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Správu o bezpečnostnej situácii na území mesta Bratislava za rok 2015 
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KRAJSKÉ RIADITE ĽSTVO POLICAJNÉHO ZBORU 
V BRATISLAVE 

Špitálska 14, 812 28 Bratislava 
 

___________________________________________________________________________ 
 
     

     •                                                           •  
            JUDr. Ivo Nesrovnal LL.M. 

Hlavné mesto SR Bratislava 
       Magistrát 
       Primaciálne nám. 1 
       814 99 Bratislava 1 

                                                                                •                                                           •        
 
 
Váš list číslo/zo dňa               Naše číslo                  Vybavuje/linka     Bratislava 
-/ 29.03.2016   KRPZ-BA-OPO2-24-001/2016      mjr. Mgr. Alena Toševová    01.04.2016 
                                            09610 21900 
 
 
Vec 
Správa o bezpečnostnej situácii na území mesta Bratislava za rok 2015 
– zaslanie 
___________________________________________________________________________ 
 

 Na základe Vašej žiadosti  a podľa Plánu rokovaní mestského zastupiteľstva hlavného 
mesta Slovenskej republiky  na rok 2016 Vám predkladám Správu o bezpečnostnej situácii na 
území mesta Bratislava za rok 2015, ktorá je zameraná na zhodnotenie stavu, vývoja 
a objasňovania trestnej činnosti, dopravnej nehodovosti a ochrany verejného poriadku.  

 
 
Príloha 1 
 
 

plk. JUDr. Csaba Faragó 
 riaditeľ 
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1. CHARAKTERISTIKA BEZPE ČNOSTNEJ SITUÁCIE A PLNENIE OPATRENÍ 

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

riaditeľstvo PZ“) je teritórium bratislavského kraja tvorené ôsmymi okresmi Bratislava I až 
V a satelitnými okresmi Malacky, Pezinok a Senec. V rámci Slovenskej republiky má 
bratislavský kraj najvyšší nápad trestnej činnosti (19,33 %), čo je ovplyvnené viacerými 
kriminogénnymi faktormi. 

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. V roku 2015 bolo v Bratislave zaevidovaných 10913 (-676) 
trestných činov (v zátvorkách porovnanie s rokom 2014), z ktorých bolo 4348 objasnených, 
t.j. 39,84%.  

Možno konštatovať, že v roku 2015 v Bratislave výrazne klesol počet zistených 
trestných činov, najmä trestnej činnosti majetkového charakteru (-841) a násilnej trestnej 
činnosti (-98).  Pokles celkového nápadu trestnej činnosti  bol najvýraznejší na teritóriu 
okresu Bratislava II (-546). Menej trestných činov sme zaznamenali aj na území okresov 
Bratislava I (-144) a Bratislava III (-153), naopak ich počet stúpol v okresoch Bratislava IV 
(+23) a Bratislava V (+144). Z hľadiska štruktúry nápadu trestnej činnosti evidovanej na 
útvaroch v pôsobnosti krajského riaditeľstva PZ majetková trestná činnosť aj v roku 2015 
tvorila viac ako polovicu (51,75%) celkového nápadu trestnej činnosti zaznamenanej na 
území Bratislavy. Pri predchádzaní trestnej činnosti sa prijímali opatrenia na základe vývoja 
bezpečnostnej situácie v podobe zvýšeného výkonu služby do lokalít, kde dochádza 
k najčastejšiemu páchaniu trestnej činnosti alebo vykonávaním policajných akcií zameraných 
najmä na problematiku tzv. uličnej trestnej činnosti. 

Úlohy, ktoré vyplynuli pre útvary krajského riaditeľstva PZ v  roku 2015 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 679 bezpečnostných opatrení.     

Z hľadiska dopravnej nehodovosti sa v Bratislave znížil počet dopravných nehôd. Aj 
nehôd zavinených pod vplyvom alkoholu bolo menej. Celkovo sa stalo 1824 (-24) 
dopravných nehôd, pri ktorých bolo 12 osôb usmrtených, 89 ťažko zranených a 431 ľahko 
zranených. 

