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1. 

 

Návrh uznesenia 

 

Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača po prerokovaní materiálu 

 
berie na vedomie 

 

a) Informáciu o činnosti Okrskovej stanice mestskej polície Bratislava-Nové Mesto 

v mestskej časti Bratislava-Rača za obdobie od 01.01.2017 do 01.01.2018 

b) Informáciu o stave bezpečnostnej situácie a ochrane verejného poriadku v služobnom 

obvode Obvodného oddelenia Policajného zboru Bratislava Rača za rok 2017 

 

 

 

 

 

 

 

2. Dôvodová správa 

 

 

V záujme informovania poslancov a občanov o stave a činnosti na úseku verejného poriadku 

za rok 2017 v mestskej časti Bratislava-Rača, sme oslovili oboch predstaviteľov 

bezpečnostných zložiek, ktoré na tomto úseku pôsobia. 

V plnom znení predkladáme Informáciu o činnosti Okrskovej stanice mestskej polície 

Bratislava-Nové Mesto v mestskej časti Bratislava-Rača za obdobie od 01.01.2017 do 

01.01.2018, ktorú vypracoval Mgr. Ján Kocsis, veliteľ Expozitúry MsP BA III, ktorá je 

v priamej riadiacej   pôsobnosti Hlavného mesta SR Bratislavy.    

V plnom znení predkladáme Informáciu o stave bezpečnostnej situácie a ochrane verejného 

poriadku v služobnom obvode Obvodného oddelenia Policajného zboru Bratislava Rača za rok 

2017, ktorú vypracoval pplk. Mgr. Jozef Bukovský, riaditeľ Obvodného oddelenia Policajného 

zboru Bratislava Rača, ktoré je v priamej riadiacej pôsobnosti Ministerstva vnútra SR. 
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3. Materiál 

 

Mestská polícia 

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

Expozitúra Bratislava III 

 

 

Informácia na zasadnutie 

Miestneho zastupiteľstva 

MČ Bratislava - Rača 

konaného dňa 15.05.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

I n f o r m á c i a 

 

o činnosti Okrskovej  stanice 

mestskej polície Bratislava Nové Mesto 

v mestskej časti Bratislava Rača 

za obdobie od 01.01.2017 do 01.01.2018 
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Veliteľ Expozitúry MsP  BA III                1.  Textová časť 

Mgr. Ján KOCSIS                              2. Tabuľková časť 

             v. r. 
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 Okrsková stanica  mestskej polície Bratislava Nové Mesto  je výkonný útvar mestskej 

polície, ktorá má pôsobnosť v mestských častiach Bratislava Nové Mesto, Bratislava Rača 

a Bratislava Vajnory s okrskami Kuchajda, Tehelné pole, Kramáre, Račianska, Biely kríž, Rača, 

Východné, Krasňany a Vajnory. 

 

1.) Oblasť personálnej práce. 
 

 Okrsková stanica mestskej polície Bratislava Nové Mesto / ďalej OS MsP  NM/ mala k 

01.01.2018 skutočný stav 39 policajtov mestskej polície a 2 zamestnancov na kamerovom systéme 

zo zníženou zdravotnou schopnosťou.  

 Na úseku   riadenia boli zaradení 2 policajti /veliteľ, zástupca veliteľa/, na úseku 

objasňovania  priestupkov 1 policajt, na úseku evidovania písomností 1 policajtka, na úseku 

operačnej služby 5 policajti, na úseku výkonu hliadkovej služby 21 policajtov a 9 policajtov bolo  

zaradených na pracovnej pozícii okrskár. 
 

2.)Oblasť výkonu služby. 

 

Výkon služby policajtov OS MsP Bratislava Nové Mesto /ďalej OS MsP NM/ v mestskej časti 

Bratislava Rača bol zameraný najmä na plnenie úloh vyplývajúcich zo spolupráce mestskej časti 

Bratislava Rača s OS MsP BA Nové Mesto. Okrskári, ako aj  hliadky mestskej polície boli velené 

do okrsku na základe analýzy zistených  priestupkov  na úseku zabezpečenia verejného poriadku, 

ochrany životného prostredia, dodržiavania poriadku čistoty a hygieny v uliciach , na verejných 

priestranstvách, ako aj na miestach verejnosti prístupných. Pred nástupom výkonu služby boli 

hliadky  riadne inštruované a oboznámené s bezpečnostnou situáciou v jednotlivých okrskoch 

/Krasňany, Rača a Východné, kde plnili  bezpečnostnú problematiku viď príloha. 

