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Mestská polícia 

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

Okresné veliteľstvo Bratislava III 

 

MAG-14327/2023                                                                                            Bratislava 23.01.2023 

 

 

I n f o r m á c i a 

 

o činnosti mestskej polície Okresného veliteľstva Bratislava III 

v miestnej časti Bratislava Rača 

za obdobie od 01.01.2022 do 31.12.2022 
 

 

     Okresné veliteľstvo MsP Bratislava III (ďalej len OV BA III) je výkonný útvar mestskej polície, 

ktorý 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. 

 

     OV BA III malo v hodnotenom období personálny stav v priemere 50 príslušníkov mestskej 

polície /ďalej len príslušníci/.   

 Na úseku riadenia boli zaradení 3 príslušníci /veliteľ, zástupca veliteľa a od 1.9.2022 zástupca 

veliteľa pre dopravu a parkovanie/, na úseku objasňovania  priestupkov 4 príslušníci, 6 veliteľov 

zmien, na úseku výkonu hliadkovej a obchádzkovej služby 29 príslušníkov, 6 príslušníkov 

zaradených na odťahovú službu, 1 policajtka bola zaradená  na úseku vedenia administratívnej agendy 

a ďalšia  na úseku prevencie. 

 

2.) Oblasť výkonu služby. 

 

     Výkon služby príslušníkov OV BA III v mestskej časti Bratislava-Rača bol zameraný najmä na 

plnenie úloh vyplývajúcich zo spolupráce mestskej časti Bratislava-Rača a OV BA III. Hliadky 

mestskej polície boli velené do okrsku Rača v rámci personálnych možností tejto stanice, na základe 

analýzy zistených  priestupkov na úseku dopravy, verejného poriadku, ochrany životného prostredia, 

dodržiavania poriadku čistoty a hygieny v uliciach a na verejných priestranstvách. Pred nástupom do 

výkonu služby boli hliadky  riadne inštruované a oboznamované s bezpečnostnou situáciou.  

     V hodnotenom období bolo celkovo príslušníkmi OV BA III riešených v MČ Bratislava- Rača 

2.863 udalostí, z toho  v rámci  dopravy 1.063 priestupkov (o 396 viac ako v roku 2021), čo 

predstavuje 37  % z celkového počtu všetkých riešených udalostí.  

     V  blokovom konaní bolo  riešených 748 (o 120 viac ako v roku 2021) osôb  uložením blokovej 

pokuty na sumu 13.530 €  (o 2.000 € viac ako v roku 2021).  

     Bolo vykonaných 1.161 kontrol, 448 preverení udalostí, bolo nahlásených 15 vrakov vozidiel, 

6 nepovolených skládok odpadu, 6 priestupkov proti verejnému poriadku, 4 priestupky na úseku 

držby psov, taktiež priestupky na úseku čistoty, poškodzovania verejnej zelene, proti občianskemu 

spolunažívaniu, kontroly TAXI, porušenie zákona o ochrane nefajčiarov, stavby bez stavebného 

povolenia. 

     Od 10.01.2022 bola spustená parkovacia politika (PAAS) v lokalite Krasňany, kde bolo zistených 
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72 porušení regulovaného parkovania v rámci subjektívnej zodpovednosti, v rámci objektívnej 

zodpovednosti túto činnosť vykonávajú referenti mestského parkovacieho systému.  

 

3.) Oblasť prevencie. 

 

     Bola zabezpečovaná samotným výkonom služby hliadkami OV BA III a útvaru zásahovej 

jednotky a kynológie najmä v lokalitách Potočná ulica a Pekná cesta najmä počas víkendov a konania  

športových a kultúrnych podujatí.  

 

     Boli vykonané viaceré edukačné preventívne programy v MŠ a ZŠ zamerané najmä na dopravnú 

výchovu preventistom z OV BA3. 

 

     MČ Rača využíva aj  kamerový monitorovací systém, ktorý je situovaný v 10 lokalitách, čím je 

zabezpečený nepretržitý dozor nad dodržiavaním verejného poriadku a dopravnej situácie, čo nie je 

vždy možné zabezpečiť fyzickou prítomnosťou hliadok  MsP. Kamerový systém tvorí ochranu 

rizikových skupín obyvateľstva, ako možných obetí kriminality a protispoločenského konania. 

  

4.) Oblasť spolupráce  

 

     V dňoch 3.10 až 6.10.2022 bol vykonaný zvýšený výkon služby MsP OV BA3 v spolupráci 

s Miestnym úradom Rača, oddelením životného prostredia, kde spolu vykonávali činnosť policajti 

OV BA3 a inšpektorky životného prostredia v zmiešaných hliadkach, zameraný najmä na kontrolu 

evidencie a držby psov, ľudí bez domova, opilstvo v okolí obchodov a prevádzok, znečistenia 

životného prostredia, nepovolené skládky odpadu, vraky vozidiel a iné. Spolupráca bola na 

požadovanej úrovni. 

 

     Od roku 2021 funguje v Nemeckom kultúrnom dome miestnosť pre okrskárov MsP, ktorí sú vo 

vyhradenom čase k dispozícii širokej verejnosti v prípade potreby v dohodnutých časoch v utorok 

(15.00 hod – 17.00 hod ) a vo štvrtok ( 12.30 hod -14:30 hod). 

 

5) Záver : 

 

     OV BA III bolo na úseku personálneho stavu poddimenzované.  V uplynulom roku 2022 odišlo 

z OV BA III celkovo 7 príslušníkov a bolo prijatých 5. Vzhľadom k týmto skutočnostiam Okresné 

veliteľstvo  Bratislava III   plnilo  úlohy vyplývajúce zo zákona o obecnej polícii č. 564/1991 Zb. 

v znení neskorších predpisov a všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku dopravy a 

verejného poriadku operatívne. Bezodkladne boli riešené podnety od občanov podané cestou 

telefonickej linky „159“ 

 

     Nemalé sily a prostriedky  boli využívané na zabezpečenie verejného poriadku a  dopravnej 

situácie počas jednotlivých spoločensko-kultúrnych podujatí v rámci Okresu Bratislava 3 (najmä 

v MČ Bratislava - Nové Mesto) ako aj  dopravnej situácie v lokalitách lesoparku v oddychových 

zónach Partizánska lúka a Kamzík najmä počas víkendov a sviatkov. 

 

     Prioritou pre nasledujúce obdobie je pre OV BA III posilniť výkon služby personálne, aj 

materiálne.  

 

 

                                                                                                             v e l i t e ľ  

                                                                                            Okresného veliteľstva MsP Bratislava III 

                                                                                                                Mgr. Martin Gaál                                                                                                                 