 
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 najvyšší podiel kriminality 
naďalej zostáva na majetkovej trestnej činnosti, kde v roku 2015 evidujeme nápad 5647    
(-841) trestných činov, z ktorých bolo objasnených 1396, t.j. 24,72%. Prevažujú najmä 
krádeže vlámaním 977 (-178), krádeže vecí z áut 995 (-147), krádeže motorových vozidiel 
485 (-167) a vreckové krádeže 465 (-67).  Počet trestných činov majetkového charakteru 
výrazne klesol na území okresov Bratislava I až IV, najviac v okrese Bratislava II (-563). 
Naopak stúpol v okrese Bratislava V (+195) a to najmä prípadov krádeží vlámaním (+53).   

Najviac sledovanou oblasťou z majetkovej trestnej činnosti sú krádeže motorových 
vozidiel, ktorých bolo v Bratislave odcudzených 485 (-167), z toho 50 objasnených a 11 
skutkov dodatočne objasnených. Vzhľadom na organizovanosť a kvalifikovanosť páchania 
tejto trestnej činnosti je aj  objasnenosť nízka, a to 10,31%, 

Pri násilnej kriminalite  bol v Bratislave nápad 532 (-98) skutkov, z toho bolo 365 
objasnených, t.j. 68,61%. Z hľadiska štruktúry nápadu prevažujú trestné činy nebezpečného 
vyhrážania 179 (-16),  ublíženia na zdraví 128 (-11), lúpeží 69 (-43), vydierania  53 (+14) a 
týrania blízkej a zverenej osoby 27 (-6).  

V pôsobnosti krajského riaditeľstva PZ bolo evidovaných 9 (+3) trestných činov 
vraždy (z toho 7 skutkov v Bratislave a 2 v okrese Senec), všetky boli objasnené. Ďalších 6 
skutkov tejto trestnej činnosti je vo vecnej príslušnosti Národnej kriminálnej agentúry 
Prezídia Policajného zboru.  

Z celkového počtu 69 (-43) lúpeží bolo objasnených 32, t.j.  46,38%. Oproti roku 2014 
vo všetkých bratislavských okresoch klesol počet lúpeží, najvýraznejšie v okresoch Bratislava 
II (-21) a Bratislava IV (-12). Výrazne klesol najmä počet lúpežných prepadnutí bankových 
inštitúcií, ktorých evidujeme 6 (-10), z toho 2 objasnené.     

 

 
 

Graf 2/ - Podiel jednotlivých druhov trestnej činnosti na celkovej kriminalite
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Na úseku mravnostnej trestnej činnosti bolo v Bratislave evidovaných celkovo 69  
(+16) skutkov, z ktorých bolo 48 objasnených, t.j. 69,56%. Podstatnú časť nápadu tvorili 
trestné činy sexuálneho zneužívania 6 (-14), ďalej prípady detskej pornografie 6 (-1) a 
znásilnenia 4 (-5).  

Na úseku ekonomickej trestnej činnosti  bolo v Bratislave zaznamenaných 2142 
(+33) skutkov, z ktorých bolo 598 objasnených, t.j. 27,92%.  Prevažujú trestné činy na úseku 
ochrany meny 322 (-82), podvody 342 (-23), neoprávnené obstaranie platobnej karty 522 
(+74) a skrátenie dane a poistného 396 (+36). Najvýraznejší počet tvorí latentná kriminalita.  

Pri ostatných kriminálnych trestných činoch evidujeme nápad 1210 (+171), 
z ktorých bolo 880 objasnených, t.j. 72,73%.  Z toho bolo v sledovanom období 
zaznamenaných 495 (+154) skutkov prechovávania drog pre vlastnú potrebu,  321 (+14) 
marenia výkonu úradného rozhodnutia, 128 (+29) nedovolenej výroby a držania omamných 
látok, 106 (-24) prípadov výtržníctva  a 35 (-17) úmyselne založených požiarov.  
V pôsobnosti krajského riaditeľstva PZ  bolo v roku 2015 evidovaných 39 (-12) trestných 
oznámení s prvkami extrémizmu. Z toho v 10 prípadov išlo o trestné činy podpora 
a propagácia skupín smerujúcich k potlačeniu základných ľudských práv (podľa § 422 ods. 1 
TZ)  a  v 9 prípadoch o trestné činy hanobenia národa, rasy a presvedčenia (podľa § 423 TZ).  

