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S p  r  á  v a 
 

o stave verejného poriadku v M Č Bratislava – Petržalka a činnosti 
OS MsP Bratislava – Petržalka za rok 2007 

________________________________________________________ 
 
 

 Stav, kontrolu a dodržiavanie verejného poriadku na území MČ Bratislava – 
Petržalka z pohľadu OS MsP Bratislava – Petržalka ovplyvňovalo viacero faktorov 
úzko súvisiacich s činnosťou OS MsP. Základné úlohy MsP, ako aj oprávnenia 
samotných policajtov MsP sú upravené v zákone NR SR č. 564/91 Zb. v znení 
neskorších predpisov. Mestská polícia hl. m. SR  Bratislavy je poriadkový útvar 
pôsobiaci pri zabezpečovaní verejného poriadku, ochrany životného prostredia 
a plnení úloh vyplývajúcich zo Všeobecne záväzných nariadení, uznesení Mestského 
zastupiteľstva hl. m. SR Bratislavy, rozhodnutí primátora hl. m. SR, ako aj 
Všeobecne záväzných nariadení, uznesení Miestneho zastupiteľstva a rozhodnutí 
starostu MČ Bratislava – Petržalka. 
 

Rozsah úloh pri zabezpečovaní verejného poriadku určujú kompetentné 
orgány hlavného mesta a mestskej časti. Konkrétne úlohy sú plánované na základe 
vyhodnotenia všetkých poznatkov a informácií získaných tak služobnou činnosťou 
policajtov MsP, ako aj na základe požiadaviek občanov,  funkcionárov MČ Petržalka  
a Magistrátu hl. m. Bratislavy, ako aj v rámci výmeny  informácii s útvarmi 
Policajného zboru pôsobiacimi najmä na území MČ Bratislava – Petržalka. 

 
Na schopnosť plnenia úloh kladených na OS MsP Bratislava – Petržalka 

neoddeliteľne pôsobila i organizačná štruktúra MsP, personálny stav príslušníkov 
policajtov zaradených na OS MsP Bratislava – Petržalka, ich všeobecná a odborná 
spôsobilosť, materiálno-technické zabezpečenie MsP, ale aj organizačné schopnosti 
a stabilizácia riadiacich i radových policajtov OS MsP. 
           
          Pokiaľ by som mal hodnotiť  personálny stav príslušníkov Mestskej  polície  
v našom okrsku môžem konštatovať, že tak ako po  predchádzajúce roky aj 
v  priebehu roka 2007 bola zaznamenaná veľká migrácia policajtov.  V priebehu roka 
2007 dalo výpoveď 11 policajtov. Traja z nich odišli pracovať do civilného sektoru, 
dvaja prešli k štátnej Polícii a šiesti prestúpili na vlastnú žiadosť v rámci Mestskej 
polície na iné okrsky v Bratislave. Oproti tomu na naše pracovisko  bolo prijatých len  
6 policajtov. Priemerný počet policajtov OS pre priamy výkon služby bol 22 policajtov 
a   dvaja   pracovníci   so  zníženou  pracovnou  schopnosťou,  ktorí  sú využívaní len  
v dislokačných priestoroch okrskovej stanice a  obsluhujú monitorovací kamerový 
systém. K 31.12.2007 bol skutočný stav všetkých policajtov OS MsP 34 + 2 
pracovníci /ZŤP/. Vzhľadom k tomu že miestna časť Bratislava Petržalka má cca 
150 000 obyvateľov a v priebehu dennej doby tu dochádza za prácou  okolo 10 000 
ľudí ideálny stav na pokrytie územia z nášho pohľadu by bol okolo 50 policajtov 
Mestskej polície. O doplnenie chýbajúcich stavov policajtov má   nielen Veliteľstvo 
Mestskej polície, ale aj vedenie Okrskovej stanice   Petržalka, ktoré vyhľadáva 
a tipuje záujemcov o prácu policajta. Veríme, že i napriek náročnosti pri výberovom 
konaní budú chýbajúce stavy mestských policajtov doplnené. Jedným 
z predpokladov  záujmu  o túto prácu  je i prijatie  sociálneho programu  policajtov 
mestskej polície.  /  náborový  príspevok, hodnostné, odchodné  a pod. /, ktoré zvýšia  
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policajtom mesačný príjem. Hmotná pomoc prichádza aj zo strany Mestského 
zastupiteľstva Petržalka   a Magistrátu hlavného mesta Bratislavy, ktoré sa snažia 
riešiť bytovú otázku policajtov pridelením služobných bytov.  