 

 V hodnotenom období bolo celkovo príslušníkmi OS MsP Bratislava Nové Mesto zistených 

v MČ Bratislava Rača 1.554 udalostí, z toho bolo zistených v rámci  dopravy 881 priestupkov, čo 

predstavuje 56,7% z celkového počtu udalostí riešených OS MsP NM /viď príloha/. Z čoho 

vyplýva, že dôraz bol kladený na kontrolu a riešenie dodržiavania VZN MČ Bratislava Rača, ako 

aj verejného poriadku /viď príloha/. 

 V rámci riešenia priestupkov v blokovom konaní, bolo  riešených 573 osôb  uložením 

blokovej pokuty na sumu 11.440,-€.  

 

Obdobie 2015 2016 2017 

Udalosti celkom 1.156 1.157 1.554 

Počet blok. pokút 240 364 573 

Suma blok. pokút 3.930 € 7.300 € 11.440 € 

 

 V MČ Bratislava Rača sú ustanovení  okrskári pre jednotlivé okrsky v rámci m. č. Bratislava 

Rača : prísl. OS MsP NM  p. Valo /Východné/, p. Hlučil /Krasňany/, p. Turan /Rača/,  ktorí majú 

územnú a objektovú zodpovednosť. Úzko spolupracujú s MÚ Bratislava Rača a bezodkladne riešia 

problémy spadajúce do kompetencie mestskej polície.  V hodnotenom období riešili nasledovné 

úlohy a to : 

 Vykonávali kontrolu areálov školských zariadení, kde dochádzalo k zgrupovaniu sa 

neprispôsobivej mládeže. 
Vykonávali kontrola dodržiavania Zákona o niektorých podmienok držania psov v MČ 
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 Preverovali  a riešili vraky v zmysle Zákona o odpadoch. 

 Zabezpečovali verejný poriadok a nerušený priebeh spoločensko-kultúrnych podujatí 

/Hody 2017 , Vinobranie 2017 , oslavy príchodu Nového rok a pod./.  

 Zabezpečoval bezpečný prechod detí cez priechod  pre chodcov na vybraných základných 

školách.  

 Vykonávali činnosť na úseku kontroly bezdomovcov v záhradkárskej oblasti Žabí 

majer, obťažovanie záhradkárov, odchyt túlavých psov v spolupráci s organizáciou 

Sloboda zvierat. 

 Riešili dopravnú situáciu v súlade so zákonom č. 8/2009 Z. z. o cestne premávke  

v platnom znení na problémových úsekoch. 

 Vykonávali kontroly na úseku požívania alkoholických nápojov maloletými  

a mladistvými osobami. 

 Na úseku znečisťovania okolia kontajnerových stojísk. 

 Na úseku čistoty a poriadku. 

 Kontrolovali okolie Miestneho úradu BA Rača so zameraním na predchádzanie vandalizmu 

a poškodzovanie majetku MČ . 

 Vykonávali kontroly dodržiavania prevádzkového času v prevádzkach.  

 

3.) Oblasť prevencie. 
  Bola zabezpečovaná bežným výkonom služieb hliadkami v jednotlivých okrskoch v rámci 

Okrskovej stanice MsP Bratislava Nové Mesto. Bol vykonávaný dohľad okrskármi MsP MČ BA 

Rača v čase od 07.15 h. do 08.00 hod. počas školského roka na bezpečnosť prechodu detí do  

vybraných základných škôl  pri priechodoch pre chodcov, čím bolo zabezpečené to, že v danom 

čase a mieste nebola spôsobená dopravná nehoda s účasťou  detí.  
 