V Bratislave bol nápad na úseku pátrania po hľadaných, nezvestných osobách, 
totožnosti osôb a mŕtvol nezistenej totožnosti 2031 prípadov, pričom bolo celkovo 
vypátraných  1417,  t.j. 56,92%.  Z tohto počtu  bolo zaznamenaných  1649 hľadaných osôb, 
z ktorých bolo vypátraných 1156 osôb a  283 nezvestných osôb, z ktorých bolo vypátraných 
220 osôb. V pátraní po zisťovaní totožnosti bolo 99 prípadov, z toho zistených 41. V pátraní 
po veciach bolo 2881 prípadov, pričom vypátraných vecí bolo 47.   
 
Tab. 1/ - Štatistika kriminality 2015 
 

Celkový nápad trestnej činnosti 

  
BA - 
kraj 

BAI BAII BAIII BAIV BAV BA 

Nápad 14 145 1900 3390 1882 1294 2447 10 913 

Objas. 5778 719 1389 613 604 1023 4348 

% 40,85 37,84 40,97 32,57 46,68 41,81 39,84 

Majetková trestná činnosť 

  
BA - 
kraj 

BAI BAII BAIII BAIV BAV BA 

Nápad 7220 901 1775 1049 613 1309 5647 

Objas. 1773 276 454 204 141 321 1396 

% 24,56 30,63 25,58 19,45 23,00 24,52 24,72 

krádeže mot. vozidiel  dvojstopé(nápad) 587 26 175 66 87 131 485 

krádeže vlámaním (nápad) 1416 153 260 247 124 193 977 

vreckové krádeže (nápad) 531 161 135 63 20 86 465 

krádeže vecí z aut (nápad) 1215 106 358 236 98 197 995 

                

Násilná trestná činnosť  

  
BA - 
kraj BAI BAII BAIII BAIV BAV BA 

Nápad 706 82 177 98 75 100 532 

Objas. 466 45 129 61 63 67 365 
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% 66,01 54,88 72,88 62,24 84,00 67,00 68,61 

ublíženie na zdraví (nápad) 183 31 28 28 13 28 128 

nebezpečné vyhrážanie (nápad) 233 15 74 26 40 24 179 

lúpeže (nápad) 86 14 25 11 3 16 69 

vydierania (nápad) 70 7 16 14 7 9 53 

týranie blízkej a zv. osoby (nápad) 38 2 14 3 3 5 27 

         

vraždy    nápad 15 0 3 6 2 1 12 

vraždy objasnenosť 9 0 3 1 2 1 7 

         

Ostatné kriminálne trestné činy 

  
BA - 
kraj 

BAI BAII BAIII BAIV BAV BA 

Nápad 1522 230 400 171 133 276 1210 

Objas. 1101 166 275 125 97 217 880 

% 72,34 72,17 68,75 73,10 72,93 78,62 72,73 

nedovolená výr. držba om. lát (nápad) 150 16 41 20 26 25 128 

prechovávanie drog pre vl. pot. (nápad) 536 85 216 51 31 112 495 

marenie výkonu úradného roz. (nápad) 463 69 73 56 45 78 321 

výtržníctvo (nápad) 121 40 29 16 9 12 106 

požiare (nápad) 85 2 10 6 6 11 35 

Mravnostná kriminalita 

  
BA - 
kraj 

BAI BAII BAIII BAIV BAV BA 

Nápad 87 16 23 6 10 14 69 

Objas. 59 10 15 2 10 11 48 

% 67,82 62,50 65,22 33,33 100,00 78,57 69,56 

znásilnenia (nápad) 6 0 1 2 1 0 4 

pohlavné zneužívania (nápad) 20 0 4 0 1 1 6 

pornografia (nápad) 6 3 1 1 0 1 6 

                

Ekonomická kriminalita 

  
BA - 
kraj 

BAI BAII BAIII BAIV BAV BA 

Nápad 2630 537 614 377 200 414 2142 

Objas. 754 135 199 89 59 116 598 

% 28,67 25,14 32,41 23,61 29,50 28,02 27,92 

podvod (nápad) 421 57 124 64 35 62 342 

ochrana meny (nápad) 474 105 42 61 38 76 322 

neoprávnené zaobst. plat. karty (nápad) 605 173 177 69 41 62 522 

skrátenie dane (nápad) 447 74 82 76 40 124 396 
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1.2. Dopravno-bezpečnostná situácia a dopravná nehodovosť   
 
 Na území mesta Bratislava v roku 2015 klesol počet dopravných nehôd oproti roku 
2014. Najvýraznejšie (-55) v okrese Bratislava III . Na cestách v Bratislave sa stalo 1824 (-24) 
dopravných nehôd, pri ktorých bolo usmrtených 12 osôb (-3), ťažko zranených 89 (+0) a 432 
(+1) ľahko zranených osôb.  