 
Z hľadiska množstva a rozsahu úloh kladených na Okrskovú stanicu Mestskej 

polície  Bratislava – Petržalka sú dlhodobo venované  vedením stanice nasledovné 
priority: 

 
- okamžité      poskytnúť     občanovi           pomoc      na    základe  oznámenia alebo 
  požiadania, ak je občan okradnutý, obťažovaný  alebo iným  spôsobom   sa  cíti  byť   
  ohrozený, 
- zakročiť, ak je rušený verejný poriadok nadmernou hlučnosťou, 
- zakročiť, ak je znečisťované životné prostredie odpadom, stavebnou činnosťou,  
  vypaľovaním porastov pod., 
- zakročiť,   ak   je   rozkrádaný,  poškodzovaný  alebo  ničený majetok mestskej časti   
  a občanov, 
- vykonávať Všeobecne  záväzné  nariadenia hl. m.  SR Bratislavy a MČ Bratislava – 
   Petržalka, najmä zjednaním poriadku v súvislosti s vodením psov do areálu  Veľký 
   Draždiak,  zákazu   voľného   pohybu  psov  v  Sade J.K., poškodzovaním verejnej 
   zelene parkovaním motorových vozidiel,  dodržiavania  záverečných   hodín ako aj 
   konzumácia    alkoholických   nápojov   na  verejnosti  a   znečisťovanie  verejného 
   priestranstva  (bezdomovci). 
 

Počas roka 2007 policajti Okrskovej stanice  Bratislava – Petržalka na území 
MČ Petržalka vlastnou vyhľadávacou činnosťou zistili a vyriešili celkovo 12.699 
priestupkov, z ktorých 1.918 vyriešili dohovorom, v 707 prípadoch bolo začaté 
objasňovanie, 382 prípadoch boli priestupky oznámené príslušnému orgánu. 9.611 
priestupkov z celkového počtu vyriešili v blokovom konaní na celkovú sumu 
1.951.400 – Sk.  Pokiaľ ide o technické úkony, tak bolo v roku 2007 1.260 prípadoch 
použitých technických prostriedkov na zabránenie odjazdu vozidla /papuče/. 
 
Najväčšiu pozornosť v rámci hliadkovej činnosti sme v roku 2007 venovali riešeniu 
priestupkov s dôrazom na  plnenie  VZN 1/01 MČ o čistote  verejného priestranstva,  
stojiska okolo kontajnerov, vylepovanie plagátov, nepovolené skládky smetí a pod.  
VZN 1/03   o dodržiavaní čistoty a vodenia psov a VZN 6/03 o držaní a vodení psa, 
VZN 2/97 o požívaní alkoholu a VZN 5/00 o ochrane verejnej zelene. 
 
 V súvislosti s Porušovaním VZN bolo v uplynulom roku vyriešených 6.550  
priestupkov. Najviac priestupkov, 3.775 bolo zistených a vyriešených za porušenie 
VZN 5/2000 MČ (státie na verejnej zeleni),   1.467 priestupkov za porušovanie VZN 
1/03 MČ (držanie psov), 569 za porušenie VZN 2/1997 MČ (zákaz požívania 
alkoholických nápojov na verejných priestranstvách), 385 za porušovanie VZN 
1/2001 MČ (dodržiavanie čistoty a poriadku).  Zbytok priestupkov tvoria zimná údržba 
chodníkov, ambulantný predaj. Neoprávnené predlženie záverečných hodín / 55 /. 
 
 Štatistické údaje v porovnaní s rokmi 2005 a 2006 majú klesajúcu tendenciu 
Viď priložené tabuľky. 
 