4.)Oblasť využitia kamerového sytému 
 Kamerový monitorovací systém v MČ Bratislava Rača bol odovzdaný do prevádzky 

Okrskovej stanice Mestskej polície Bratislava Nové Mesto dňa 20.08.2013. Bezpečnostné 

kamery sú v MČ Bratislava Rača situované v 10 lokalitách, ktoré boli vytipované na základe 

bezpečnostnej situácie: 

 Kubačova ul. MÚ BA Rača /vchod do úradu/ 

 Kubačova ul. MÚ BA Rača /obradná sieň/ 

 Alstrova ul. / kruhový objazd/ 

 ul. Pri šajbách /bývalý zberný dvor/ 

 ZŠ Tbiliská /hlavný vchod/ 

 ZŠ Tbiliská /bočný vchod do školy/ 

 ZŠ Tbiliská /ihrisko/ 

 ul. Púchovská /park/ 

 ul. Dopravná /zastávka/ 

 Detvianska ul. /digitálna kamera/ 

 

 V monitorovaných lokalitách je kamerovým systémom zabezpečený nepretržitý dozor 

nad dodržiavaním verejného poriadku a dopravnej situácie, čo nie je možné zabezpečiť 

fyzickou prítomnosťou hliadok OS MsP NM. Je to významný prvok pri napĺňaní cieľa 

komplexnej ochrany života zdravia a majetku obyvateľov MČ BA Rača, ako aj iných osôb  

v tejto mestskej časti. 

 V rámci prevencie predstavuje prítomnosť kamier preventívne pôsobenie na osoby  

v označenom priestore a prijímanie preventívnych opatrení vo vzťahu k situáciám a objektom 

v rámci monitorovaného priestranstva. Predovšetkým ochrana rizikových skupín obyvateľstva 

/starší ľudia, 
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deti, mládež/ ako možných obetí kriminality. Tiež monitorovanie osôb zjavne pod vplyvom 

omamných návykových látok, alebo pri ktorých ich správanie zvyšuje pravdepodobnosť 

protispoločenského konania. Za hodnotené obdobie roku 2017 bolo kamerovým systémom 

zistených a následne riešených 11 priestupkov.   

 

 

5.)Oblasť spolupráce s OO PZ Rača 

 
Spolupráca s OO PZ Rača bola zabezpečovaná  najmä na úseku  verejného poriadku a dopravy 

počas bezpečnostných opatrení pri konaní verejných zhromaždení a spoločensko kultúrnych 

podujatí. V hodnotenom období bolo v spolupráci s policajným zborom vykonaných 5 

bezpečnostných opatrení. Najmä to boli  Račianske hody, Vinobranie 2017, kultúrne podujatia v 

Nemeckom dome a pod..  Ďalej boli vykonané 2 policajné akcie na úseku podávania alkoholických 

nápojov mladistvým.    Spolupráca bola vykonávaná v zmysle Dohody o spolupráci pri ochrane 

VP v hl. m. SR Bratislave medzi KR PZ v Bratislave a Hlavným mestom SR Bratislavy pod 

č. p.: MsP-332/2011. Zo strany OS MsP NM neboli v predmetnej veci výhrady v uplatňovaní tejto 

dohody v praxi. 

 

 

 

6)Záver : 
 

Úlohy, ktoré vyplývajú z činnosti  OS MsP BA Nové Mesto a kontroly dodržiavania 

zákonných ustanovení a všeobecne záväzných právnych predpisov boli  plnené v rámci  možností 

okrskovej stanice najmä z hľadiska personálneho stavu tejto stanice s cieľom, čo najlepšie ich 

zvládnuť a nastoliť požadovaný stav. Napriek tomu, že stanica plnila trvalé úlohy v súvislosti  

zo športovými a kultúrnymi podujatiami konaných pri ZŠ O. Nepelu, pri Národnom tenisovom 

centre, pri Hant Aréne, ako aj v oddychových zónach pre Bratislavčanov na Partizánskej lúke  

a Kamzíku, bola zaznamenaná zvýšená činnosť mestskej polície na úseku produktivity práce pri 

zisťovaní a riešení priestupkov v MČ BA Rača (viď tabuľka). 