Najvyšší nárast nehôd o 48 bol v okrese Bratislava II. V druhom bratislavskom okrese 
bolo aj najviac usmrtených osôb 6 (+1) a najviac ťažko zranených 35 (+7). V okrese 
Bratislava IV nebola pri nehode usmrtená žiadna osoba. Hlavnými príčinami vzniku 
dopravných nehôd boli porušenie povinností vodiča, nedovolená rýchlosť jazdy, nesprávna 
jazda cez križovatku, nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami,  nesprávne otáčanie 
a cúvanie, nesprávna jazda v jazdných pruhoch, nesprávne odbočovanie a iné. Čo sa týka 
zavinených nehôd pod vplyvom alkoholu ich bolo v Bratislave 88 (-21).  Z uvedeného počtu 
najviac 31 nehôd (+2) s požitím alkoholu u vodiča vozidla bolo v okrese Bratislava V.           
V hodnotenom období bolo preverených v okresoch Bratislava I - V celkom 4351 škodových 
udalostí (+269). 

 
 
Dopravné nehody sú podrobne analyzované, pričom na základe analýz sú 

vyšpecifikované rizikové úseky a uzly ciest. Výkon služby dopravnej polície sa zameriaval na 
nehodové úseky a do miest zvýšeného rizika kumulácie dopravy. Na zlepšenie celkovej 

Tab. 2/ Dopravná nehodovosť v roku 2015 
    

  Rok BA1 BA2 BA3 BA4 BA5 BA BA kraj 

2015 253 565 291 295 420 1824 2346 

2014 281 517 346 281 423 1848 2379 
Počet 

dopravných 
nehôd (DN) 

rozdiel -28 48 -55 14 -3 -24 -33 

2015 1 6 2 0 3 12 25 

2014 0 5 5 3 2 15 28 Usmrtení 

rozdiel 1 1 -3 -3 1 -3 -3 

2015 21 35 13 10 10 89 110 

2014 20 28 20 6 15 89 112 Ťažko 
zranení  

rozdiel 1 7 -7 4 -5 0 -2 

2015 55 120 90 101 65 431 673 

2014 52 111 105 89 75 432 631 

N
ás

le
dk

y 
D

N 

Ľahko 
zranení 

rozdiel 3 9 -15 12 -10 +1 42 

2015 10 23 15 9 31 88 155 

2014 10 26 23 21 29 109 179 
Počet zavinených 
DN pod vplyvom 

alkoholu 
rozdiel 0 -3 -8 -12 2 -21 -24 
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dopravno-bezpečnostnej situácie policajti vykonali v Bratislave 162 dopravno-
bezpečnostných akcií, z toho 53 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. 

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. Celkovo bolo vykonaných 387 kontrol stavu komunikácií, stavu 
dopravného značenia vrátane dočasného dopravného značenia a dopravných zariadení. 
Príslušným cestným správnym orgánom predložili 137 návrhov na zlepšenie dopravno-
bezpečnostnej situácie.  V hodnotenom období bolo začatých niekoľko významných 
dopravných stavieb väčšieho rozsahu, ktoré majú zásadný vplyv na bezpečnosť a plynulosť 
cestnej premávky v bratislavskom kraji, ďalej prebieha výstavba „Nosného systému MHD“ 
(dopravné prepojenie električkovej trate Petržalka – Staré mesto) s úplnou uzávierkou 
Štúrovej ulice a výraznými dopravnými obmedzeniami v križovatke Šafárikovo námestie a na 
ulici Dostojevského rad.    

Služba dopravnej polície za účelom zabezpečenia plynulosti cestnej premávky 
vykonávala aj ručné riadenie cestnej dopravy, zabezpečenie plynulosti cestnej premávky je 
však stále náročnejšie z dôvodu stagnujúcej výstavby nových pozemných komunikácií. 
Súčasná 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. 3/ - Prehľad nehodových úsekov v Bratislave v roku 2015 
 

 
     
 
 
 

NÁZOV ULICE ( ČÍSLO CESTY)  OKRES 
POČET 

DN 
POČET 
USMRT. 

