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Vec 
Správa o bezpečnostnej situácii na území mesta Bratislava za rok 2014 
– zaslanie 
___________________________________________________________________________ 
 

 Na základe Vašej žiadosti  a podľa Plánu rokovaní mestského zastupiteľstva hlavného 
mesta SR  na rok 2015 Vám predkladám informatívnu Správu o bezpečnostnej situácii na 
území mesta Bratislava za rok 2014, ktorá je zameraná na zhodnotenie stavu, vývoja 
a objasňovania trestnej činnosti, dopravnej nehodovosti a ochrany verejného poriadku 
v hlavnom meste SR Bratislave.  
 
1. Charakteristika bezpečnostnej situácie v hlavnom meste SR Bratislave 

Teritórium hlavného mesta SR Bratislavy je v územnej pôsobnosti Krajského 
riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave (ďalej len „krajské riaditeľstvo PZ“) a Okresných 
riaditeľstiev Policajného zboru v Bratislave I až V. Toto teritórium je charakteristické 
vysokou koncentráciou obyvateľov na rozlohu územia, zvýšenou fluktuáciou obyvateľov 
a vysokým počtom turistov, čo osobám páchajúcim trestnú činnosť zabezpečuje väčšiu 
anonymitu.  Vyššia koncentrácia obyvateľstva, ale aj dôležitých objektov, blízkosť štátnych 
hraníc a ďalšie kriminogénne faktory ovplyvňujú  stav, úroveň, štruktúru a dynamiku trestnej 
činnosti v Bratislave. 

Bezpečnostnú situáciu v hlavnom meste SR Bratislave možno považovať za 
stabilizovanú. Celkový nápad trestných činov výrazne medziročne klesol a súčasne sa zvýšila 
ich percentuálna objasnenosť. Z hľadiska štruktúry nápadu trestnej činnosti tvorila majetková 
trestná činnosť na území Bratislavy viac ako polovicu (56%) celkového nápadu trestnej 
činnosti. 

Úlohy, ktoré vyplynuli pre útvary krajského riaditeľstva PZ v  roku 2014 pri 
zabezpečovaní ochrany verejného poriadku na verejných podujatiach, zhromaždeniach 
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a športových stretnutiach, boli plnené na požadovanej úrovni. Na zabezpečenie verejného 
poriadku bolo v Bratislave vykonaných celkovo 570 bezpečnostných opatrení.     

Na úseku dopravnej nehodovosti sme v roku 2014 zaznamenali v Bratislave nárast 
nehôd oproti roku 2013. Súčasne bol zaznamenaný zvýšený počet závažných následkov pri 
dopravných nehodách, najmä smrteľných, ale aj ťažko a ľahko zranených osôb. Klesol počet  
zavinených nehôd pod vplyvom alkoholu. 

 
2. Stav, vývoj a objasňovanie trestnej činnosti  

Za účelom eliminácie trestnej činnosti sa vykonávala podrobná analýza nápadu trestnej 
činnosti a následne zabezpečoval výkon služby do miest, kde dochádzalo najčastejšie 
k páchaniu trestnej činnosti.  

V roku 2014 sme v Bratislave zaevidovali 11589 (-1270) trestných činov (v zátvorkách 
porovnanie s rokom 2013), z ktorých bolo 4348 objasnených, t.j. 37,52% (+2,41%).  Možno 
konštatovať, že v roku 2014 v Bratislave výrazne klesol počet zistených trestných činov, 
najmä ekonomickej kriminality (-690), ale aj majetkovej trestnej činnosti (-189). Pokles 
celkového nápadu trestnej činnosti  bol najvýraznejší na teritóriu okresov Bratislava II (-360) 
a Bratislava V (-353), nasledujú okresy Bratislava I (-279), Bratislava III (-186) a Bratislava 
IV (-92).  

 
Graf 1/ Celkový nápad trestných činov podľa okresov 
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2.1 Násilná trestná činnosť 

Na úseku násilnej kriminality sme počas hodnoteného obdobia zaznamenali 
v Bratislave nápad 630 (-14) skutkov, z toho bolo 430 objasnených, t.j. 68,25%.  Prevažne to 
boli trestné činy nebezpečného vyhrážania 195 (+39), z toho objasnených 68, t.j. 86,15% a  
ublíženia na zdraví 139 (-3), z toho objasnených 79, t.j.  56,83%. Podiel násilnej kriminality 
na celkovom nápade bol 5,5%. V pôsobnosti krajského riaditeľstva PZ bolo evidovaných 6 
trestných činov vraždy, všetky boli objasnené.  

