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Vec 

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

Obvodného oddelenia Policajného zboru Bratislava Rača za rok 2022 

- zaslanie  

______________________________________________________________________________ 

     

                                      

Na základe Vašej žiadosti zo dňa 05.01.2023 o zaslanie informácie o stave bezpečnostnej 

situácie a ochrane verejného poriadku v služobnom obvode Obvodného oddelenia Policajného 

zboru Bratislava Rača /ďalej len „obvodné oddelenie“/, ktoré je základným útvarom odboru 

poriadkovej polície Okresného riaditeľstva Policajného v Bratislave III, Vám touto cestou podávam 

nasledovnú informáciu za rok 2022. 

 

Základné útvary odboru poriadkovej polície Okresného riaditeľstva Policajného zboru plnia 

na svojom teritóriu úlohy Policajného zboru podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 

171/1993 Z.z. o Policajnom zbore v  znení neskorších predpisov a nariadenia prezidenta 

Policajného zboru č. 80/2018 o činnosti základných útvarov služby poriadkovej polície Policajného 

zboru. Ide najmä o úlohy na úseku ochrany verejného poriadku, boja proti trestnej činnosti, 

zabezpečovania bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, odhaľovania, objasňovania, 

oznamovania a prejednávania priestupkov, úlohy na úseku trestného konania, ako aj na úseku 

dokladov a evidencií, vykonáva pátranie po osobách a veciach. Pri plnení týchto úloh spolupracuje 

tiež s orgánmi územnej samosprávy, ozbrojenými silami a zbormi pôsobiacimi na teritóriu 

obvodného oddelenia, záujmovými združeniami, právnickými a fyzickými osobami. 

Jedným zo sledovaných kritérií spokojnosti občana a zvyšovania dôveryhodnosti 

Policajného zboru u verejnosti  je i pozitívne ovplyvňovanie nápadu trestnej činnosti a priestupkov. 

Pre službu poriadkovej polície je hlavnou úlohou najmä boj s uličnou kriminalitou  v sledovaných 

mestách a zisťovanie jej páchateľov. Služba poriadkovej polície plní úlohy najmä na úseku ochrany 

verejného poriadku, boja proti trestnej činnosti, zabezpečovania bezpečnosti a plynulosti cestnej 

premávky, odhaľovania, objasňovania, oznamovania a prejednávania priestupkov.   
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Podľa územno-správneho členenia patrí pod pôsobnosť služobného obvodu obvodného 

oddelenia teritórium mestskej časti Bratislava Rača a mestskej časti 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. 

 

Obvodné oddelenie má plánovaný stav 37 policajtov. Z dôvodu nenaplnených tabuľkových 

stavov však k samotnému výkonu služby zostáva len 30 policajtov. 

 Základnými formami služobnej činnosti sú hliadková služba, obchôdzková služba, stála 

služba, hlásna služba, administratívna práca a ostatná služobná činnosť. 

 

Prehľad o nápade trestnej činnosti, uličnej trestnej činnosti a jej objasnenosti: 

 

V roku 2022 bolo zaznamenaných v služobnom obvode obvodného oddelenia celkom 287 

trestných činov, z ktorých bolo objasnených 135 vecí, z celkového počtu objasnených vecí bolo 92 

trestných činov objasnených policajtmi obvodného oddelenia, percento objasnenosti trestnej 

činnosti  predstavovalo 47,04 %. Oproti  rovnakému  obdobiu roku 2021,  kedy bolo napadnutých 

celkom 382 trestných činov, z ktorých bolo objasnených 183 vecí (obvodným oddelením 133 vecí) 

a objasnenosť trestnej činnosti bola na úrovni 47,91%, došlo k zníženiu nápadu trestnej činnosti 

o 95 trestných činov a miernemu zníženiu objasnenosti o 0,87%. Policajti  obvodného oddelenia sa 

podieľali 48,94% podielom na celkovej objasnenosti, čo je oproti roku 2021 nižší podiel na 

objasnenosti o 3,84%.  

 Na úseku uličnej trestnej činnosti bolo zaznamenaných 36 trestných činov, z ktorých bolo 

objasnených 15 vecí,  percento  objasnenosti  predstavovalo 41,67%.  Z celkového  počtu 

objasnených vecí bolo 9 objasnených policajtmi obvodného oddelenia. V roku 2021 bolo na ulici 

napadnutých celkovo 112 trestných činov, z ktorých bolo objasnených 57 vecí, percento 

objasnenosti predstavovalo 50,89%, teda v sledovanom období došlo k zníženiu nápadu uličnej 

trestnej činnosti o 76 vecí a k zníženiu objasnenosti uličnej trestnej činnosti o 9,22%.    

