 804/2020 obmedzená sloboda pobytu a pohybu zákazom vychádzania 
od 19.12. do 29.12.2020, ktorý bol ďalej opakovane predĺžený. Na zníženie rizika šírenia 
ochorenia Covid-19 boli predovšetkým na úrovni Prezídia PZ prijímané a aktualizované 
opatrenia na úpravu výkonu služby, s cieľom zabezpečenia funkčností a akcieschopnosti 
útvarov Policajného zboru.

Na zabezpečenie ochrany verejného poriadku bolo v Bratislave vykonaných 
celkovo 177 bezpečnostných opatrení. Z tohto počtu bolo 23 opatrení pri športových 
podujatiach, išlo najmä o hokejové stretnutia tímov Tipsport Ligy ročníka 2019/2020, ktoré 
boli odohrané bez závažných narušení verejného poriadku. Jeden zo zápasov futbalovej ligy si



vyžiadal zásah potrebný na obnovu verejného poriadku. Ďalších 42 bezpečnostných opatrení 
bolo počas 74 verejných zhromaždení zvolanými najmä rôznymi občianskymi aktivistami a 
politickými stranami, pričom dve z nich (v dňoch 17.10.2020 a 17.11.2020) si vyžiadali zásah 
potrebný na obnovu verejného poriadku. V roku 2020 bolo oznámených 214 verejných 
zhromaždení, z nich bolo 79 zrušených zo strany oznamovateľa a 93 bolo zrušených na 
základe Uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 111, ktorým bola podľa § 8 zákona 
Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení 
neskorších predpisov vyhlásená dňom 12.03.2020 od 06.00 h mimoriadna situácia pre územie 
Slovenskej republiky. Ďalšie 4 bezpečnostné opatrenia boli vykonávané v súvislosti s 
konaním kultúrnych podujatí a 114 na základe vyžiadania od iných útvarov.