Mestská polícia okrem kontroly dodržiavania zákonných ustanovení a všeobecne záväzných 

právnych predpisov vynaložila   nemalé sily a prostriedky na zabezpečenie verejného poriadku  

a zabezpečenia dopravnej situácie počas jednotlivých spoločensko-kultúrnych podujatí 

/Vinobranie, hody, Račiansky polmaratón a pod./ konaných v MČ BA Rača. 
 
Prioritou pre nasledujúce obdobie bude pre Expozitúru MsP BA III zabezpečiť výkon 

služby na  kontrolu verejného poriadku a dodržiavanie Zákona o cestnej premávke, vzhľadom k 

tomu, že najväčším problémom v MČ BA Rača sú nedisciplinovaní vodiči, čo potvrdzuje aj 56% 

riešenie udalostí v rámci dopravy z celkového počtu riešených udalostí.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Udalosti riešené OS MsP Nové Mesto v MČ BA Rača 

od 01.01.2017 do 01.01.2018 

     

Udalosti Počet udalostí Počet blok.pokút Pocet_BPNM Suma blok.pokút 

preverenie udalosti 512 0 0 0 

RZP 11 0 0 0 

HaZZ 1 0 0 0 

Sloboda zvierat 5 0 0 0 

iné oznámenia a zistenia 31 0 0 0 

bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky 881 568 2 11380 

priestupok proti verejnému poriadku 19 2 0 30 

psi (vodítko,voľný pohyb) 1 0 0 0 

čistota a ver.poriadok 29 0 0 0 

kontajnery a ich stojiská 5 0 0 0 

nepovolené pálenie odpadu 1 0 0 0 

znečisťovanie komunikácie 1 0 0 0 

zákaz táborenia, zakladanie ohniska 2 0 0 0 

ambulantný predaj 1 0 0 0 

záverečné hodiny-prevádzkové časy a VP 1 0 0 0 

požívanie alk.nápojov na ver.priestr. 10 0 0 0 

priestupok proti občianskému spolunažívaniu 3 0 0 0 

priestupok proti majetku 1 0 0 0 

nepovolené skládky - porušenie zákona 7 0 0 0 

VRAK motor.vozidla - porušenie zákona 15 0 0 0 

dopravná značka - zmena,zničenie,poškodenie,znečištenie 3 0 0 0 

znečisťovanie komunikácie -  podľa zákona 1 0 0 0 

porušenie zákona o ochrane nefajčiarov 10 2 0 20 

stavba bez stavebného povolenia 1 0 0 0 

porušenie podmienok držania psov 2 1 0 10 

Celkom 1554 573 2 11440 
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Udalosti po spôsobe riešenia v MČ BA Rača 

od 01.01.2017 do 01.01.208 

     

Udalosti Počet udalostí Počet blok.pokút Pocet_BPNM Suma blok.pokút 

nedoriešené 1 0 0 0 

bloková pokuta 571 571 0 11360 

oznámené na DI 4 0 0 0 

bloková pokuta nezaplatená na mieste 2 2 2 80 

objasňovanie odložené 29 0 0 0 

objasň.- odovzdanie veci príslušnému orgánu 7 0 0 0 

objasň.- správa o výsledku objasňovania 9 0 0 0 

objasňovanie uložené 9 0 0 0 

vec oznámená PZ-neriešený priestupok mest.políciou 4 0 0 0 

privolaná RPZ 11 0 0 0 

privolaní zo Slobody zvierat 5 0 0 0 

privolaní hasiči 1 0 0 0 

napomenutie 297 0 0 0 

oznam nepotvrdený 512 0 0 0 

začaté objasňovanie 9 0 0 0 

oznámené príslušnému orgánu 36 0 0 0 

oznámené prísl.orgánu-nejde o priestupok 16 0 0 0 

PRIESTUPOK odovzdaný PZ 1 0 0 0 

oznámené-služobný pomer a pod. 1 0 0 0 

nemožno prejednať (vek,príčetnosť,CD...) 18 0 0 0 

vyriešené na mieste 11 0 0 0 

Celkom 1554 573 2 11440 

 

 

 