 S výslednosťou   práce  najmä v oblasti  stavu verejného poriadku, 
predovšetkým   so stavom  okolo kontajnerových stojísk, kde sa nachádzajú rôzne 
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odpadky,  so znečisťovaním verejného priestranstva exkrementmi od psov, 
parkovaním vozidiel na verejnej zelení, požívaní alkoholických nápojov  na verejných 
priestranstvách  a pod nie je možné vysloviť spokojnosť. V budúcnosti bude preto 
potrebné v úzkej spolupráci s vedením MČ Bratislava – Petržalka hľadať účinnejšie 
spôsoby, ktoré pomôžu situáciu zlepšiť.  
 
          Obdobne nemožno vysloviť spokojnosť s   počtom policajtov zaradených na 
Okrskovej stanici MsP  Bratislava Petržalka. Čiastočne boli zaznamenané poklesky 
v súvislosti s ustrojením  a disciplínou policajtov vo vzťahu k verejnosti. Drobné 
poklesky bývalý veliteľ priebežne riešil vo vlastnej kompetencií. Do budúcna bude 
potrebné, aby sa vedenie Okrskovej stanice zameralo na u podriadených 
príslušníkov na ich vonkajší vzhľad, čistotu, zdvorilosť   i slušné správanie. 
V konečnom dôsledku by  tento vplyv mal získať a upevniť vážnosť MsP vo vzťahu 
k občanom. 
 
 Okrem vyššie uvedených činnosti sa policajti podieľali aj na plnení úloh podľa 
požiadaviek Miestneho úradu Petržalka, ako napr. asistencia pri kontrole 
reštauračných zariadení. Podieľali sa aj na  doručovaní rôznych  rozhodnutí 
a zásielok, ktoré si dotknuté osoby úmyselne nepreberali, alebo sa preberaniu 
vyhýbali.  Ďalej  policajti  nášho okrsku sa  podieľali aj na zabezpečovaní verejného 
poriadku počas kultúrnych, spoločenských  a  športových podujatí organizovaných na  
území MČ Petržalka,  ako aj počas rôznych protestných pochodoch, mítingov, 
zhromažďovaní záujmových skupín a občanov na Tyršovom nábr. .Obdobne boli 
plnené úlohy aj pri  akciách  Coneco, Autosalón, Tatra City maratón, Bratislavské dni, 
Korunovačné slávnosti, Obliehanie Bratislavy Napoleonom, 1. májové oslavy na 
Tyršovom náb. a Sade Janka Kráľa, XVII. Snem ZMOSu, Petržalské dni, ktoré sa 
konali na Dostihovej dráhe, Vianočné trhy a príchod Nového roka. Niektoré  náročné 
úlohy boli plnené v súčinnosti s kynologickou stanicou Mestskej polície. Časť úloh 
bola plnená aj v spolupráci s Okresným riaditeľstvom Policajného zboru Bratislava V. 
  
           Dôležitú úlohu pri zabezpečovaní verejného poriadku zohráva aj kamerový 
monitorovací  systém MsP. Vďaka ktorému sa  v poslednom období darí úspešne 
bojovať  s  problematikou    bezdomovcov   a  konzumovanie alkoholických nápojov 
na verejných priestranstvách, devastácie verejnej zelene jazdením a parkovaním 
motorových vozidiel na verejnej zeleni   a pod. Podľa našich informácií z OR PZ sa 
v lokalitách, ktoré sú monitorované kamerovým systémom  monitorované  znížil 
počet spáchaných trestných činov a inej nelegálnej činnosti.  V rámci uvedeného 
systému je momentálne nainštalovaných a funkčných 11 kamier   so záznamovým 
zariadením. Všetky kamery sú v nepretržitej prevádzke.   