Celkovo sme zaznamenali 112 lúpeží, z ktorých bolo 57 objasnených, t.j. 50,9%. 
Oproti roku 2013 klesol vo všetkých bratislavských okresoch počet lúpeží (-53), 
najvýraznejšie v okrese Bratislava V (-30). V Bratislave I bolo 21 (-6) prípadov, v Bratislave 
II 46 (-6), v Bratislave III 17 (-5), v Bratislave IV 15 (-6) a v Bratislave V 13 (-30).  

Z celkového počtu lúpeží bolo 16 (+4)  prípadov lúpežného prepadnutia bankových 
inštitúcií, z ktorých bolo 8 objasnených. Oproti roku 2013 výrazne klesol počet lúpežných 
prepadnutí  stávkových kancelárií 13 (-18) a herní 7 (-4), rovnaký počet lúpežných prepadnutí 
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ako v roku 2013 bol na čerpacích staniciach 3. Nezaznamenali sme žiaden prípad lúpeže na 
pošte a v záložni (-3). 

Zaevidovaných bolo 39 (+7) prípadov vydierania, z toho 21 objasnených, t.j.  53,85% 
a 33 (-1) prípadov týrania blízkej osoby a zverenej osoby, z toho objasnených 26, t.j. 78,79%. 
 
2.2 Majetková trestná činnosť 

Z hľadiska štruktúry nápadu trestnej činnosti tvorila majetková trestná činnosť na 
území Bratislavy viac ako polovicu (56%) celkového nápadu trestnej činnosti. V roku 2014 
evidujeme nápad 6488 (-189) skutkov, z ktorých bolo objasnených 1539, t.j. 23,72%. Počet 
trestných činov majetkového charakteru výrazne klesol na území okresov Bratislava III (-151) 
a Bratislava V (-134), naopak stúpol v okrese Bratislava II (+195) a to najmä prípadov krádeží 
vlámaním (+127).   

Na úseku majetkovej trestnej činnosti sme zaznamenali najmä krádeže vlámaním 1155 
(+125), z toho objasnených 223, t.j. 19,31% a krádeže vecí z áut 1142 (+91), z toho 
objasnených 76, t.j.  6,65%. Z celkového počtu  670 (+31) odcudzených vozidiel bolo  62 
skutkov objasnených. Vzhľadom na organizovanosť a kvalifikovanosť páchania tejto trestnej 
činnosti je aj  objasnenosť nízka a to 9,25%. Najviac vozidiel bolo odcudzených v okresoch 
Bratislava II 188 (-10) a Bratislava V 174 (+18), nasleduje Bratislava IV 144 (+26), 
Bratislava III 121 (+5) a Bratislava I 43 (-8). Táto oblasť kriminality presahuje rámec 
teritoriálnej pôsobnosti jednotlivých okresných riaditeľstiev PZ a v niektorých prípadoch aj 
krajského riaditeľstva PZ.  Nasledujú vreckové krádeže 532 (-162), z toho objasnených 55, t.j.  
10,34 %. 

Z celkového počtu krádeží vlámaním 1155 sa podarilo 223 objasniť, t.j. 19,3%. 
Najviac ich bolo v okresoch Bratislava II 476 (+127) a Bratislava III 305 (-27), nasleduje 
Bratislava V 140 (+7), Bratislava I 122 (+12) a Bratislava IV 112 (+6).  Zo 110 (-42) 
prípadov krádeží vlámaním do bytov, z ktorých bolo objasnených 34, t.j. 30,91%, sa stalo 17 
(-14) na území okresu Bratislava I, 44 (-16) v Bratislave II, 23 (-15) v Bratislave III , 13 (-5) 
v Bratislave IV a 13 (+8) v Bratislave V.  
  
2. 3 Mravnostná kriminalita 

Na úseku mravnostnej trestnej činnosti bolo v Bratislave evidovaných celkovo 53  (0) 
skutkov, z ktorých bolo 38 objasnených, t.j. 71,7%.  Podiel mravnostnej kriminality na 
celkovom nápade bol 0,5%. Podstatnú časť nápadu tvorili trestné činy sexuálneho zneužívania 
20 (+3), z toho objasnených 15, t.j.  75%, ďalej prípady znásilnenia 9 (0), z toho objasnených 
7, t.j.  77,77% a detskej pornografie 7 (0), z toho objasnených 4, t.j. 57,14%.  
 