POČET 
ŤZ 

POČET 
ĽZ 

Bajkalská ulica (I/61) Ba II, III 30 1 1 12 
Račianska ulica (II/502) Ba III 28 0 3 18 
Panónska cesta Ba V 23 1 0 10 
Ivánska cesta Ba II 20 1 1 7 
Šancová ulica (II/572) Ba I 17 0 3 11 
Trnavská cesta (I/61, I/572) Ba III 17 0 2 9 
Ulica Svornosti (I/63) Ba II 16 3 0 10 
Ružinovská ulica Ba II 16 0 4 6 
Gagarinova ulica (I/63) Ba II 14 1 1 5 
Dolnozemská ulica (I/2) Ba V 14 0 0 5 
D1 smer BA, km 08,00 – 09,00 Ba II  14 0 0 1 
Lamačská cesta Ba IV 13 0 0 10 
Miletičova ulica Ba II 13 0 0 7 
Einsteinova ulica (I/61) Ba V 12 0 0 2 
Galvaniho ulica Ba II 11 0 1 8 
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2. STAV OCHRANY VEREJNÉHO PORIADKU A ZABEZPE ČOVANIE 
BEZPEČNOSTI  OBČANOV  

 
Úlohy, ktoré v roku 2015 vyplynuli pre službu poriadkovej polície v súčinnosti 

s ostatnými zložkami Policajného zboru 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 679 bezpečnostných opatrení. V prípadoch narušenia 
verejného poriadku počas uvedených verejných zhromaždení boli vždy vykonané opatrenia na 
jeho obnovenie. Z celkového počtu vykonaných bezpečnostných opatrení ich bolo 84 pri 
športových podujatiach, 74 pri konaní kultúrnych podujatí, 71 na verejných zhromaždeniach 
a 449 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. Za účelom eliminácie narušovania verejného poriadku v obvode 
železničných dráh a znižovania dopravno-bezpečnostných rizík na železničných priecestiach 
bolo v hodnotenom období vykonaných celkom 105 bezpečnostných opatrení.   

Zo zabezpečovaných verejných podujatí v Bratislave (verejné zhromaždenia, športové 
a kultúrne podujatia), ktoré boli z pohľadu bezpečnostných opatrení najzávažnejšie, je možné 
uviesť nasledovné: 

1) Dňa 10.01.2015 v súvislosti s konaním  obci neoznámenej protestnej verejnej akcie, 
ktorú zorganizovali  aktivisti  sústredení okolo neformálneho hnutia „Občiansky odpor“, 
namierenej proti konaniu spoločensky – kultúrnej akcie  „Ples v opere“ a proti jej účastníkom,  
v historickej budove SND na Hviezdoslavovom námestí  v Bratislave.  Nezaznamenali  sme 
žiadne fyzické útoky, poškodzovanie majetku alebo iné narušenie verejného poriadku zo 
strany odporcov plesu.   

2) Dňa 10.03.2015 stretnutie dohrávky 14. kola Fortuna ligy 2014/2015 medzi 
mužstvami ŠK Slovan Bratislava a FC Spartak Trnava. V priebehu prvého polčasu bol zápas 
v 23. minúte prerušený z dôvodu použitia dymovnice v sektore domácich fanúšikov 
a následne hodenej pyrotechnike k rozhodcovi. Počas futbalového stretnutia k narušeniu 
verejného poriadku nedošlo. 

3) Dňa 14.03.2015 v okresoch Bratislava I a Bratislava II vykonané bezpečnostné 
opatrenie v súvislosti s konaním spomienkového zhromaždenia a pochodu občanov k výročiu 
prvého slovenského štátu, pričom organizovaná bola aj proti demonštrácia. Pochod 
zúčastnených  občanov, ktorý mal viesť z Hodžovho námestia v okrese Bratislava I na 
Martinský cintorín, k hrobu Dr. Tisa v okrese Bratislava II,  sa pripravovala narušiť skupina 
jeho odporcov tým, že ho chceli zablokovať. Na oboch protichodných demonštráciách  sa 
zhromaždilo niekoľko desiatok občanov. Odporcovia  pochodu  sa pochod pokúsili 
zablokovať už na začiatku jeho trasy, na Námestí SNP, vytvorením tzv. živej reťaze. Aby sa 
predišlo násilnej konfrontácii medzi účastníkmi pochodu a živej reťaze, bola po dohode 
s organizátormi pochodu  jeho trasa zmenená, aby živú reťaz obišla.  Odporcovia  pochodu sa 
s tým však neuspokojili a začali pochodujúci dav prenasledovať. Polícia napokon využila  
oprávnenie podľa § 27 zákona č. 171/1993 Z.z. a odporcom pochodu prikázala  zotrvať  na  
Mickiewiczovej ulici na čas, kým sa pochod neskončí. Niekoľko osôb, ktoré odmietli tento 
príkaz rešpektovať, bolo prejednaných  za priestupok neuposlúchnutie výzvy verejného 
činiteľa. Masovému stretu dvoch znepriatelených davov sa podarilo zabrániť.          

