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1. Návrh uznesenia 

Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača po prerokovaní materiálu 

 
berie na vedomie 

 
 

a) Informácia o činnosti  Expozitúry  MsP BA III v MČ Bratislava Rača za obdobie od 

01.01.2019 do 01.01.2020. 

b) Informácia o stave bezpečnostnej situácie a ochrane verejného poriadku v sluţobnom 

obvode Obvodného oddelenia Policajného zboru Bratislava Rača za rok 2019 
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2. Dôvodová správa  

 
  

 V záujme informovania poslancov miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-

Rača občanov o stave a činnosti na úseku verejného poriadku za rok 2019 v mestskej časti 

Bratislava-Rača, sme oslovili oboch predstaviteľov bezpečnostných zloţiek, ktoré na 

tomto úseku pôsobia.  

 V plnom znení predkladáme Informáciu o činnosti  Expozitúry  MsP BA III v MČ 

Bratislava Rača za obdobie od 01.01.2019 do 01.01.2020, 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 sluţobnom obvode Obvodného oddelenia Policajného zboru 

Bratislava Rača za rok 2019, 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 11.02.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I n f o r m á c i a 

 

o činnosti mestskej polície Expozitúry Bratislava III 

v mestskej časti Bratislava Rača 

za obdobie od 01.01.2019 do 01.01.2020 

 

 

 

  

 

        

                                         

 

 

 

Vypracoval :                           Informácia obsahuje : 

 

Veliteľ  Expozitúry MsP BA III                                                     1.  Textová časť 
Mgr. Ján KOCSIS                              2. Tabuľková časť 

            v. r. 

 

 

 

 

Február 2020 
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 Expozitúra  mestskej polície Bratislava III (ďalej len Exp. BA III)  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 kríţ, 

Rača, Východné, Krasňany a Vajnory. 

 

 

 

1.) Oblasť personálnej práce. 
 

 Expozitúra  mestskej polície Bratislava III /ďalej Exp  BA III/ mala k 01.01.2020 skutočný 

stav 33 príslušníkov mestskej polície a 1 zamestnanca na kamerovom systéme zo zníţenou 

zdravotnou schopnosťou.  

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

objasňovania  priestupkov 1 príslušník MsP, na úseku operačnej sluţby 5 príslušníci MsP, na 

úseku výkonu hliadkovej sluţby 18 príslušníkov MsP a 7 príslušníkov bolo  zaradených na úseku 

okrskár. 
 

2.)Oblasť výkonu služby. 

 

Výkon sluţby policajtov Exp BA III v mestskej časti Bratislava Rača bol zameraný najmä na 

plnenie úloh vyplývajúcich zo spolupráce mestskej časti Bratislava Rača s Exp BA III. Okrskár, 

ako aj  hliadky mestskej polície boli velené do okrsku na základe analýzy zistených  priestupkov  

na úseku  verejného poriadku, ochrany ţivotného prostredia, dodrţiavania poriadku čistoty a 

hygieny v uliciach , na verejných priestranstvách a  na miestach verejnosti prístupných. Pred 

nástupom výkonu sluţby boli hliadky  riadne inštruované a oboznamované s bezpečnostnou 

situáciou v jednotlivých okrskoch /Krasňany, Rača a Východné/, kde plnili  bezpečnostnú 

problematiku (viď príloha). 

 

 V hodnotenom období bolo celkovo príslušníkmi Exp. BA III zistených v MČ Bratislava 

Rača 1425 udalostí, z toho bolo zistených v rámci  dopravy 681 priestupkov, čo predstavuje 

47,8% z celkového počtu udalostí riešených touto stanicou.  

 V rámci riešenia priestupkov v blokovom konaní bolo  riešených 465 osôb  uloţením 

blokovej pokuty na sumu 11.540,-€.  