2.4 Ekonomická kriminalita 

Za dvanásť mesiacov roku 2014 evidujeme v Bratislave 2109 (-690) ekonomických 
trestných činov, z ktorých bolo objasnených 547 skutkov, t.j. 25,94%.  Podiel ekonomickej 
kriminality na celkovom nápade bol 18%. Výrazne sa znížil nápad najmä v súvislosti 
s poklesom trestných činov proti mene (podľa § 270 a 271 Trestného zákona), zároveň sa ale 
zvýšil počet trestných činov skrátenia dane a poistného. Vyhodnotením jednotlivých druhov 
ekonomickej kriminality v ostatných dvoch rokoch bolo zistené, že najvyšší nápad 
predstavujú trestné činy neoprávneného obstarania platobnej karty 448 (-118), z toho 
objasnených 58, t.j.  12,95% a trestné činy proti mene 404 (-722), z toho objasnených 2, t.j. 
0,50%. Nasledujú trestné činy podvodu 365 (-113), z toho objasnených 117, t.j. 32,05% 
a skrátenia dane a poistného 360 (+161), z toho objasnených 135, t.j. 37,5%.  
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2.5 Ostatná kriminalita 
Na celkovom nápade trestnej činnosti bol podiel ostatnej kriminality 9%.  V Bratislave 

sme v sledovanom období zaznamenali 341 (-182) skutkov prechovávania drog pre vlastnú 
potrebu, z toho objasnených 259, t.j.  75,95% a  307 (-30) skutkov marenia výkonu úradného 
rozhodnutia, z toho objasnených 298, t.j. 97,07%. Nasledujú trestné činy výtržníctva 130 
(+18), z toho objasnených 96, t.j. 73,85 %,  nedovolenej výroby a držania omamných látok 99 
(-30), z toho objasnených 78, t.j. 78,79% a  úmyselne založených požiarov 52 (+5), z toho 
objasnených 7, t.j. 13,46%.   
 
2.6 Trestné činy na úseku extrémizmu 

V pôsobnosti krajského riaditeľstva PZ  bol v roku 2014 celkový nápad 51 skutkov 
a z toho bolo začaté trestné stíhanie v 29 prípadoch. Pre porovnanie v roku 2013 bol celkový 
nápad tejto trestnej činnosti 55 skutkov, z čoho bolo v 26 prípadoch začaté trestné stíhanie. 
Možno konštatovať, že nápad trestnej činnosti extrémizmu má mierne klesajúcu tendenciu. 
Prevládajú trestné činy podpory a propagácie skupín smerujúcich k potlačeniu základných 
ľudských práv (podľa § 422 ods. 1 TZ),  pričom najviac 12 skutkov bolo v okrese Bratislava 
I a ďalej trestné činy hanobenia národa, rasy a presvedčenia (podľa § 423 TZ).  
 
2.7 Pátranie po hľadaných a nezvestných osobách a pátranie po veciach  

V Bratislave bol nápad na úseku pátrania po hľadaných, nezvestných osobách, 
totožnosti osôb a mŕtvol nezistenej totožnosti 2082 prípadov, pričom bolo celkovo 
vypátraných  1428, t.j. 68,58%.  Z tohto počtu  bolo zaznamenaných  1713 hľadaných osôb, 
z ktorých bolo vypátraných 1204 osôb a  279 nezvestných osôb, z ktorých bolo vypátraných 
205 osôb. V pátraní po zisťovaní totožnosti bolo 90 prípadov, z toho zistených 19. V pátraní 
po veciach bolo 2161 prípadov, pričom vypátraných vecí bolo 149.   
 
 

Graf 2/ - Podiel jednotlivých druhov trestnej činnosti na celkovej kriminalite
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Tab. 1/ - Štatistika kriminality 
 