  

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

14.00 do 22.00 hod. – celkovo 20 a v čase od 06.00 do 14.00 hod. – celkovo 10 skutkov. Z tohto 

dôvodu bolo v inkriminovaných časoch /ranná a poobedňajšia 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 nasledujúcej časti sú uvedené niektoré vybrané ukazovatele: 

 

Na úseku krádeží motorových vozidiel bolo v roku 2022 celkom napadnutých 18 skutkov 

/z toho v mestskej časti Bratislava Rača (ďalej len „mestská časť“) 7 skutkov/, z ktorých boli 

objasnené 3veci. V roku 2021 bolo na tomto úseku napadnutých 27 skutkov /z toho v mestskej časti 

4/, z ktorých bolo objasnených tri. V roku 2022 došlo k zníženiu nápadu trestnej činnosti na tomto 

úseku oproti predchádzajúcemu roku o 9 vecí.  

Na úseku krádeží vecí z motorových vozidiel bolo napadnutých 46 skutkov /z toho 

v mestskej časti 11/, z ktorých boli objasnené 3 veci /všetky v mestskej časti/. V roku 2021 bolo 

napadnutých 87 skutkov/z toho v mestskej časti 4/, z ktorých boli objasnené 2 veci /obidve 

v mestskej časti/.Na tomto úseku došlo k zníženiu nápadu o 41 skutkov.  

 

Na úseku krádeží v bytoch a rodinných domoch boli v hodnotenom období napadnuté 9 

skutkov /z toho v mestskej časti 2/, z ktorých nebol objasnený žiadny skutok. V roku 2021 bolo na 
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tomto úseku napadnutých 12 skutkov /z toho v mestskej časti 3/, z ktorých nebol objasnený žiadny 

skutok. Na tomto úseku došlo k zníženiu nápadu o 3 skutky.  

V roku 2022 došlo k spáchaniu sedem skutkov lúpežného prepadnutia /v mestskej časti 0/. 

V roku 2021 bol na tomto úseku v mestskej časti spáchaný 1 skutok.  

Na úseku drogovej trestnej činnosti bolo v hodnotenom období napadnutých 46 skutkov /z 

toho v mestskej časti 12/, z ktorých bolo objasnených 31 vecí /z toho v mestskej časti 7/. V roku 

2021 bolo  na tomto úseku  napadnutých  55 skutkov /z toho v mestskej časti 10/, z ktorých bolo 

objasnených 38 vecí /z toho v mestskej časti 7/. Na tomto úseku došlo k zníženiu nápadu o 9 

skutkov  

Na úseku násilnej trestnej činnosti (ublíženie na zdraví § 156 Trestného zákona (ďalej len 

„TZ“) boli v hodnotenom období napadnuté 6 skutky, z ktorých boli objasnené štyri skutky, 

nebezpečné vyhrážanie § 360 TZ - v hodnotenom období napadnutých 5 skutkov, z ktorých bolo 

objasnených 3 vecí.   

 Skutkov trestného činu ohrozenie pod vplyvom návykovej látky podľa § 289 TZ bolo 

v hodnotenom období zistených celkom 22(z toho 18 vecí v zmysle § 289 ods. 1 TZ – jazda pod 

vplyvom alkoholických nápojov (nad 0,48 mg etanolu na liter vydychovaného vzduchu) a 4 veci 

v zmysle § 289 ods. 2 TZ – vodič sa odmietol podrobiť dychovej skúške).   

 Čo sa týka enviromentálnych trestných činov, ktoré boli  preverované v mestskej časti 

Bratislava – Rača môžeme povedať, že došlo k zvýšenému nápadu uvedenej trestnej činnosti. Vo 

väčšej miere si obyvatelia mestskej časti všímajú svoje okolie a ohlasujú nelegálne skládky odpadu, 

porušovanie ochrany stromov a krov – výruby stromov a podozrenie z pytliactva. Vecná 

príslušnosť vyšetrovania uvedených enviromentálnych trestných činov spadá pod nový odbor 

Prezídia policajného zboru a to Národnú centrálu osobitných druhov kriminality odboru 

odhaľovania nebezpečných materiálov a environmentálnej kriminality. 

Udalosti vyžadujúce si zásah zložiek policajného zboru v roku 2022 ako sú únik nebezpečnej látky, 

výbuchy, záplavy a živelné pohromy sa nevyžadoval. 