 

 V MČ Bratislava Rača bol vzhľadom k personálnemu stavu Exp. BA III ustanovený  iba 1 

okrskár pre všetky okrsky v rámci m. č. Bratislava Rača na miesto troch okrskárov. Činnosť 

okrskára vykonával p. Hlučil,  ktorý mal územnú a objektovú zodpovednosť v týchto okrskoch 

(Rača, Krasňany a Východné). Spolupracoval s MÚ Bratislava Rača a bezodkladne riešil z 

ostatnými hliadkami Exp. BA III problémy spadajúce do kompetencie mestskej polície.  V 

hodnotenom období riešili nasledovné úlohy: 
  

 Na úseku statickej dopravy. 

 Na úseku priestupkov proti verejnému poriadku. 

 Kontrolovali okolie Miestneho úradu BA Rača so zameraním na predchádzanie 

vandalizmu a poškodzovanie majetku MČ neprispôsobivými osobami. 

 Vykonávali kontroly dodrţiavania prevádzkového času v prevádzkach.  

 Preverovali  a riešili staré motorové vozidlá v zmysle Zákona o odpadoch. 

 Zabezpečovali verejný poriadok a nerušený priebeh spoločensko-kultúrnych podujatí 

/Hody 2019 , Vinobranie 2019  a  pod./.  
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 Zabezpečovali  v prípade potreby bezpečný prechod detí cez priechod  pre chodcov na 

vybraných základných školách.  

 Vykonávali činnosť na úseku kontroly neprispôsobivých osôb v záhradkárskej oblasti 

Ţabí majer, obťaţovanie 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. 

 

Uvedené činnosti Exp. BA III boli plnené vzhľadom k personálnemu stavu tejto stanice 

a plnenia ďalších úloh v zmysle Zákona o obecnej polícii, zákonných ustanovení a všeobecne 

záväzných právnych predpisov a plnenia týchto úloh aj v ďalších mestských častí (MČ BA 

Nové Mesto a MČ BA Vajnory), kde je tunajšia expozitúra vecne a miestne príslušná konať. 

 

3.) Oblasť prevencie. 
  Bola zabezpečovaná beţným výkonom sluţieb hliadkami v jednotlivých okrskoch v rámci 

Exp. BA III. Bol vykonávaný dohľad príslušníkmi mestskej polície v MČ BA Rača v čase od 

07.15 h. do 08.00 hod, v rámci personálnych moţností stanice počas školského roka na bezpečnosť 

prechodu detí pri vytypovaných  základných školách  pri priechodoch pre chodcov. Tým bolo 

zabezpečené to, ţe 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 nepretrţitý dozor 

nad dodrţiavaním verejného poriadku a dopravnej situácie, čo nie je moţné zabezpečiť 

fyzickou prítomnosťou hliadok Exp BA III. Je to významný prvok pri napĺňaní cieľa 

komplexnej ochrany ţivota 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, deti, mládeţ/ ako moţných obetí kriminality. Tieţ monitorovanie osôb zjavne 

pod vplyvom omamných návykových látok, alebo pri ktorých ich správanie zvyšuje 

pravdepodobnosť protispoločenského konania.  

 

5.)Oblasť spolupráce s OO PZ Rača 
 Spolupráca s OO PZ Rača bola zabezpečovaná  najmä na úseku  verejného poriadku a 
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dopravy počas bezpečnostných opatrení pri konaní verejných zhromaţdení a spoločensko 

kultúrnych podujatí. V hodnotenom období bolo v spolupráci s policajným zborom vykonaných 4 

bezpečnostné opatrenia. Najmä to boli  Račianske hody 2019, Vinobranie 2019, kultúrne podujatia 

v Nemeckom dome a pod.. 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 Exp. BA III neboli v tejto veci výhrady v 

uplatňovaní tejto dohody v praxi. 

 

6)Záver : 
 

Exp BA III je na úseku personálneho obsadenia poddimenzovaná. Plánovaný stav  je 54 

príslušníkov MsP, čo je k súčasnému stavu 33 príslušníkov MsP o 21 príslušníkov MsP menej 

oproti plánovanému stavu.  Vzhľadom k personálnym moţnostiam Exp BA III  a plnenia ďalších 

úloh vyplývajúcich zo Zákona o obecnej polície ako aj iných zákonných ustanovení a všeobecne 

záväzných právnych predpisov je problematika na úseku dopravy a verejného poriadku riešená 

operatívne k personálnym moţnostiam Exp BA III. Bezodkladne sú riešené podnety od občanov 

podané cestou telefonickej linky „159“ alebo 02/44634804. 