Celkový nápad trestnej činnosti 

  
BA - 
kraj 

BAI BAII BAIII BAIV BAV BA 

Nápad 15 260 2044 3936 2035 1271 2303 11589 

Objasnené 5876 752 1492 644 538 922 4348 

% 38,51 36,79 37,91 31,65 42,33 40,03 37,52 

Násilná trestná činnosť 

  
BA - 
kraj 

BAI BAII BAIII BAIV BAV BA 

Nápad 819 95 243 97 77 118 630 

Objasnené 545 62 157 60 61 90 430 

% 66,54 65,26 64,61 61,86 79,22 76,27 68,25 

ublíženie na zdraví (nápad) 222 22 50 22 14 31 139 

objasnené 125 13 26 12 7 21 79 

% 56,56 59,09 52,00 54,55 50,00 67,74 56,83 

nebezpečné vyhrážanie (nápad) 234 23 80 32 26 34 195 

objasnené 199 19 66 25 26 32 168 

% 85,04 82,61 82,50 78,13 100,00 94,12 86,15 

lúpeže (nápad) 129 21 46 17 15 13 112 

objasnené 65 9 23 11 9 5 57 

% 50,39 42,86 50,00 64,71 60,00 38,46 50,89 

vydieranie (nápad) 51 4 19 4 6 6 39 

objasnené 31 0 11 1 5 4 21 

% 60,78 0 57,89 25,00 83,33 66,67 53,85 

týranie blízkej a zverenej osoby (nápad) 42 1 13 4 8 7 33 

objasnené 29 1 8 4 7 6 26 

% 69,05 100,0 61,54 100,00 87,50 85,71 78,79 

vraždy  (nápad) 17 3 2 5 0 1 11 

objasnené 7 3 2 0 0 1 6 

% 41,18 100,0 100,0 0 0 100,0 54,55 

Majetková trestná činnosť  

  
BA - 
kraj 

BAI BAII BAIII BAIV BAV BA 

Nápad 8354 1010 2338 1191 663 1286 6488 

Objasnené 1948 253 598 246 149 293 1539 

% 23,32 23,72 25,05 25,58 20,65 22,47 23,72 

krádeže mot. vozidiel  dvojstopé (nápad) 811 41 185 116 138 172 652 

objasnené 85 3 15 9 15 20 62 

% 10,48 7,32 8,11 7,76 10,87 11,63 9,51 

krádeže vlámaním (nápad) 1717 122 476 305 112 140 1155 

objasnené 350 13 77 67 28 38 223 

% 20,38 10,66 16,18 21,97 25,00 27,14 19,31 
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vreckové krádeže (nápad) 593 158 172 69 16 117 532 

objasnené 68 18 15 7 3 12 55 

% 11,47 11,39 8,72 10,14 18,75 10,26 10,34 

krádeže vecí z aut (nápad) 1453 147 465 246 113 171 1142 

objasnené 102 17 18 12 14 15 76 

% 7,02 11,56 3,87 4,88 12,39 8,77 6,65 

Ostatná kriminalita 

  
BA - 
kraj 

BAI BAII BAIII BAIV BAV BA 

Nápad 1392 243 328 119 80 269 1039 

Objasnené 1077 201 238 78 65 209 791 

% 77,37 82,72 72,56 65,55 81,25 77,70 76,13 

nedovol. výr. a držba omam. látok (nápad) 126 16 27 14 15 27 99 

objasnené 97 11 20 10 14 23 78 

% 76,98 68,75 74,07 71,43 93,33 85,19 78,79 

prechovávanie drog pre vl. pot. (nápad) 389 69 129 21 22 100 341 

objasnené 289 55 91 14 15 84 259 

% 74,29 79,71 70,54 66,67 68,18 84,00 75,95 

marenie výkonu úradného roz. (nápad) 487 94 86 35 24 68 307 

objasnené 478 91 84 33 24 66 298 

% 98,15 96,81 97,67 94,29 100,00 97,06 97,07 

výtržníctvo (nápad) 148 48 23 17 8 34 130 

objasnené 109 38 18 10 7 23 96 

% 73,65 79,17 78,26 58,82 87,50 67,65 73,85 

požiare (nápad) 78 2 20 9 1 20 52 

objasnené 10 0 3 1 0 3 7 

% 12,82 0 15,00 11,11 0 15,00 13,46 

Mravnostná kriminalita 

  
BA - 
kraj 

BAI BAII BAIII BAIV BAV BA 

Nápad 81 5 17 4 10 17 53 

Objasnené 58 3 12 3 8 12 38 

% 71,60 60,00 70,59 75,00 80,00 70,59 71,70 

znásilnenie (nápad) 13 3 2 1 2 1 9 

objasnené 9 2 2 0 2 1 7 

% 69,23 66,67 100,00 0 100,00 100,00 77,77 

pohlavné zneužívanie (nápad) 36 2 8 1 3 6 20 

objasnené 29 1 5 1 3 5 15 

% 80,56 50,00 62,5 100,00 100,00 83,33 75,00 

pornografia (nápad) 9 0 0 0 2 5 7 

objasneníé 5 0 0 0 0 4 4 

% 55,56 0 0 0 0 80,00 57,14 
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Ekonomická kriminalita 