4) Dňa 15.03.2015 došlo k protiprávnemu konaniu počas futbalového stretnutia 22. 
kola Fortuna ligy 2014/2015 medzi mužstvami ŠK Slovan Bratislava a FK DAC 1904 
Dunajská Streda. Boli predvedené 2 osoby podľa § 17 ods. 2 zákona č. 171/1993 Z. z. pre 
použitie pyrotechniky na Tomášikovej ul. – Železničná stanica Nové Mesto a  pre použitie 
pyrotechniky na štadióne po skončení stretnutia. Blokovou pokutou za priestupok 



   

11 

 

neuposlúchnutie výzvy verejného činiteľa podľa § 47 ods. 1 písm. a) zákona č. 372/1990 Zb. 
boli riešené 2 osoby. Počas futbalového stretnutia k narušeniu verejného poriadku nedošlo. 

5) Dňa 04.04.2015 bolo  v okrese Bratislava I  vykonané bezpečnostné opatrenie 
v súvislosti s komplexom verejných udalostí, vyvolaných oficiálnou návštevou ministra 
zahraničných vecí Ruskej federácie Sergeja Viktoroviča Lavrova. Na  miestach programu 
jeho oficiálnej návštevy, ktorými boli sídla Prezidenta SR,  Úradu vlády SR, sídlo 
Ministerstva zahraničných vecí SR, Národnej rady SR a Pamätník  hrdinom sovietskej armády 
na Slavíne,  sa mali zhromaždiť  skupiny  podporovateľov návštevy a na druhej strane aj jeho 
odporcovia, ktorých cieľom bolo najmä vyjadriť protest  s postojom  Ruskej federácie  
k udalostiam  na Ukrajine a Kryme.  K žiadnemu narušeniu verejného poriadku nedošlo.     

6) Dňa 05.04.2015 sa odohralo futbalové stretnutie Fortuna ligy 2014/2015 medzi 
mužstvami ŠK Slovan Bratislava a AŠK Trenčín. Bezpečnostný manažér ŠK Slovan 
kontaktoval veliteľa bezpečnostného opatrenia so žiadosťou o súčinnosť pri izolovaní osôb 
a následnom vyvedení z priestorov štadióna, nakoľko v sektore hostí na tribúne fanúšikovia 
AŠK Trenčín vytrhli sedačky a následne ich hodili na hraciu plochu do priestoru športoviska. 
Podľa § 85 ods. 2 Trestného poriadku bola na štadióne Pasienky obmedzená osobná sloboda 
osobám, ktoré usporiadatelia podľa kamerového záznamu označili ako osoby, ktoré vytrhli 
sedadlá na tribúne v sektore hostí a následne ich hodili do priestoru športoviska. Tieto osoby 
boli stotožnené a predvedené na OO PZ Bratislava Nové Mesto – východ pre podozrenie, že 
sa dopustili prečinu výtržníctva podľa § 364 ods. 1 písm. d) Trestného zákona.  

7) Dňa 09.04.2015 v okrese Bratislava I vykonané bezpečnostné opatrenie v súvislosti 
s konaním dvoch protichodných verejných zhromaždení občanov. Prvým z nich bolo ďalšie 
zo série zhromaždení, ktoré sa konali každé dva týždne na Hviezdoslavovom námestí 
v Bratislave,  organizované osobami z prostredia Slovensko Ruskej spoločnosti, ktorého 
účelom bolo  vyjadriť nesúhlas s prípadným umiestnením základní NATO na Slovensku,  
a druhým bola proti demonštrácia, organizovaná  osobami z COMMUNIO MINERVA o.z. 
Šalviová 50 Bratislava, na susednom  Rybnom námestí,   cieľom ktorej bolo naopak  vyjadriť 
podporu euroatlantickej spolupráci. Keďže sa jednalo o dve názorovo rozdielne 
zhromaždenia, ktoré sa mali uskutočniť v bezprostrednej blízosti a v rovnakom čase, vznikla 
obava z možného vzájomného narúšania zhromaždení a vzájomných násilných stretov. 
Podarilo sa zabrániť vzájomným provokáciám a vyvolávaniu násilných stretov medzi 
účastníkmi názorovo protichodných zhromaždení.  