Vybrané najzávažnejšie verejné zhromaždenia, športové a kultúrne podujatia v 
Bratislave z pohl’adu bezpečnostných opatrení:
• 07.01.2020 až 13.01.2020 protest Únie autodopravcov Slovenska, priebežne podľa potreby 
usmerňovaná a uzatváraná premávka v miestach protestu, pričom blokovaním komunikácií 
protestujúcimi nedošlo k výrazným komplikáciám v cestnej premávke, bola zaznamenaná 
zhustená premávka v priľahlých lokalitách.
• 23.01.2020 až 26.01.2020 v areáli výstavného a kongresového centra INCHEBA a.s., 
26. ročník medzinárodného veľtrhu cestovného mchu ITF SLOVAKIATOUR, 27. ročník 
medzinárodnej špecializovanej výstavy Poľovníctvo a oddych, 27. ročník medzinárodného 
veľtrhu gastronómie Danubius Gastro a výstava Rybárstvo a voľný čas. Podujatia sa 
zúčastnilo cca. 20.000 osôb, bez nedostatkov.
• 18.02.2020 v Čase od 11.30 h do 13.30 na Námestí A. Dubčeka verejné zhromaždenie 
„Vyjadrenie nesúhlasu voči vládnemu rozhodnutiu rozvrátiť štátne peniaze pred voľbami“ 
s počtom účastníkov cca 30.
• 21.02.2020 v čase od 15.40 h do 16.45 na Námestí SNP verejné zhromaždenie „Výročie 
smrti Jána Kuciaka“ a v čase od 16.00 h do 18.30 h na Námestí slobody verejné zhromaždenie 
„Za slušné Slovensko“ s počtom účastníkov cca 10000, ukončené bez narušenia verejného 
poriadku.
• 13.06.2020 v čase od 16.00 h na futbalovom štadióne Tehelnéj)ole športové podujatie, 
futbalový zápas 22. kola Fortuna ligy 2019/2020 medzi mužstvami SK SLOVAN Bratislava -  
MŠK Ružomberok. V čase o 18.15 h sa v priestore pred vstupnými bránami - turniketmi pred 
sektorom C3 začal šíriť hustý dym, následne v tomto priestore bol zaznamenaný výbuch 
delobuchu a krik tam nachádzajúcich sa fanúšikov. Na základe uvedených skutočností bolo 
zrejmé, že došlo k narušeniu verejného poriadku a vzniklo podozrenie, že mohlo prísť aj k 
zraneniu tam prítomných osôb. Boli vyslané hliadky PZ na miesto incidentu, kde sa 
nachádzala podozrivá osoba, následne pristúpilo cca 20 fanúšikov a obkľúčilo vyslané hliadky 
PZ a začali im vulgárne nadávať. Niektorí z týchto fanúšikov si na hlavu natiahli kukly 
a začali podozrivú osobu ťahať preč. Osoby boli vyzvané, aby upustili od protiprávneho 
konania, ich agresivita sa stupňovala, začali fyzicky napádať policajtov, ktorí museli opustiť 
miesto. Nakoľko týmto konaním došlo k trestnému činu útoku na verejného činiteľa podľa § 
323 ods. 1 písm. b) TZ a bolo pravdepodobné, že páchatelia tohto trestného činu sa 
nachádzajú na mieste, a bolo dôvodné podozrenie, že fanúšikovia budú pokračovať v narúšaní 
verejného poriadku a v napádaní policajtov boli na miesto v čase o 18.20 h privolané posily, 
hliadka bola vyslaná do kamerovej miestnosti NFS za účelom zabezpečenia kamerového 
záznamu a identifikovaniu páchateľov skutku. Osoba páchateľa bola zadržaná a eskortovaná 
na 0 0  PZ BA NMV.
• 16.06.2020 v čase od 16.00 h futbalový zápas semifinále Slovnaft Cupu medzi mužstvami 
ŠK Slovan Bratíslava-FC Vion Zlaté Moravce. V súvislosti s opatrením ÚVZ SR 
(OLP/4738/2020 zo dňa 09.06.2020) štadión bol pre širokú verejnosť zatvorený, vstup bol len 
na pozvánky. Bezpečnostný manažér bol požiadaný o uverejnenie informácie o uzavretí 
štadióna pre verejnosť na vlastnej webovej stránke. V čase o 15.45 h boli zadržané dve osoby 
podozrivé z trestného činu podľa § 326 ods. 1 písm. b) TZ. Na futbalovom zápase prítomných