  
BA - 
kraj 

BAI BAII BAIII BAIV BAV BA 

Nápad 2658 529 622 415 218 325 2109 

objasnené 678 120 193 95 57 82 547 

% 25,51 22,68 31,03 22,89 26,15 25,23 25,94 

podvod (nápad) 468 58 121 81 43 62 365 

objasnené 151 20 37 25 14 21 117 

% 32,26 34,48 30,58 30,86 32,56 33,87 32,05 

ochrana meny (nápad) 572 126 97 70 24 87 404 

objasnené 2 0 0 1 0 1 2 

% 0,35 0 0 1,43 0 1,15 0,50 

neoprávnené zaobst. plat. karty (nápad) 521 128 162 59 44 55 448 

objasnené 71 11 26 6 10 5 58 

% 13,63 8,59 16,05 10,17 22,73 9,09 12,95 

skrátenie dane (nápad) 426 103 71 84 57 45 360 

objasnené 152 50 35 17 15 18 135 

% 35,68 48,54 49,30 20,24 26,32 40,00 37,50 

                

 
 
3. Dopravno-bezpečnostná situácia a dopravná nehodovosť   
 Na území mesta Bratislava v roku 2014 stúpol počet dopravných nehôd oproti roku 
2013. Súčasne bol zaznamenaný zvýšený počet závažných následkov pri dopravných 
nehodách, najmä smrteľných, ale aj ťažko  a ľahko zranených osôb. V roku 2014 sa na 
cestách v Bratislave stalo 1844 (+52) dopravných nehôd. Pri nehodách bolo usmrtených 15 
osôb (+11), ťažko zranených 84 (+20) a 440 (+4) ľahko zranených osôb.  

Najvyšší nárast nehôd o 66 bol v okrese Bratislava III. Najvyšší nárast oproti roku 
2013 v počte usmrtených zaznamenal okres Bratislava II, kde bolo 5 (+5) usmrtených osôb. 5 
(+2) osôb bolo usmrtených pri nehodách aj v okrese  Bratislava III. Najviac 27 (+1) ťažko 
zranených bolo v okrese Bratislava II. Najvyšší nárast o 53 osôb s ľahkým zranením pri 
nehodách zaznamenal okres Bratislava III.   

Vo viac ako 95% prípadov bolo príčinou dopravnej nehody zlyhanie ľudského faktora. 
Hlavnými  príčinami vzniku nehôd je porušenie povinností vodiča (nevenovanie sa plne 
vedeniu vozidla), neprispôsobenie rýchlosti jazdy, nesprávna jazda cez križovatku, nesprávne 
otáčanie a cúvanie a nedodržanie vzdialenosti.  

Čo sa týka zavinených nehôd pod vplyvom alkoholu ich bolo v Bratislave 110 (-24).  
Z uvedeného počtu najviac 31 nehôd (+17) s požitím alkoholu u vodiča vozidla bolo v okrese 
Bratislava V. V hodnotenom období bolo preverených v okresoch Bratislava I - V celkom 
4082 škodových udalostí (-224). 
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Tab.3/ Prehľad nehodových úsekov v Bratislave  
 

 
 
 

 
 
Tab. 2/ Dopravná nehodovosť 
    

  Rok BA1 BA2 BA3 BA4 BA5 BA BA kraj 

2014 279 516 346 281 422 1844 2 375 

2013 299 523 280 289 401 1792 2 407 
Počet 

dopravných 
nehôd (DN) 

rozdiel -20 -7 +66 -8 +21 +52 -32 

2014 0 5 5 3 2 15 28 

2013 0 0 3 0 1 4 14 Usmrtení 

rozdiel 0 +5 +2 +3 +1 +11 +14 

2014 21 27 19 6 11 84 106 

2013 13 26 13 10 2 64 95 
Ťažko 

zranení  
rozdiel +8 +1 +6 -4 +9 +20 +11 

2014 51 112 111 88 78 440 642 

2013 48 94 58 69 67 336 582 

N
ás

le
dk

y 
D

N
 

Ľahko 
zranení 

rozdiel +3 +18 +53 +19 +11 +4 +60 

2014 9 26 23 21 31 110 180 

2013 13 43 27 37 14 134 221 
Počet zavinených 
DN pod vplyvom 

alkoholu 
rozdiel -4 -17 -4 -16 +17 -24 -41 

            