 
Za účelom skvalitnenia práce  v budúcom období  bude z  pohľadu vedenia 

Okrskovej stanice MsP Bratislava Petržalka  plniť najmä nasledujúce úlohy:  
Skvalitniť spoluprácu s prednostom Miestneho úradu  Bratislava Petržalka p. Ing. 
Miškaninom PhDr., s funkcionármi a zamestnancami MÚ, jednotlivými poslancami, 
ako aj s komisiami Miestneho úradu, ktoré riešia  najmä problematiku   na úseku 
ochrany verejného poriadku a pod.  Obdobne bude potrebné zlepšiť spoluprácu so 
starostami a komisiami miestnych zastupiteľstiev v obciach    Jarovce, Rusovce  
a Čunovo. 
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 Ako veľmi dobrú možno hodnotiť spoluprácu s vedením Okresného 
riaditeľstva PZ Bratislava V,  ako aj  s príslušnými  riaditeľmi OO PZ.  Spolupráca 
spočíva najmä v riešení problematiky verejného poriadku. Obdobná spolupráca je aj 
s DI PZ a to najmä v oblasti riešenia problematiky  dopravného režimu a dopravných 
priestupkov. Dúfame, že táto spolupráca sa bude aj v budúcnosti  ešte viac  
prehlbovať. 

 
V závere  môžeme  skonštatovať, že Mestská polícia žije v podvedomí 

občanov  a že sme tu pre nich svedčia aj počty telefonátov so žiadosťou 
o poskytnutie pomoci /2.037/ na tiesňovú linku 159 a 791 telefonátov priamo na 
stanicu. 

 
Vedenie, ale aj policajti OS MsP Bratislava – Petržalka urobia všetko pre to,  

aby sa občania na území Mestskej časti Petržalka cítili  ešte bezpečnejšie 
a narušitelia verejného poriadku boli v súlade s platnými právnymi normami 
potrestaní. Toto predsavzatie však môžeme úspešne realizovať len za aktívnej 
pomoci a koordinovaného postupu všetkých zainteresovaných subjektov, ale aj 
občanov, ktorým záleží na riešení a následne zlepšovaní bezpečnostnej situácie na 
území MČ Bratislava Petržalka.   

 
 

 
 

Veliteľ OS MsP Bratislava – Petržalka 
                                                       JUDr. Ján Hanidžiar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prílohy: Tabuľkový prehľad o činnosti OS MsP  za rok 2005 
Tabuľkový prehľad o činnosti OS MsP  za rok 2006 
Tabuľkový prehľad o činnosti OS MsP  za rok 2007 
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K diskusií p. Radosu: 

 
1 /.  Vyslovil nespokojnos ť, že je to len suchá štatistika zahltená číselnými 
údajmi. 
2 /. K stavu policajtov 34 – 40 policajtov je možné  aplikova ť VZN o psoch 
s náležitou kontrolou zo strany MsP a udržiavanie p oriadku a čistoty pri 
investi čných  zámeroch. 

 
1.  Štatistický prehľad a porovnávanie je jedným z kritérií hodnotenia 

výslednosti práce  na samotnej okrskovej stanici, ako  aj porovnanie hodnotenia 
výslednosti práce medzi jednotlivými okrskovými stanicami Mestskej polície 
v Bratislave.  

 
Nespokojnosť  so správou, kritika, že vykazuje suché štatistické údaje.  Časť 

správy sa zaoberá aj vyhodnotením celkových výsledkov  - teda  zistením  
priestupkov v roku  2007.  Formou ako boli objasnené a riešené. Či bola uložená 
bloková pokuta, či bol spracovaný záznam s cieľom priestupok riešiť formou 
priestupkového spisu, alebo bol priestupok riešený dohovorom. 

 
Štatistika vykazuje ďalej spôsob, resp. zdroj zistenia udalosti, alebo 

priestupku. Z nášho pohľadu i táto štatistika je veľmi dôležitá pri hodnotení činnosti 
policajta. Mám na mysli či priestupok zistil policajt, alebo bol priestupok oznámený na 
159. 

 
Obdobne je štatisticky vykazované za ktoré porušenie všeobecne záväzného 

nariadenia bolo porušené :  
 

1.  či ide o porušenie  VZN  vo vz ťahu k Mestskej časti Bratislava 
 
č. 5/2000  o starostlivosti o verejnú zeleň na území mestskej časti Bratislava –  
                 Petržalka  . 
č. 2/1997 o zákaze požívania alkoholických nápojov na verejných   
                 priestranstvách  Mestskej časti Bratislava – Petržalka.  
č. 1/ 2001 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území Mestskej časti Bratislava  
                 Petržalka. 
č. 1/2008  VZN, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov na    
                 území Mestskej časti Bratislava Petržalka. 
 