podľa organizátoľa podujatia 200 divákov - pozvaných hostí. Nebolo v súvislosti so 
športovým podujatím zistené a oznámené žiadne narušenie verejného poriadku, nebolo zistené 
spáchanie trestného činu.
• 17.10.2020 v čase od 12.30 h - na Námestí Slobody verejné zhromaždenie „Protivládny 
protest“. Na internetovej sociálnej sieti „Facebook“ bola vytvorená udalosť v znení: 
„Spoločne Vlakom na Protest proti Nezmyslu“ kde sa fanúšikovia vyzývali na spoločnú cestu 
vlakom k účasti na proteste v Bratislave. Neoznámeného verejného zhromaždenia na Námestí 
Slobody pod názvom „Stop hrobárom športu na Slovensku“ sa zúčastnilo cca. 3000 osôb, 
pričom došlo k narušeniu verejného poriadku a k pokusu o neoprávnený vstup do budovy a na 
priľahlé priestory Úradu vlády SR. Počas podujatia boli zranení 4 policajti a bola obmedzená 
osobná sloboda 3 osobám (z toho 2 cudzinci) a jedna osoba je  realizovaná v priestupkovom 
konaní.
• Na deň 17.11.2020 bolo napriek vyhlásenému núdzovému stavu a vydaným opatreniam 
Úradu verejného zdravotníctva SR oznámených viacero verejných zhromaždení a pochodov 
na teritóriu spadajúceho do územnej pôsobnosti OR PZ v Bratislave I. 17.11.2020 sa malo v 
Bratislave uskutočniť protestné verejné zhromaždenie pod názvom „ Za Slobodné Slovensko 
Súčasťou tohto zhromaždenia bol od 15.00 h pochod protestujúcich z Hlavnej železničnej 
stanice pred Úrad vlády SR. Zvolávateľom zhromaždenia bol fanklub Ultras Slovan 
Bratislava, boli vyzývané všetky fankluby k účasti na tomto proteste. Počas verejného 
zhromaždenia bolo 14 osôb predvedených podľa § 17 zákona Č. 171/1993 Z.z, 2 osoby 
obmedzené na osobnej slobode - § 82 ods. 2 zákona č. 301/2005 Z.z. Zranený bol jeden 
policajt výbuchom pyrotechniky pri nohe, pričom nešťastnou náhodou došlo k zásahu jeho 
tváre pod nasadenou ochrannou prilbou a k vzniku povrchového zranenia.
• 05.12.2020 v čase od 13.00 h v Bratislave na Námestí slobody oznámené verejné 
zhromaždenie „Spomienka na slobodu“, v čase od 13.00 h na Hodžovom námestí 
neoznámené verejné zhromaždenie „Slovensko vitaj sloboda“ a v čase o 15.00 h na 
Hodžovom námestí neoznámené verejné zhromaždenie pod názvom „Štrajk 12.12.2020 
Slovensko Povstaň!!!“. Účastníci všetkých verejných zhromaždení sa postupne spojili na 
Námestí slobody, kde ich počet dosiahol asi 500 osôb. Polícia vykonala kontrolu osôb, ktoré 
nemali riadne nasadené rúška. Podľa § 18/3 zák. č. 171/1993 Z.z. bola predvedená 1 osoba, 
ktorá odmietla preukázať svoju totožnosť pri kontrole (bez rúška). U 35 účastníkov protestu 
na Nám. Slobody bol zistený priestupok nesplnenia nariadených opatrení podľa § 48 ods. 4 
písm. r) zákona č. 355/2007 Z. z. - nepoužívanie preventívnych a iných ochranných pomôcok 
(rúšok) v exteriéri intravilánu obce. Všetky osoby odmietli zaplatiť pokuty v blokovom 
konaní. Usporiadateľ verejného zhromaždenia na Nám. Slobody porušil zákaz usporiadať 
hromadné podujatie s viac ako 6 prítomnými osobami. Všetky podozrivé osoby boli 
oznámené príslušnému ÚVZ na ďalšie konanie za spáchanie priestupku podľa § 56 ods. 1 
písm. f) zák. č. 355/2007 Z. z.
• 12.12.2020 v čase od 12.00 h v Bratislave na Námestí slobody verejné zhromaždenie 
„Protest proti vládnym opatreniam“, v čase od 12.00 h na Hodžovom námestí verejné 
zhromaždenie „Protest proti vládnym opatreniam“, v čase od 15.00 h na Námestí slobody 
pred Úradom vlády neoznámené verejné zhí'omaždenie „Prechádzka za slobodu a 
dem otaciu“ a v čase od 15.00 h na Hodžovom námestí neoznámené verejné zhromaždenie 
„Štrajk 12.12.2020 Slovensko Povstaň!!!“. Účastníci všetkých zhromaždení sa priebežne 
presúvali medzi Námestím slobody a Hodžovým námestím, preto presný počet účastníkov 
bolo obtiažne určiť, odhadom do 1000 osôb. V súvislosti s BO bolo predvedených celkovo 14 
osôb (7 x podozrenie z priestupku § 32 ods. 1 písm. a zákona o civilnej ochrane obyvateľstva, 
6 x podozrenie z priestupku § 47 ods. 1 písm. h zák. o priestupkoch, 1 x podozrenie zo 
spáchania prečinu podľa § 171 ods. 1 TZ). Použité donucovacie prostriedky boli v 1 prípade, 
žiadne osoby neboli zranené. Bolo skontrolovaných ďalších 8 osôb pre porušenie 
protipandemických opatrení (neprekrytie horných dýchacích ciest), ktoré vec odmietli na 
mieste vybaviť v blokovom konaní a preto boli oznámené ÚVZ.