Názov ulice (číslo cesty) okres 
počet 
nehôd 

počet 
usmrtených 

počet 
ťažko 

zranených 

počet 
ľahko 

zranených 
Račianska ulica (II/502) Ba III 29 1 1 13 
Bajkalská ulica (I/61) Ba II, III 21 0 1 9 
Vajnorská ulica Ba III 21 0 0 10 
Gagarinova ulica (I/63) Ba II 18 0 1 7 
Bajkalská – Prístavná (Rondel) Ba II 18 0 0 7 
Trnavská cesta (I/61, II/572) Ba II 18 0 1 12 
Ružinovská ulica Ba II 17 0 1 8 
Panónska cesta Ba V 17 0 0 11 
Dolnozemská ulica (I/2) Ba V 15 0 0 9 
Šancová ulica (II/572) Ba I 14 0 0 7 
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Dopravné nehody sú podrobne analyzované, pričom na základe analýz sú 
vyšpecifikované rizikové úseky a uzly ciest. 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 nehôd, ako aj nehôd s tragickým 
následkom, za účelom kontroly úplnosti a stavu dopravného značenia resp. za účelom prijatia 
vhodných dopravno-inžinierskych opatrení.  
 Výkon služby dopravnej polície sa na základe analýz dopravno-bezpečnostnej situácie 
zameriaval na nehodové úseky a do miest zvýšeného rizika kumulácie dopravy. Na zlepšenie 
celkovej dopravno-bezpečnostnej situácie policajti v hodnotenom období vykonali 
v Bratislave 166 dopravno-bezpečnostných akcií, z toho 49 s využitím objektívnej 
zodpovednosti. Akcie boli zamerané najmä na priestupky páchané v dynamike cestnej 
premávky, dodržiavanie základných povinností účastníkmi cestnej premávky, požívanie 
alkoholických nápojov vodičmi pred a počas jazdy motorovým vozidlom a dodržiavania 
pravidiel cestnej premávky nemotorovými účastníkmi. 

Policajti dopravnej polície v hodnotenom období (v zátvorke počet v roku 2013) 
odhalili v bratislavskom kraji 74759 (68595) priestupkov  (=sumár priestupkov zistených v 

dohľade + priestupky podľa § 27 zák. č. 474/2013 Z.z.  kontrola elektronického výberu mýta 

+ meranie hmotností, nápravových tlakov a rozmerov vozidla), z toho bolo 66476 (62559) 
priestupkov riešených blokovo, na správny orgán bolo postúpených 3768 (2501) priestupkov 
a napomenutím bolo vybavených 4515 (3535) priestupkov. Vyšší počet pokút bol uložený 
najmä v súvislosti so zvýšeným zameraním dohľadu na nemotorových účastníkov cestnej 
premávky.  

Celkovo bolo zadržaných 6502 (7305) vodičských preukazov, z toho za vedenie 
vozidla pod vplyvom alkoholu 370 (379),  za odmietnutie podrobiť sa vyšetreniu na alkohol 3 
(6) a za iné dôvody 6129 (6920) vodičských preukazov. Zadržaných osvedčení o evidencii 
vozidla bolo 4922 (4263) a počet zadržaných tabuliek s evidenčným číslom 995 (563). 
Policajti odhalili 172 (234) trestných činov ohrozenia pod vplyvom návykovej látky ( § 289 
ods. 1, 2, 3 písm. a, b Trestného zákona),  a marenia výkonu úradného rozhodnutia (§ 348 
ods. 1 písm. d Trestného zákona). Zaistených bolo 57 (38) hľadaných osôb.  

V hodnotenom období boli v Bratislave navrhnuté a zrealizované dopravno-
inžinierske opatrenia na zlepšenie dopravno–bezpečnostnej situácie, ako sú: výstavba 
integrovanej zastávky MHD na Radlinského ulici, zmena organizácie dopravy na Vazovovej 
ulici, realizácia cyklotrasy na Pribinovej ulici, opatrenia na zvýšenie bezpečnosti chodcov na 
Ružinovskej ulici, zmena organizácie dopravy na vjazde do okružnej križovatky Bajkalská – 
Prístavná (Rondel), kruhový objazd Baumax na Bajkalskej, rozšírenie križovatky ulíc 
Galvaniho / Ivanská cesta o samostatný pravý odbočovací pruh, úprava dopravného značenia 
v križovatke ulíc Galvaniho / Rožňavská, opatrenia na zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky 
na Račianskej ulici pri Janoškovej ulici (uzavretie prejazdu cez električkovú trať), zvýšenie 
bezpečnosti chodcov a cyklistov - zrealizovanie svetelne riadeného priechodu pre chodcov 
a cyklistov na Roľníckej ulici vo Vajnoroch, úprava križovatky cesty I/2 – III/00246 Jarovce, 
a opatrenia na zvýšenie priepustnosti  úpravou CSS križovatky Romanova – Kutlíkova, 
rozšírenia križovatky Lamačská cesta - Cesta na Červený most, vybudovania križovatky OK5 
cesty II/505 a cesty I/2 a úpravou CSS I/2 – Krematórium. 
 