 

MINISTERSTVO VNÚTRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY 
OKRESNÉ RIADITEĽSTVO POLICAJNÉHO ZBORU V BRATISLAVE III 

Obvodné oddelenie Policajného zboru Bratislava Rača 
Hubeného ul. 26, 832 56 Bratislava 

__________________________________________________________________________________ 

 

 
 

Mestská časť Bratislava-Rača  

k rukám p. prednostky  

Kubačova ul. 21  

831 06 Bratislava  

 

 
 Váš list/zo dňa  Naše číslo              Vybavuje/linka                           Bratislava  

/13.04.2018  ORPZ-BAIII-OPP3-96-009/2018        pplk. Jozef Bukovský/33806               17.04.2018  

 
Vec  

Informácia o stave bezpečnostnej situácie a ochrane verejného poriadku v služobnom obvode 

Obvodného oddelenia Policajného zboru Bratislava Rača za rok 2017  

- zaslanie  

___________________________________________________________________________  

 

 

Na základe Vašej telefonickej žiadosti zo dňa 13.04.2018 o zaslanie informácie o stave 

bezpečnostnej situácie a ochrane verejného poriadku v služobnom obvode Obvodného oddelenia 

Policajného zboru Bratislava Rača /ďalej len „obvodné oddelenie“/ za rok 2017, Vám touto cestou 

podávam nasledovnú informáciu.  

Podľa územno-správneho členenia patrí pod pôsobnosť služobného obvodu obvodného 

oddelenia teritórium mestských častí Bratislava Rača a Vajnory. Na obvodnom oddelení sú 

vykonávané analýzy nápadu celkovej a uličnej trestnej činnosti a priestupkov, ktoré sa priebežne 

vyhodnocujú a na základe ich výsledkov sú jednotlivé hliadky velené do miest a v časoch, kde 

dochádzalo najčastejšie k takémuto protiprávnemu konaniu.  

 

Prehľad o nápade a objasnenosti trestnej činnosti:  

V roku 2017 bolo zaznamenaných v služobnom obvode obvodného oddelenia celkom 446 

trestných činov, z ktorých bolo objasnených 208 vecí, z celkového počtu objasnených vecí bolo 159 

trestných činov objasnených policajtmi obvodného oddelenia, percento objasnenosti trestnej 

činnosti predstavovalo 46,64%. Oproti rovnakému obdobiu roku 2016, kedy bolo napadnutých 

celkom 477 trestných činov, z ktorých bolo objasnených 195 vecí (obvodným oddelením 146 vecí) 

a objasnenosť trestnej činnosti bola na úrovni 40,88%, došlo k zníženiu nápadu trestnej činnosti o 

31 trestných činov a zvýšeniu celkovej objasnenosti trestnej činnosti o 5,76%. Policajti obvodného 

oddelenia sa podieľali 54,27% podielom na celkovej objasnenosti, čo je oproti rovnakému obdobiu 

minulého roku nárast v podiele na objasnenosti o 7,02.  
Na úseku uličnej trestnej činnosti bolo zaznamenaných 159 trestných činov, z ktorých bolo 

objasnených 74 vecí, percento objasnenosti predstavovalo 46,54%. Z celkového počtu 

 

 

                                                 Telefón                       Fax                          E-mail                                Internet                 IČO  

                                                +421/961 03 38 06     +421/961 03 38 09   jozef.bukovsky@minv.sk  www.minv.sk       00151866  
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objasnených vecí bolo 39 objasnených policajtmi obvodného oddelenia, podiel na 

objasnenosti predstavoval 52,71%. V roku 2016 bolo na ulici napadnutých celkovo 169 trestných 

činov, z ktorých bolo objasnených 69 vecí, percento objasnenosti predstavovalo 40,83%, teda v 

sledovanom období došlo k zníženiu nápadu uličnej trestnej činnosti o 10 vecí, ako aj k zvýšeniu 

objasnenosti uličnej trestnej činnosti o 5,71%. 