Nemalé sily a prostriedky  boli v roku 2019 vyuţívané na zabezpečenie verejného poriadku 

a  dopravnej situácie počas jednotlivých spoločensko-kultúrnych podujatí  a pod.. Prioritou pre 

nasledujúce obdobie je pre Exp. BA III posilniť výkon sluţby personálne. Nakoľko v priemere 2 

dvojčlenné hliadky na dennú a nočnú dobu sú nepostačujúce v rámci celého Okresu Bratislava III, 

kde je Exp BA III miestne príslušná konať.  

 

Pre informáciu riešené udalosti Exp BA III podľa jednotlivých mestských častí: 

 

Mestská časť Počet udalostí V blok. konaní BPNM Suma v € 

Nové Mesto 8.489 3.918 10 87.120 

Rača 1.425 465 1 11.540 

Vajnory 432 203 0 3.550 

Celkom 10.346 4.586 11 102.210 

 

 

Udalosti po spôsobe riešenia v MČ BA Rača  za obdobie 

od 01.01.2019 do 01.01.2020 

     

Udalosti 
Počet 

udalostí 
v blok. 
konaní 

BPNM 
Suma v 

blok. 
Konaní € 

nedoriešené 1 0 0 0 

bloková pokuta 464 464 0 11500 

PRIESTUPOK oznámený na DI 2 0 0 0 

bloková pokuta nezaplatená na mieste 1 1 1 40 

objasňovanie odložené 8 0 0 0 

objasň.- odovzdanie veci príslušnému orgánu 23 0 0 0 

objasň.- správa o výsledku objasňovania 29 0 0 0 

vec oznámená PZ-nejde o priestupok 1 0 0 0 

privolaná RPZ 3 0 0 0 

privolaná Sloboda zvierat 14 0 0 0 

podozrenie z TRESTNÉHO ČINU oznámené PZ 1 0 0 0 
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priestupok TAXI oznámený prísluš.orgánu 1 0 0 0 

napomenutie 192 0 0 0 

oznam nepotvrdený 629 0 0 0 

začaté objasňovanie 11 0 0 0 

PRIESTUPOK oznámený príslušnému orgánu 26 0 0 0 

vec oznámená prísl.orgánu-nejde o priestupok 7 0 0 0 

PRIESTUPOK oznámený PZ 2 0 0 0 

nemožno prejednať (vek,príčetnosť,CD...) 1 0 0 0 

vec vyriešená na mieste-nejde o priestupok 9 0 0 0 

Celkom 1425 465 1 11540 

 

                                                                                               

 

Riešenie udalostí v MČ BA Rača za obdobie 

od 01.01.2019 do 01.01.2020 

     

     

Udalosti 
Počet 

udalostí 
v blok. 
konaní 

BPNM 
Suma v 

blok. 
Konaní € 

preverenie udalosti 629 0 0 0 

RZP 3 0 0 0 

Sloboda zvierat 14 0 0 0 

iné oznámenia a zistenia 17 0 0 0 

TČ 1 0 0 0 

bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky 681 456 1 11200 

priestupok na úseku ochrany život.prostredia 1 0 0 0 

priestupok proti verejnému poriadku 18 1 0 20 

čistota a ver.poriadok 7 1 0 20 

nepovolené pálenie odpadu 2 0 0 0 

záverečné hodiny-prevádzkové časy a VP 5 0 0 0 

požívanie alk.nápojov na ver.priestr. 1 0 0 0 

kontrola TAXI 9 7 0 300 

nepovolené skládky - porušenie zákona 7 0 0 0 

VRAK motor.vozidla - porušenie zákona 16 0 0 0 

dopravná značka - 
zmena,zničenie,poškodenie,znečištenie 8 0 0 0 

znečisťovanie komunikácie -  podľa zákona 2 0 0 0 

porušenie zákona o lesoch 1 0 0 0 

stavba bez stavebného povolenia 2 0 0 0 

porušenie podmienok držania psov 1 0 0 0 

Celkom 1425 465 1 11540 
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