4. Stav ochrany verejného poriadku a zabezpečovanie bezpečnosti  občanov  

Úlohy, ktoré v roku 2014 vyplynuli pre službu poriadkovej polície v súčinnosti 
s ostatnými zložkami PZ pri spolupôsobení na zabezpečovaní ochrany verejného poriadku na 
verejných podujatiach, zhromaždeniach a športových stretnutiach, boli plnené na požadovanej 
úrovni. Na zabezpečenie ochrany verejného poriadku bolo v Bratislave vykonaných celkovo 
570 bezpečnostných opatrení,  z toho v 37 prípadoch bolo potrebné vykonať služobný zákrok 
na obnovu verejného poriadku. Z celkového počtu vykonaných bezpečnostných opatrení  bolo 
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91 na športových podujatiach, 47 pri konaní kultúrnych podujatí, 96 na verejných 
zhromaždeniach a 318 na základe vyžiadania od iných útvarov a služieb PZ. 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 službami PZ a mestskou políciou. V roku 2014 boli plnené úlohy aj v súvislosti 
s voľbami prezidenta (1. a 2. kolo), voľbami do samospráv a voľbami do Európskeho 
parlamentu. 

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

- 28.06.2014 od 13,00 h. Dúhový PRIDE Bratislava 2014 verejné zhromaždenie 
a pochod za práva homosexuálne orientovaných jedincov, pri ktorom sa očakávali protiakcie 
zo strany odporcov myšlienky posilnenia práv homosexuálov a lesbičiek. Vykonané 
bezpečnostné opatrenie na území okresu BA I, kde sa počas  zhromaždenia a pochodu 
pokúšali do priestoru ich konania dostať aj skupinky  odporcov zhromaždenia, v čom im  bolo 
zo strany polície zabránené s využitím príslušných zákonných oprávnení. Počas 
bezpečnostného opatrenia bolo predvedených 7 osôb pre rôznu protiprávnu činnosť, z toho 3 
osoby pre podozrenie z  trestnej činnosti extrémistického charakteru;  

- 02.10.2014 od 15.00 h vykonané bezpečnostné opatrenie na zabezpečenie verejného 
poriadku pred, počas a po ukončení futbalového zápasu skupinovej fázy futbalovej Európskej 
ligy UEFA 2014/2015 medzi mužstvami ŠK Slovan Bratislava a SSC Neapol na štadióne 
Pasienky v Bratislave a na zabezpečenie nerušeného priebehu zápasu, ako aj bezpečnosti a 
plynulosti cestnej premávky.  Nebolo zaznamenané hromadné narušenie verejného poriadku,  
bez zranení, spáchané 2 priestupky, 1 osoba predvedená; 

- 23.10.2014  na teritóriu bratislavského kraja vykonané bezpečnostné opatrenie 
v súvislosti so zápasom skupinovej fázy futbalovej Európskej ligy UEFA 2014/2015 medzi 
mužstvami ŠK Slovan Bratislava a AC Sparta Praha na štadióne Pasienky v Bratislave.  V 
čase o 19.42 h bolo oznámené, že vo vnútri na ploche štadióne dochádza ku konfliktu, 
fanúšikovia na ploche, aj na bráne od obchodného domu POLUS dochádza k bitke medzi 
fanúšikmi, zápas bol prerušený.  Následne vo vnútri pri sedadlách dochádza ku konfliktu, 
výtržnostiam a nepokojom. Fanúšikovia, ktorí vtrhli na hraciu plochu prerazili provizórne 
zátarasy a na plochu boli povolané sily PZ, pričom bol zranený jeden policajt.  V čase o 20.00 
h bola situácia na štadióne pod kontrolou polície a pracovníkov SBS, čakalo sa na rozhodnutie 
organizátora resp. delegáta UEFA, či sa v zápase bude pokračovať. V čase o 20.17 h bolo 
oznámené, že v zápase sa bude pokračovať na základe požiadavky delegáta UEFA iba v tom 
prípade, že na štadióne zostane polícia. Po bezpečnostnej porade sa v čase o 20.20 h v zápase 
pokračovalo, polícia vyhovela požiadavkám organizátora a delegáta UEFA v záujme 
zabezpečenia verejného poriadku v súvislosti s dohratím predmetného zápasu. Spáchaných 
bolo 6 priestupkov, vyriešených v blokovom konaní,  predvedená 1 osoba a 2 osoby 
obmedzené na osobnej slobode pre podozrenie z trestného činu útoku na verejného činiteľa; 