 Hliadky obvodného oddelenia PZ Bratislava – Rača v spolupráci s príslušníkmi Hasičského 

zboru v priebehu roka 2022 zasahovali niekoľko krát pri požiaroch, ktoré sa vyskytli v Mestskej 

časti Rača. Jeden z požiarov  na ktorom sa zúčastnili aj príslušníci dobrovoľného hasičského spolku 

MČ Rača bol rozsiahly požiar suchého trávnatého porastu a vinohradov  v rozlohe cca 10 ha 

v oblasti medzi ulicami Pekná cesta a Vtáčiková cesta  nad bytovými domami pod horou Malé 

Karpaty. Nemožno nespomenúť často sa vyskytujúce požiare v bývalom Železničnom učilišti 

nachádzajúcom sa na ul. Na pántoch. Uvedená budova je v správe Ministerstva vnútra SR. Budova 

je neobývaná a často v nej prespávajú bezdomovci.  

 

Prehľad o nápade a objasnenosti priestupkov: 

 

V roku 2021 bolo napadnutých 988 priestupkov /jedná sa o priestupky objasňované 

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

2022 bolo napadnutých 1158 priestupkov, čo je zvýšenie nápadu o 170 priestupkov, objasnenosť 

priestupkov predstavovala v roku 2022 celkom 87,74%, čo je menej o 2,14%, ako v roku 2022 kedy 

bola objasnenosť 89,88%.  

V roku 2021 bolo policajtmi obvodného oddelenia objasňovaných (evidovaných) 271 

priestupkov, v roku 2022 bolo evidovaných 292 priestupkov, čo predstavuje zvýšenie nápadu o 21 

priestupkov, objasnenosť evidovaných priestupkov predstavovala v sledovanom období 44,53%, čo 

je o 9,39 % menej ako v roku 2021.  

Priestupky proti majetku tvoria 17,70% z celkového nápadu. Na úseku priestupkov proti 

majetku bolo napadnutých 173 vecí, čo je o 16 napadnutých priestupkov menej, ako v roku 2021. 

Objasnenosť priestupkov proti majetku bola na úrovni 43,90%.  

Priestupky proti občianskemu spolunažívaniu tvoria 7,59% z celkového nápadu. V roku 

2022 bolo napadnutých 36 týchto priestupkov, čo je o 26 napadnutých priestupkov menej, ako v 

roku 2021. Objasnenosť uvedených priestupkov bola na úrovni 71,59%.  
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Priestupky proti verejnému poriadku tvoria 1,29% z celkového nápadu. V roku 2022 bolo 

napadnutých 25 týchto priestupkov, čo je o 5 priestupkov viacej, ako v roku 2021. Objasnenosť 

uvedených priestupkov bola na úrovni 93,33%.  

 

Na úseku priestupkov proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky bol alkohol (do 0,48 mg 

etanolu na liter vydychovaného vzduchu) u vodičov zistený v 15prípadoch, čo je zvýšenie o 6 

prípady oproti predchádzajúcemu roku. Ostatných priestupkov proti bezpečnosti a plynulosti 

cestnej premávky bolo v roku 2022 zistených 427, čo je oproti roku 2021 o 200 priestupkov menej. 

  

 V blokovom konaní bolo policajtmi obvodného oddelenia v roku 2022 uložených 

blokových pokút: 

 

Za priestupky proti majetku § 50/1 zák. č. 372/1990 Zb. o priestupkoch: 

- zaplatené na mieste            – 44 blokových pokút na sumu 885 €  

- nezaplatené na mieste        – 30 blokových pokút na sumu 840 €  

Za priestupky proti verejnému poriadku § 47 zák. č. 372/1990 Zb. o priestupkoch: 

- zaplatené na mieste            – 7blokových pokút na sumu 130 €  

- nezaplatené na mieste        – 6 blokových pokút na sumu 100 €  

Za priestupky proti bezpečnosti a plynulosti v cestnej premávke § 22 zák. č. 372/1990 Zb. 

o priestupkoch: 

- zaplatené na mieste            – 792 blokových pokút na sumu 15.555 €  

- nezaplatené na mieste         – 15 blokových pokút na sumu 450 €  

 

Ďalšia činnosť obvodného oddelenia: 

 

- obmedzených na osobnej slobode v zmysle § 85 Trestného poriadku bolo celkom 63 osôb 

pristihnutých pri trestnom čine, resp. podozrivých z trestnej činnosti 

- zatknutých v zmysle § 73 Trestného poriadku bolo 10 osôb, na ktoré bol vydaný príkaz na 

zatknutie, resp. príkaz na dodanie do výkonu trestu odňatia slobody 

- vypátraných bolo ďalších 14 hľadaných osôb 

- vykázané zo spoločného obydlia v zmysle § 27a zák. č. 171/1993 Z.z. o PZ nebola žiadna  

osoba. 