2.  či ide o porušenie vo vz ťahu k Magistrátu hl. m. Bratislavy bola uložená 
bloková pokuta : 

 
č. 6/2003 o držaní a chove psov na území hl. mesta SR Bratislavy / Magistrát/ 
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3. Zákon č.  315/96  Z. z. o premávke na pozemných  komunikác iách –     
porušovanie zna čiek zákazu. 

 
2.   K otázke či pri takomto nízkom stave 34-40 osôb je možné apli kova ť VZN  
o psoch s náležitou kontrolou zo strany  MsP a udrž iavanie poriadku a čistoty 
pri investi čných zámeroch. 
 
             Pokiaľ by som sa mal vyjadriť k počtu stavov  policajtov na Okrskovej stanici 
Bratislava – Petržalka  konštatujem, že tento stav je nevyhovujúci. Na cca 150 000 
ľudí, trvalo bývajúcich v Petržalke v  Jarovciach, Rusovciach  a Čuňove  a + nejakých 
10 000 ľudí denne  dochádzajúcich do práce v Petržalke je 33 policajtov + 2  civilní 
pracovníci ZŤP  veľmi málo.  
 
Pre Váš prehľad   uvádzam, že k dnešnému dňu máme nasledujúce  personálne 
rozloženie: 
 

1. veliteľ, 1. zástupca veliteľa, 1. policajt vybavujúci priestupky, 1 policajtka 
s kumulovanou funkciou sekretárky a priameho výkonu služby. 5 policajtov 
operačného pracoviska – ide o policajtov s bohatou odbornou policajnou 
praxou. V prípade  nenaplnenia stanoveného počtu hodín odpracovaným 
v operačnej činnosti sú aj oni  určovaní do priameho výkonu služby.  Dvaja 
policajti sú zaradení vo funkcií  okrskára v Jarovciach a v Čuňove. 
Zostavajúcich  22 policajtov je zaradených do priameho výkonu služby v rámci 
celej Petržalky.  

2. Zo spomenutých 22 policajtov máme dvoch dlhodobo ťažko chorých  cca 1 rok 
a drhý 8 mesiacov. 

3. Okrem spomenutého stavu máme ešte  2.  občianskych pracovníkov so 
zníženou pracovnou schopnosťou - ZŤP,  ktorí  pracujú na obsluhe 
kamerového systému 

4. Služby sú vykonávané v 12 hodinových pracovných smenách a v priemere to 
vychádza 3 – 4 hliadky denne na celú Petržalku.  Viac hliadok postaviť 
nemáme z čoho. Priebežne sa čerpá dovolenka do toho padne nejaká PN. 
 
 

K diskusii p. Plšekovej: 
 

aby novovymenovaný velite ľ MsP v Bratislava – Petržalka  predostrel priority 
a plány práce  v Okrsku Mestskej polície   Bratisla va - Petržalka. 
 
         Základnou  a zároveň aj prioritou úlohou Okrskovej stanice MsP  Bratislava 
Petržalka je dôsledné plnenie služobných úloh vyplývajúcich  zo zákona NR SR č 
564/91 Z.z v znení neskorších predpisov, kde sa uvádza, že Mestská polícia hl. m. 
SR  Bratislavy je poriadkový útvar pôsobiaci pri zabezpečovaní verejného poriadku, 
ochrany životného prostredia a plnení úloh vyplývajúcich zo Všeobecne záväzných 
nariadení, uznesení Mestského zastupiteľstva hl. m. SR Bratislavy, rozhodnutí 
primátora hl. m. SR Bratislavy, ako aj plnenie Všeobecne záväzných nariadení  a 
uznesení Miestneho zastupiteľstva a rozhodnutí starostov MČ Bratislava – Petržalka. 
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          Ďalšou prioritou  by mala byť personálna otázka Okrskovej stanice. Cieľom 
tejto otázky by malo byť stabilizovať stavy   príslušníkov Okrskovej stanice. Ak som 
uviedol stabilizovanie stavu,  moja predstava je   taká: že  nie za každú cenu  udržať 
každého policajta, lebo taký policajt, ktorý pravidelne porušuje pracovnú disciplínu, je 
nespoľahlivý sú s ním problémy je k ničomu.  V konečnom dôsledku môže spraviť 
viac škody ako osohu a to nielen vo vnútri MsP, ale aj vo vzťahu k miestnym 
zastupiteľstvám a verejnosti.   
          Riešenie personálnej otázky a stabilizácie policajtov si  v žiadnom prípade 
nepredstavujem tak, ako to bolo na Okrskovej stanici riešené v minulosti, že za dva 
roky tu bola obmena cca 100 policajtov. 

