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Rastislav Iliev, moderátor:  

"To, že máme v štúdiu hovorcu Mestskej polície Petra Plevu svedčí o tom, aký je čas neúprosný. Aj 
dnes spomenieme niektoré z najzávažnejších porušení, ku ktorým v Bratislave došlo. Ide napríklad 
o rozoberanie lešenia, pokus o krádež kvetináčov a mnoho prípadov, ktoré súviseli s minulotýždňovým 
vetriskom. Vitajte u nás, dobrý deň."  

Peter Pleva, hovorca Mestskej polície Bratislava:  

"Dobrý deň."  

Rastislav Iliev:  

"K vetru sa dostaneme hneď po tom, ako na úvod spomenieme 1 800, takmer 2-tisíc priestupkov."  

Peter Pleva:  

"Presne tak a v týchto číslach sa skrývajú najčastejšie porušenia, ktoré aj počas minulého týždňa 
naši policajti v Bratislave riešili. Čiže boli to priestupky proti bezpečnosti a plynulosti v cestnej 
premávke. No ale za nimi nijako zvlášť nezaostávali tí, pre ktorých čistota a poriadok na verejných 
priestranstvách nič nehovorí."  

Rastislav Iliev:  

"A čo sú oni horší."  

Peter Pleva:  

"No zdá sa, že si asi nevážime mesto, v ktorom žijeme a každý odhadzuje tie veci nie tam, kde by 
mal, teda do kontajnerov, ale ho to jednoducho napadne."  

Rastislav Iliev:  

"Žuvačky, ohorky a tak ďalej, sme toho svedkami dennodenne."  

Peter Pleva:  

"Presne tak. A rôzne papiere. No a teda s tým súvisí aj napríklad neporiadok okolo kontajnerových 
stojísk. Akosi sa nám ľudia viac rozfajčili na zastávkach mestskej hromadnej dopravy. Týchto 
priestupkov policajti zistili a riešili vyše 70. Mali sme aj prípady parkovania motorových vozidiel na 
trávnatých plochách, obťažovania okoloidúcich neprispôsobivými občanmi, či teda prípady, ktoré 
súviseli s nedodržaním stanovených prevádzkových hodín. Najviac práve naši policajti štatisticky 
v okolí Antolskej ulice, kde počas týždňa riešili vyše 40 rôznych prípadov."  

Rastislav Iliev:  

"O počasí budeme hovoriť, pretože dážď a silný vietor minulý týždeň poriadne potrápili 
Bratislavčanov. Aj o spadnutých stromoch sme v našom vysielaní informovali v správach. K mnohým 
týmto prípadom ste boli privolávaní vy, aj hasiči."  

Peter Pleva:  

"Tak samozrejme občania nám telefonicky hlásili prípady, kedy tá veterná smršť, ktorá bola 
v hlavnom meste od polovice minulého týždňa skutočne si hravo poradila so stromami. Mali sme 
dokonca prípady, kedy vietor odfúkol smetné kontajnery. Nuž nie ku všetkým týmto prípadom sme 
privolávali príslušníkov hasičského a záchranného zboru. Tak napríklad pracovníkov telekomunikácii 
sme volali na Priehradnú ulicu, kde jednoducho nad cestou visel roztrhnutý telefónny kábel. 
Pracovníkov petržalských verejnoprospešných služieb sme privolávali na Stahradskú ulicu, kde 
zaparkované motorové vozidlá a teda aj chodcov ohrozoval strom, ktorý skutočne každú chvíľu sa 
mohol zlomiť. No a keď som spomínal hasičov, áno, aj s nimi sme spolupracovali. Tých sme volali na 
Kulíškovú ulicu do Ružinova, kde skutočne tiež veľa nechýbalo a strom mohol padnúť na cestu. Ono 
napokon ten strom na tú cestu spadol, ale až po tom, čo ho spílili hasiči."  

Rastislav Iliev:  

"Mnohé stromy boli popadané aj v Ružinove, môžem potvrdiť z vlastnej skúsenosti. Tak ono je to 
s tým počasím ako na hojdačke. Raz je teplo, raz je zima. Koncom týždňa tridsiatky. Budeme tu 
možno v rukavičkách nafukovacích budúci týždeň pán Pleva po víkende. Celkom zaujímavý prípad ste 
riešili v Petržalke. Tá je obklopená, respektíve bytové domy sú obklopené lešeniami. Skoro na každej 
štvrtej ulici je, aj tu v blízkosti televízie Bratislava. Spomínam to preto, pretože jedna z vašich hliadok 
dostala oznam, ktorý okamžite išla preveriť, že niekto kradne kusy lešenia."  

Peter Pleva:  

"Presne tak. Tento oznam sa netýkal toho, že by zatepľovači pracovali nejako po 22.00 hodine 



a vŕtaním by rušili nočný pokoj. Mali sme takýto oznam minulý týždeň, že jednoducho po zateplení 
jedného z domov na Blagojevovej ulici neznámi ľudia majú kradnúť lešenie. Hliadka tento oznam išla 
preveriť. Z tých neznámych sa ukázalo napokon, že to boli pracovníci firmy, ktorí teda po zateplení 
toto lešenie rozoberali, nakladali do auta a odvážali na ďalšiu stavbu."  

Rastislav Iliev:  

"Zlodejom nie je nič sväté, koľkokrát sme to v našom vysielaní opakovali, či už sú to poklopy 
kanalizačné, čokoľvek dokážu zhabať a speňažiť to teda. Ťažko povedať, 22-ročný Bratislavčan, čo 
chcel urobiť s kvetináčom, ktorý chcel zobrať?"  

Peter Pleva:  

"No je potrebné povedať, že s takýmto prípadom ešte ani ja som sa nestretol, aby skutočne niekto 
kradol kvetináče, ktoré sú postavené na chodníkoch. Možno tento 22-ročný Bratislavčan si chcel 
s týmito kvetináčmi vyzdobiť svoju záhradku, vyzdobiť svoj príbytok. Avšak sa mu to nepodarilo. 
O jeho vystrájaní sme dostali podnet od náhodných občanov. Tento podnet sa konkrétne ulice Pri 
šajbách v bratislavskej Rači, že tu niekto neznámy má kradnúť kvetináče. Nuž pracant osoh z týchto 
kvetináčov nemal. Naša hliadku mu takpovediac priamo na mieste klepla po prstoch."  

Rastislav Iliev:  

"Ale to musel byť aj ťažký kvetináč, nie? Nebol to ten klasický kamenný?"  

Peter Pleva:  

"Bol to ten klasický kamenný, 22-ročný, no nevime, možno bol kulturista, čiže nejakú tú silu 
v rukách mal."  

Rastislav Iliev:  

"Ťažko povedať, či by sa mu mamka poďakovala, keby ho dal na sklenený stolík v obývačke."  

Peter Pleva:  

"Ale ako som povedal, možno ho chcel dať niekde von."  

Rastislav Iliev:  

"Ďakujem za rozhovor. Pekný deň želám, všetko dobré."  

Peter Pleva:  

"Ďakujem, dovidenia. Zápisník mestskej polície je v tejto chvíli vyčistený. O konkrétnych prípadoch 

budeme s Petrom Plevom informovať opäť v pondelok 26. mája." 