  

Z celkového počtu trestných činov spáchaných na ulici bolo najviac spáchaných v čase od 

14.00 do 22.00 hod. – celkovo 47 a v dopoludňajšej dobe v čase od 06.00 do 14.00 hod. – celkovo 

30 skutkov. Z tohto dôvodu bolo v inkriminovaných časoch /poobedňajšia a doobedňajšia doba do 

služby velených cca. 2/3 policajtov do hliadkových a obchôdzkových služieb/. Je snaha veliť 

hliadky do výkonu služby najmä v inkriminovanej dobe s uložením konkrétnych úloh a na miestach, 

kde je trestná činnosť páchaná, aby došlo k zamedzeniu páchania trestnej činnosti, resp. k zníženiu 

nápadu trestnej činnosti páchanej na ulici.  

 

V nasledujúcich odsekoch sú uvedené niektoré vybrané ukazovatele:  

 

Na úseku krádeží motorových vozidiel bolo v roku 2017 celkom napadnutých 12 skutkov 

/z toho v mestskej časti Bratislava-Rača (ďalej len „mestská časť“) 9 skutkov/, z ktorých boli 

objasnené štyri veci /z toho v mestskej časti 2/. V roku 2016 bolo na tomto úseku napadnutých 22 

skutkov /z toho v mestskej časti 11/, z ktorých boli objasnené dve veci /z toho v mestskej časti 1/. 

V roku 2017 došlo k zníženie nápadu trestnej činnosti na tomto úseku oproti predchádzajúcemu 

roku o 10 vecí.  

Na úseku krádeží vecí z motorových vozidiel bolo napadnutých 37 skutkov /z toho v 

mestskej časti 23/, z ktorých boli objasnené dve veci /z toho v mestskej časti 1/. V roku 2016 bolo 

napadnutých 28 skutkov, z ktorých bola objasnená jedna vec. Na tomto úseku došlo k zvýšeniu 

nápadu o 9 skutkov.  

Na úseku krádeží v bytoch bolo v hodnotenom období napadnutých 8 skutkov /z toho v 

mestskej časti 5/, z ktorých boli objasnené tri skutky /z toho v mestskej časti 2/. V roku 2016 boli 

na tomto úseku napadnuté 3 skutky/z toho v mestskej časti 2/, z ktorých nebol objasnený žiadny. 

Na tomto úseku došlo k zvýšeniu nápadu o 5 skutkov.  

V roku 2017 boli spáchané tri lúpežné prepadnutia /z toho v mestskej časti 2/, z ktorých 

bol objasnený jeden skutok. V roku 2016 boli na tomto úseku napadnuté 4 skutky/z toho v mestskej 

časti 2/, z ktorých boli objasnené dva skutky /z toho v mestskej časti 1/. Došlo k zníženiu nápadu o 

1 skutok.  

Na úseku drogovej trestnej činnosti bolo v hodnotenom období napadnutých 10 skutkov 

/z toho v mestskej časti 6/, z ktorých boli objasnené štyri veci /z toho v mestskej časti 3/. V roku 

2016 bolo na tomto úseku napadnutých 27 skutkov/z toho v mestskej časti 20/, z ktorých bolo 

objasnených 23 vecí /z toho v mestskej časti 17/. Pozitívom je, že na tomto úseku došlo k zníženiu 

nápadu o 17 skutkov. 

  

V roku 2017 obvodné oddelenie vyšetrovalo viacero čiastkových útokov pokračujúceho 

trestného činu podvodu podľa § 122 ods. 10 Trestného zákona k § 221 ods. 1, ods. 2 Trestného 

zákona, ktorých sa dopustil obvinený R.S., bytom Bratislava – Vrakuňa so spolupáchateľkou obv. 

V.V., bytom Bratislava, Devínska Nová Ves, ktorí pod zámienkou prenájmov rodinných domov a 

bytov vylákali od viacerých poškodených po celom Slovensku finančné hotovosti. Uvedené trestné 

veci boli podľa § 21 ods. 3 Trestného poriadku (per analogiam) s poukazom na § 18 ods. 1 Trestného 

poriadku spojené na spoločné konanie, pričom páchatelia danými konaniami spôsobili väčšiu škodu. 