 
          Otázka nízkeho stavu policajtov na Okrskovej stanici Bratislava Petržalka bola 
konzultovaná s vedením  Riaditeľstva MsP, ktoré prisľúbilo túto problematiku riešiť.  
K 1. 5. nám bol zvýšený stav o jedného pracovníka. Ak by som mal vyjadriť svoj 
názor môžem konštatovať, že ľudia sa do  práce  MsP neženú – uvedomujú si že je 
to práca ľuďmi, ktorá je veľmi ťažká a náročná.  Dúfam však, že novo prijaté sociálne 
istoty záujem o prácu v MsP zvýšia. 
 
Ďalším bodom môjho zámeru bude  v rámci svojej činnosti  skvalitniť spoluprácu 
najmä s orgánmi miestneho zastupiteľstva, so starostami miestnych časti, ako aj 
spoluprácu s pánom prednostom MČ Petržalka, ktorý bol poverený p starostom na 
priamy kontakt s MsP. 
Pri tejto príležitosti by som chcel obratiť aj na poslancov a funkcionárov miestneho 
zastupiteľstva, že ak vidia, alebo zistia nejaké nedostatky vo výkone práce policajtov 
MsP, aby ich oznámili bez prieťahov veliteľovi, zástupcovi, alebo aj na  č. 159, aby 
mohli byť voči priestupcom  adekvátne opatrenia. Veľmi ťažko sa robia opatrenia ak 
príde informácia s veľkým časovým oneskorením, bez identifikácie policajta,  
stanovenia nepresného času / napr. asi pred dvoma týždňami, mesiacom a pod./  
Moje tel.  č. je 0911 921 706 , tel. č. zástupcu  p. Orlíčka je  0903 218 756. 
 
Vzhľadom k nízkemu stavu policajtov  vedenie Okrskovej stanice Bratislava 
Petržalka bude hliadkovú činnosť a jej prácu orientovať a  plánovať podľa VZN najmä 
do najproblematickejších  miestnych časti Petržalka 

 
 
 

 Na základe uvedeného možno skonštatovať, že od založenia MsP uplynulo 16 
rokov, počas ktorých i OS MsP Bratislava – Petržalka svojimi výsledkami práce 
potvrdila správnosť rozhodnutia Mestského zastupiteľstva o jej zriadení. Zlepšil sa 
stav riešenia priestupkov na úseku verejného poriadku a VZN. Dosiahnuté výsledky 
nie sú len dôsledkom samostatnej činnosti MsP. 

Z uvedeného vyplýva, že nároky kladené na policajtov OS MsP Bratislava – 
Petržalka sú podstatne vyššie, ako vo väčšine iných mestských častiach a realizácia 
požiadaviek kladených na OS MsP Bratislava – Petržalka bude pri súčasnom stave 
policajtov ťažšie realizovateľná v plnom rozsahu aj napriek úsiliu, ktoré vedenie 
a policajti OS MsP vyvíjajú. Preto by bolo potrebné do budúcnosti zvažovať z pozície 
starostu MČ Bratislava – Petržalka, ale aj Miestneho zastupiteľstva možnosti, ktoré 
by viedli hlavne k zvýšeniu počtu príslušníkov stanice. 
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