
ZÁPISNICA 

z rokovania  

Komisie pre ochranu verejného poriadku  

Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy,  

ktoré sa uskutočnilo online formou 23. marca 2022 o 16:00 hod 

 

Prítomní členovia komisie: 

Ľuboš Krajčír, predseda komisie a poslanec MsZ                                                                            
Igor Polakovič, podpredseda komisie a poslanec MsZ                                                                                                    
Rastislav Tešovič, poslanec MsZ                                                                                                                           
Dana Čahojová, poslankyňa MsZ                                                                                                                                                                                                                                                       
Jana Šimonová, odborníčka                                                                                                                                          
Lenka Poláková, odborníčka 

 

Na rokovanie komisie boli prizvaní a zúčastnili sa: 

Miroslav Antal, náčelník Mestskej polície hlavného mesta SR Bratislava          

 

Ospravedlnení:  

Martin Královič, poradca primátora                                               

 

Neprítomní: 

Branislav Záhradník, poslanec MsZ 

 

Program 

1. Správa Krajského riaditeľstva PZ Bratislava o bezpečnostnej situácii na území mesta 
Bratislava za rok 2021                                                                                                                                                                                
2. Správa o činnosti Mestskej polície hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy za rok 
2021                                                                                                                                           3. 
Rôzne 

 

Rokovanie komisie otvoril a viedol predseda komisie, poslanec Ľuboš Krajčír. 

 

K bodu č. 1: Správa Krajského riaditeľstva PZ Bratislava o bezpečnostnej situácii na území 
mesta Bratislava za rok 2021 

• bod mal uviesť poradca primátora, Martin Královič, ktorý sa z rokovania komisie 
ospravedlnil a prisľúbil, že v prípade otázok je členom komisie k dispozícii a na prípadné 
otázky bude odpovedať aj riaditeľ KR PZ Bratislava Viliam Adamec priamo na 
zastupiteľstve 



Hlasovanie: prítomní: 6; za: 6, proti: 0, zdržali sa: 0. Členovia komisie zobrali správu na 
vedomie. 

 

K bodu č. 2:  Správa o činnosti Mestskej polície hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy za rok 2021 

• bod uviedol náčelník mestskej polície, p. Miroslav Antal 
• venoval sa najvýznamnejším udalostiam, ktoré sa na mestskej polícii uskutočnili: zriadenie 

operačného a kamerového strediska, vytvorenie školiaceho a riadiaceho strediska, 
zavedenie nového organizačného poriadku, spolupráca s Policajným zborom SR, 
spolupráca pri organizovaní návštevy pápeža Františka II., riešené udalosti, pokuty, 
personálne  a mzdové záležitosti, otázky rozpočtu, vozidlá mestskej polície a pod. 

• v rámci diskusie sa poslanci Ľuboš Krajčír a Igor Polakovič poďakovali náčelníkovi 
mestskej polície za jej celoročnú činnosť; a poslanec Igor Polakovič sa zaujímal o plnenie 
plánu jej reforiem 

• na otázky ohľadom plánu reforiem odpovedal náčelník mestskej polície Miroslav Antal 

Hlasovanie: prítomní: 6; za: 6, proti: 0, zdržali sa: 0. Členovia zobrali správu na vedomie.  

 

K bodu č. 3: Rôzne 

• v priebehu bodu sa kvôli iným pracovným povinnostiam musel z online rokovania komisie 
odpojiť predseda Ľuboš Krajčír; rokovanie do konca schôdze prevzal podpredseda 
komisie Igor Polakovič 

• v diskusii vystúpil náčelník mestskej polície Miroslav Antal, ktorý oboznámil členov 
komisie s problémami mestskej polície s Mestskou časťou Bratislava – Petržalka a jej 
starostom Jánom Hrčkom v súvislosti so zavádzaním parkovacej politiky v danej 
mestskej časti  

• členovia komisie Ľuboš Krajčír, Igor Polakovič a Dana Čahojová vyjadrili pochopenie pre 
problémy, ktoré v súvislosti so zavádzaním parkovacej politiky vznikajú mestským 
častiam ako aj mestskej polícii 

• náčelník mestskej Miroslav Antal polície sa členom komisie poďakoval za podporu 

 

 

Rokovanie komisie sa skončilo o 17:00 hod. 

 

 

                                                                                                                                                                          
Ľuboš Krajčír, v. r.  
predseda komisie                                                                                                                  
.                                                                                                          

Zapísal: Marián Forner, v. r.                                                                                                                                        
.             tajomník komisie  

 

 

Bratislava 23. februára 2022 