- 14.11.2014 od 15.00 h, vykonané bezpečnostné opatrenie na zabezpečenie úloh PZ 
pri ochrane verejného poriadku, života a zdravia občanov, majetku, zamedzenia páchania 
trestnej činnosti, bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky v súvislosti s oznámením 
zvolávateľa Alojza Hlinu, ktorý dňa 27.10.2014 oznámil na Mestskú časť Bratislava – Staré 
Mesto verejné zhromaždenie za účelom cit.: „Oslavy výročia 17. novembra“ na nám. SNP v 
Bratislave. Zároveň dňa 07.11.2014 na internetovej sociálnej sieti Facebook bola zverejnená 
verejná udalosť založená užívateľom vystupujúcim pod nickom „antiFICO“ v znení cit.: 
„DEMONŠTRÁCIA ZA ODVOLANIE PAVLA PAŠKU!“, ktorá vyzýva k zhromaždeniu 
občanov v čase od 17.00 h dňa 14.11.2014 na nám. SNP v Bratislave. Do 07.00 h dňa 
13.11.2014 bolo na túto udalosť celkom pozvaných 21816 ľudí, z ktorých účasť potvrdilo 
2707 a možno sa zúčastní 722 ďalších osôb. Nebolo zaznamenané narušenie verejného 
poriadku, žiadna predvedená osoba a ani protiprávne konanie 
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- Verejné zhromaždenia – zvolávateľ Alojz Hlina v dňoch 17.11.2014 o 17.00 h na 
nám. SNP v Bratislave, 25.11.2014 na nám. SNP v Bratislave, ktorý ohlásil verejné 
zhromaždenie za účelom cit.: „Pochod proti primitívom v politike“ a 10.12.2014 za účelom 
cit.: „Protest proti primitivizmu v politike“. Verejné zhromaždenia boli ohlásené v období od 
01.12. do 18.12.2014 denne v čase od 12.00 h do 19.00 h na nám. SNP v Bratislave, pričom 
zvolávateľ predpokladal cca 100 účastníkov. Zároveň dňa 3. decembra 2014 na internetovej 
sociálnej sieti Facebook bola zverejnená verejná udalosť založená užívateľom vystupujúcim 
pod nickom „antiFICO“ v znení cit.: „DEMONŠTRÁCIA ZA ODSTÚPENIE R. FICA !“, 
ktorá vyzýva k zhromaždeniu občanov v čase od 17.00 h dňa 10.12.2014 na Nám. SNP v 
Bratislave. Do 08.20 h dňa 04.12.2014 bolo na túto udalosť celkom pozvaných 15374 ľudí, z 
ktorých účasť potvrdilo 1086 a možno sa zúčastní 201 ďalších osôb. Dňa 4. decembra 2014 
oznámil na Mestskú časť Bratislava – Staré Mesto zvolávateľ Mgr. Jozef Tužák verejné 
zhromaždenie za účelom cit.: „Protest proti aktuálnemu dianiu v politike“, ktoré sa konalo 
10.12.2014od 12.00 do 20.00 h na Nám. Slobody, Hodžovom nám. a na Zámockej ul. pri 
hradnom múre, pričom zvolávateľ predpokladal 50 účastníkov. Pri uvedených 
zhromaždeniach nebolo zaznamenané narušenie verejného poriadku, žiadna predvedená osoba 
a ani protiprávne konanie; 

- 07.12.2014 zápas medzi mužstvami ŠK Slovan Bratislava a FC Spartak Trnava o 
17.30 h na štadióne Pasienky v Bratislave. Počas bezpečnostného opatrenia došlo k zraneniu 2 
osôb bez cudzieho zavinenia. Spáchaných bolo 14 priestupkov, riešených v blokovom konaní, 
predvedené neboli žiadne osoby. 
 
Tab. 5/ Bezpečnostné opatrenia 

 
 
 
 
 

plk. JUDr. Csaba Faragó 
riaditeľ 

Druh podujatia   BA1 BA2 BA3 BA4 BA5 
Útvary 
OPP BA 

BA 
kraj 

Športové  10/0   62/0   1/0 18/9 91/9 103/9 

Kultúrne 1/0 7/0 28/0 4/0 8/0 2/1 47/1 56/2 

Verejné 
zhromaždenia 

59/14 3/0 4/0   6/0 24/6 96/20 98/20 

Ostatné (na žiadosť 
iných útvarov, ...) 

119/2 20/0 4/0 25/0 33/0 117/5 318/7 340/7 

Spolu P
oč

et
 b

ez
pe
čn

os
tn

ýc
h 

op
at

re
ní

/ 
vy

ža
du

jú
ce

 z
ás

ah
  

 

189/16 30/0 98/0 29/0 48/0 161/21 570/38 600/38 