 
Aj v roku 2022 sa obvodné oddelenie PZ Bratislava – Rača ako útvar Okresného  riaditeľstva spolu 

s útvarmi Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podieľali na plnení 

opatrení v súvislosti s výskytom prenosného ochorenia COVID-19, ktoré boli zamerané na 

zamedzenie ohrozenia života, zdravia, majetku a zmiernenie následkov mimoriadnej situácie. 

Taktiež obvodné oddelenie PZ Bratislava – Rača spolupracovalo na opatreniach pri zabezpečení 

verejného poriadku v súvislosti s migračnou krízou vzniknutou vojenským konfliktom na Ukrajine. 

Z dôvodu vyhlásenej mimoriadnej situácie podľa § 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky 

č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov, z dôvodu 

hromadného prílevu cudzincov na územie Slovenskej republiky (Uznesenie vlády SR č. 142/2022) 

od 12.00 h dňa 26. februára 2022 pre územie Slovenskej republiky boli prijímané adekvátne 

opatrenia Okresného riaditeľstva PZ Bratislava III, obdobne aj v súvislosti s nelegálnou migráciou 

a situáciou ohľadne výpovedí lekárov a hroziaceho núdzového stavu. Na základe uvedeného boli 

zriadené na Regrútskej ulici pred budovou Cudzineckej polície pre migrantov dva veľkokapacitné 

stany.  

Obvodné oddelenie PZ Bratislava – Rača na úseku prevencie kriminality s prihliadnutím na 

obmedzenia v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 sa aktívne  zúčastňovalo na 

preventívnych projektoch „Póla radí deťom“, „Oliho príbeh“, „Detská policajná akadémia“ a 

„Bezpečná jeseň života“. Policajti oddelenia komunikácie a prevencie Okresného riaditeľstva 

a referenti skupín prevencie okresných riaditeľstiev sa zúčastňovali na realizácii preventívnych 
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aktivít zameraných na predchádzanie majetkovým krádežiam, krádežiam na osobe, vlámaniam do 

motorových vozidiel a aktivity zamerané na trestnoprávnu rovinu v súvislosti s užívaním 

psychotropných látok, jedov a prekurzorov. Policajti oddelenia komunikácie a prevencie cestou 

regionálnych a celoslovenských médií pravidelne informovali širokú verejnosť o realizácii 

preventívnych projektov a aktivít. Pravidelne, formou tlačových správ boli účastníci cestnej 

premávky viackrát upozorňovaní na dôsledné dodržiavanie pravidiel cestnej premávky, ohľaduplné 

správanie sa a disciplínu na cestnej komunikácii. Vodiči motorových vozidiel ako aj nemotoroví 

účastníci cestnej premávky boli upozorňovaní na dôsledky požívania alkoholických nápojov pri 

jazde motorovým vozidlom prípadne nemotorovým vozidlom. 

     Prostredníctvom preventívnych aktivít ako aj preventívno-osvetovou kampaňou na 

facebookovom účte „Polícia Slovenskej republiky“ sa zverejňovaním príspevkov policajti 

oddelenia komunikácie a prevencie zapojili do plnenia úloh vyplývajúcich z Národnej stratégie na 

ochranu detí pred násilím a vzdelávacích aktivít pre mladých ľudí zameraných na migráciu 

a kultúrnu diverzitu.  

Pravidelným vyhodnocovaním bezpečnostnej situácie a posudzovaním možnej 

protispoločenskej činnosti dochádzalo na miestach predpokladaných konfliktov k zvýšenému 

výkonu služby, posilneniu hliadkovej a obchôdzkovej služby (koncerty skupín počas kultúrneho  

leta, Vinobrania, ligových aj majstrovských futbalových zápasov ŠK Slovan a medzinárodných 

futbalových stretnutí reprezentácie Slovenska ).Významným podujatím, ktoré bolo organizované v 

rámci Okresného riaditeľstva PZ Bratislava III a na ktorom sa podieľali príslušníci polície 

obvodného oddelenia PZ Bratislava – Rača sú Majstrovstvá Európy  2022 v hádzanej mužov v čase 

od 13.1.2022 do 25.1.2022. Policajti z obvodného oddelenia PZ Bratislava – Rača  sa spolupodieľali 

aj na zabezpečení verejného poriadku počas verejných zhromaždení a demonštrácií proti 

„Protipandemickým opatreniam“ a „Protestom proti vláde Slovenskej republiky“. 

 

Stav verejného poriadku: 

 

 V priebehu roku 2022 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 2022 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.  

       

 

 mjr. Ing. Vladimír Rajnoha 

    riaditeľ 

 

 