8) Dňa 20.6.2015 sa uskutočnili verejné zhromaždenia pod spoločným označením 
„STOP islamizácii Európy“. Z celkového počtu predvedených osôb bolo 13 osôb, ktoré boli 
zranené, z tohto počtu 4 osoby boli prevezené na lekárske ošetrenie. Počas opatrení boli 
zranení 3 policajti a poškodených 11 služobných cestných vozidiel. Počas opatrení došlo 
k závažným narušeniam verejného poriadku. Za protiprávne konanie bolo predvedených 
podľa § 17/2 zákona č. 171/1993 Z.z. 20 osôb (z toho 7 z Českej republiky), zadržaných 
podľa § 85/2 Trestného poriadku bolo 79 osôb (z toho 37 z Českej republiky). 

9) Dňa 12.09.2015 v územnej pôsobnosti OR PZ v Bratislave I a OR PZ v Malackách 
uskutočnilo bezpečnostné opatrenie z dôvodu konania verejného zhromaždenia ,,Upozorniť 
slovenskú verejnosť na zle nastavenú migračnú politiku EU“. Podujatie bolo bez narušenia 
verejného poriadku a nevyžiadalo si zásah zo strany PZ. Boli predvedené 4 osoby podľa § 18 
ods. 4 zákona č. 171/1993 Z. z.  
 10) Dňa 25.-26.07.2015 v areáli výstavného a kongresového centra INCHEBA a. s. sa 
uskutočnilo verejné kultúrne podujatie „BEE FREE 2015“  s predpokladaným počtom  
návštevníkov cca 7000 ľudí. Počas opatrenia 7 osobám obmedzená osobná sloboda podľa § 
85 TP, 1 osoba predvedený podľa § 17a zákona č. 171/1993 Z.z., uložených 8 blokových 
pokút, 20 osôb a 12 vozidiel skontrolovaných.  
 11) Dňa 17.11.2015 vykonané bezpečnostné opatrenie v súvislosti s konaním celkovo 
až 5 verejných udalostí – verejných zhromaždení občanov, ktoré zvolali rôzne subjekty pri 
príležitosti pripomienky výročia tzv. „Nežnej revolúcie“. Spoločne sa malo do nich zapojiť 
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cca 800 osôb. Bezpečnostné  opatrenie bolo  krátko po teroristických útokoch vo Francúzsku 
(13.11.2015). Nebolo zaznamenané žiadne narušenie verejného poriadku, žiadny protiprávne 
konanie ani teroristická hrozba.   

12) Dňa 31.12.2015 vykonané bezpečnostné opatrenie v súvislosti s konaním osláv 
Silvestra 2015 a príchodu Nového roka 2016, ktoré prebehli v centrálnej časti Bratislavy. 
Početné stavy policajtov boli  do tohto opatrenia navýšené oproti minulým rokom a to nielen 
o policajtov služby poriadkovej a kriminálnej polície OR PZ v Bratislave I, ale aj o policajtov 
pohotovostného policajného útvaru a pohotovostnej motorizovanej jednotky odboru 
poriadkovej polície krajského riaditeľstva PZ. Nedošlo k závažnejšiemu narušeniu verejného 
poriadku.   

 
Tab. 5/ Bezpečnostné opatrenia v roku 2015 

 
 

Druh podujatia   BA1 BA2 BA3 BA4 BA5 Útvary 
OPP BA BA 

kraj 

Športové  1 13  61/2 0  1 8 84/2 87/2 

Kultúrne  7 22 28 5 11 1 74 81 

Verejné 
zhromaždenia 33 17 13 0  2 7/2 71/2 73/2 

Ostatné (na žiadosť 
iných útvarov, ...) 219 106 16 31 32 45 449 461 
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260 158 118/2 36 46 61/2 679/4 702/4 