V súčasnosti je vec aj naďalej vyšetrovaná na odbore kriminálnej polície Okresného riaditeľstva 
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Policajného zboru v Bratislave III, pričom bolo doposiaľ zistených ďalších min. 31 skutkov. 

Obvinené osoby sú stíhané väzobne.  

Vybraným druhom kriminality s najvýraznejším medziročným nárastom bol trestný čin 

ohrozenie pod vplyvom návykovej látky podľa § 289 TZ, kde došlo k nárastu o 13 vecí. V roku 

2017 bolo napadnutých spolu 31 vecí (z toho 21 vecí v zmysle § 289 ods. 1 TZ – jazda pod vplyvom 

alkoholických nápojov a 10 vecí v zmysle § 289 ods. 2 TZ – vodič sa odmietol podrobiť dychovej 

skúške). V roku 2016 bolo napadnutých spolu 18 vecí (z toho 12 vecí v zmysle § 289 ods. 1 TZ a 6 

vecí v zmysle § 289 ods. 2 TZ).  

 

Prehľad o nápade a objasnenosti priestupkov:  

 

V roku 2017 bolo napadnutých 1158 priestupkov /jedná sa o priestupky objasňované 

obvodným oddelením spolu s priestupkami vyriešenými na mieste v blokovom konaní/, v roku 2016 

to bolo 1068 priestupkov, čo je zvýšenie nápadu o 90 priestupkov, objasnenosť priestupkov 

predstavovala v roku 2017 82,30%, čo je oproti roku 2016, kedy objasnenosť predstavovala 79,12%, 

viac o 3,18%.  

V roku 2017 bolo policajtmi obvodného oddelenia objasňovaných (evidovaných) 437 

priestupkov, v roku 2016 to bolo 536 priestupkov, čo predstavuje zníženie nápadu o 99 priestupkov, 

objasnenosť evidovaných priestupkov predstavovala v sledovanom období 47,84%, čo je oproti 

rovnakému obdobu minulého roka, kedy objasnenosť predstavovala 50,55%, menej o 2,72%.  

Priestupky proti majetku tvoria 20,03% z celkového nápadu. Na úseku priestupkov proti 

majetku bolo napadnutých 232 vecí, čo je menej napadnutých priestupkov o 17, ako v sledovanom 

období roku 2016. Objasnenosť priestupkov proti majetku bola na úrovni 29,74%, pričom táto sa 

oproti roku 2016 zvýšila o 4,04%.  

Priestupky proti občianskemu spolunažívaniu tvoria 10,27% z celkového nápadu. V roku 

2017 bolo napadnutých 119 týchto priestupkov, čo je o 23 priestupkov menej, ako v roku 2016. 

Objasnenosť uvedených priestupkov bola na úrovni 71,43%, čo je zníženie objasnenosti o 4,63% 

oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka.  

Na úseku priestupkov proti bezpečnosti a plynulosti v cestnej premávke bol alkohol u 

vodičov zistený v 9 prípadoch, čo je zvýšenie o 2 prípady oproti minulému roku.  

 

V priebehu roku 2017 nedošlo na území mestskej časti Bratislava Rača k žiadnemu 

hromadnému, ani inému závažnému narušeniu verejného poriadku. V prípadoch rušenia nočného 

kľudu, drobných výtržností, a pod., napr. zo strany osôb pod vplyvom alkoholických nápojov, boli 

tieto skutky policajtmi obvodného oddelenia vyriešené v kompetencii Policajného zboru v zmysle 

príslušných zákonných ustanovení, resp. boli predložené príslušnému správnemu orgánu Okresného 

úradu v Bratislave na prejednanie. Bezpečnosť občanov mestskej časti Bratislava Rača bola v 

priebehu celého roku 2017 zabezpečovaná výkonom hliadkovej a obchôdzkovej služby nepretržite 

v dennej aj nočnej dobe policajtmi obvodného oddelenia, ako aj policajtmi Pohotovostnej 

motorizovanej jednotky Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave.  

 

 

 

 

pplk. Mgr. Jozef Bukovský  

                                                                                                                                   riaditeľ, v. r. 

 

 

 

 