• 17.12.2020 v čase od 11.00 h na Námestí slobody neoznámené verejné zhromaždenie „Za 
nás všetkých, spolu so zdravotnílcmi v bielom na znak solidarity! Za naše deti, za naše 
tradície, za našu hrdosť bok po boku!“ a v čase od 14.00 h na Hodžovom námestí 
neoznámené verejné zhromaždenie „Revolúcia sa začína“. Účastníci všetkých zhromaždení sa 
priebežne presúvali medzi Námestím slobody a Hodžovým námestím, preto presný počet 
účastníkov verejných zln-omaždení bolo obtiažne určiť, odhadom do 200 osôb, 
skontrolovaných celkovo 9 osôb na Námestí slobody a 8 osôb na Hodžovom námestí (§ 32/la 
zák. o civilnej ochrane). Uvedené osoby vec odmietli na mieste vybaviť v blokovom konaní 
a boli oznámené ÚVZ. Donucovacie prostriedky použité neboli.

Tab. 3/ Bezpečnostné opatrenia v roku 2020

Druh podujatia BAI BA2 BA3 BA4 BA5 Útvary
OPP BA BA
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0 19/1 0 0 3 23/1 23/1

Kultúrne 2 0 0 0 4 4

Verejné
zhromaždenia 33/2 0 0 2 0 7 42/2 42/2

Ostatné (na žiadosť 
iných útvarov,...) 72 1 0 18 1 16 108 114

Spolu 106/1 4 19/1 20 2 26 177/3 183/3



Tab. 4/ Štatistika kriminality v Bratislave
Celkový nápad trestnej činnosti

BA - kraj BAI BAII BAIII BAIV BAV BA
Nápad 9620 1269 2129 1203 886 1544 7031

Objasnené 4457 519 1041 543 385 690 3178

% 46,33 40,9 48,9 45,14 43,45 44,69 45,2
Násilná trestná činnosť

BA - kraj BAI BAII B A in BAIV BAV BA
Nápad 579 66 119 76 54 81 396
Objasnené 388 39 91 54 39 57 280

% 67,01 59,09 76,47 71,05 72,22 70,37 70,7

ublíženie na zdraví (nápad) 113 14 13 7 4 29 67
objasnené 74 8 11 4 3 22 48

% 65,49 57,14 84,62 57,14 75 75,86 71,64
nebezpečné vyhrážanie (nápad) 181 19 42 35 15 20 13í

objasnené 151 14 38 28 12 18 110

% 83,43 73,68 90,48 80 80 90 83,97
lúpeže (nápad) 55 6 11 10 8 9 44

objasnené 40 6 7 8 6 6 33
% 72,73 100 63,64 80 75 66,67 75

vydieranie (nápad) 51 7 6 7 9 7 36

objasnené 26 2 3 4 6 3 18
% 50,98 28,57 50 57,14 66,67 42,86 50
týranie blízkej a zverenej osoby 
(nápad) 36 1 13 5 3 5 27

objasnené 21 0 12 3 1 2 18

% 58,33 0 92,31 60 33,33 40 66,66
vraždy (nápad) 6 0 3 0 1 0 4

objasnené 3 0 2 0 0 0 2
% 50 0 66,67 0 0 0 50

Majetková trestná činnosť
BA - kraj BAI BAII B A in BAIV BAV BA

Nápad 4593 549 1156 579 393 817 3494
Objasnené 1312 164 426 159 88 203 1040
% 28,57 29,87 36,85 27,46 22,39 24,85 29,77
krádeže mot. vozidiel dvojstopé 
(nápad) 244 13 55 30 40 47 185

objasnené 56 2 12 9 9 7 39

% 22,95 15,38 21,82 30 22,5 14,89 21,08
krádeže vlámaním (nápad) 727 80 72 138 64 145 499

objasnené 123 18 21 25 10 19 93
% 16,92 22,5 29,17 18,12 15,63 13,1 18,64



vreckové krádeže (nápad) 211 80 40 19 10 25 174
objasnené 44 13 7 6 1 5 32
% 20,85 16,25 17,5 31,58 10 20 18,39
krádeže vecí z aut (nápad) 829 71 234 113 85 151 654
objasnené 49 2 12 10 1 7 32
0//0 5,91 2,82 5,13 8,85 1,18 4,64 4,89

Ostatná kriminalita
BA " kraj BAI BAII B A in BAIV BAV BA

Nápad Í02I 171 195 120 74 145 705
Objasnené 795 137 155 89 54 117 552
% 77,86 80,12 79,49 74,17 72,97 80,69 78,3
nedovol. výr. a držba omam. látok 
(nápad) 142 14 36 19 11 23 103

objasnené 98 8 23 12 8 18 69
% 69,01 57,14 63,89 63,16 72,73 78,26 66,99
prechovávanie drog pre vl. pot. 
(nápad) 187 32 32 26 17 24 131

objasnené 140 25 28 20 7 22 102
% 74,87 78,13 87,5 76,92 41,18 91,67 77,86
marenie výkonu úradného roz. 
(nápad) 381 54 77 28 29 54 242

objasnené 375 53 75 28 29 54 239
% 98,43 98,15 97,4 100 100 100 98,76
výtržníctvo (nápad) 131 52 16 16 7 13 104
objasnené 106 39 14 15 7 10 85
% 8,92 75 87,5 93,75 100 76,92 81,73
požiare (nápad) 45 5 8 4 2 13 32
objasnené 8 2 0 1 1 2 6
% 17,78 40 0 25 50 15,38 18,75

Mravnostná kriminalita
BA - kraj BAI BAII BAIII BAIV BAV BA

Nápad 107 2 10 24 6 32 74
Objasnené 52 1 6 9 5 18 39
% 48,6 50 60 37,5 83.33 56,25 52,7
znásilnenie (nápad) 7 0 0 3 2 1 6
objasnené 3 0 0 0 1 1 2
% 42,86 0 0 0 50 100 33,33
pohlavné zneužívanie (nápad) 24 1 4 4 0 4 13
objasnené 15 0 3 3 0 3 9
% 62,5 0 75 75 0 75 69,23
detská poriiografía (nápad) 57 0 5 14 2 21 42
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objasnené !9 0 2 5 2 9 18
% 33,33 0 40 35,71 100 42,86 42,86

Ekonomická kriminalita
BA - kraj BAI BAII BAIII BAIV BAV BA

Nápad 1772 370 362 231 189 261 1413
objasnené 655 115 135 99 47 113 509
% 36,96 31,08 37,29 41,86 24,87 43,3 36,02

podvod (nápad) 273 43 70 38 40 30 221
objasnené 106 15 24 9 21 11 80
% 38,83 34,88 34,29 23,68 52,5 36,67 39,2

ochrana meny(nápad) 207 46 22 6 36 48 158
objasnené 2 1 0 0 0 2

% 0,97 2,17 4,55 0 0 0 1,27
neoprávnené zaobst. plat. karty 
(nápad) 411 92 122 49 37 46 346

objasnené 75 5 29 8 1 11 54
% 18,25 5,43 23,77 16,33 2,7 23,91 15,61
skrátenie dane (nápad) 399 98 60 43 38 91 330
objasnené 259 54 40 34 15 71 214
% 64,91 55,1 66,67 79,07 39,47 78,02 64,85

Zostávajúca kriminalita
Nápad 1547 110 287 173 170 208 948
Objasnené 1255 63 228 133 152 182 758
% 81,12 57,27 79,44 76,88 89,41 87,5 79,96
zanedbanie povinnej výživy (nápad) 479 19 72 41 61 97 290
objasnené 469 18 65 41 61 97 282
% 97,91 94,74 90,28 100 100 100 97,24
ohrozenie pod vplyvom návykovej 
látky (nápad) 620 21 140 62 77 69 369

objasnené 611 20 138 61 69 365
% 98,55 95,24 98,57 98,39 100 100 98,92
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