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Marína Debnárová, moderátorka:  

"Hlavné mesto potrebuje viac mestských policajtov. Ich nedostatok cíti najmä stotisícová 
Petržalka. S prácou mestských policajtov nie sú spokojní jednak ľudia a potom ani bratislavský 
primátor, či petržalský starosta. Riešením by bola vlastná petržalská polícia. Problémom je však 
legislatíva, podľa ktorej bezpečnosť zabezpečuje magistrát. Reálnou možnosťou sú občianske 
hliadky."  

Matej Baránek, redaktor:  

"Málo mestských policajtov a slabé výkony. Tak vyzerá podľa starostu Vladimíra Bajana súčasné 
pôsobenie mestskej polície na území Petržalky."  

Vladimír Bajan, starosta MČ Petržalka:  

"V prípade, že budeme len hovoriť o mestskej polícii a bude mestská polícia nahrádzať len 
dopravné polície, tak takúto mestskú políciu v Petržalke jednoducho naozaj jednoducho 
nepotrebujeme a potrebujeme urobiť elementárny poriadok v území."  

Matej Baránek:  

"Starosta uvažuje nad založením vlastnej mestskej polície. Za bezpečnosť v hlavnom meste ale 
zodpovedá podľa zákona magistrát a nie mestská časť. Musela by sa tak zmeniť legislatíva. 
Bratislavský primátor Ivo Nesrovnal vidí problém komplexnejšie."  

Ivo Nesrovnal, primátor Bratislavy:  

"Ľudia majú pocit, že mestská polícia sedí viacej v autách, ako chodí po uliciach. Má to svoje 
organizačné, aj finančné príčiny, tomu rozumiem, ale toto bude jedna z našich priorít prvých rozdeliť, 
respektíve vyčleniť viacej pochôdzkárov, aby ľudia mali pocit bezpečia."  

Matej Baránek:  

"Bývalý petržalský starosta a primátor Milan Ftáčnik uviedol, že Bratislava by potrebovala zvýšiť 
počet policajtov, zo súčasných tristotridsať na minimálne štyristopäťdesiat."  

Milan Ftáčnik, bývalý primátor Bratislavy:  

"My nemáme dosť príslušníkov mestskej polície na to, aby sme pokryli také veľké územie, aké 
predstavuje Petržalka, pretože v jednom momente sa tam pohybuje po území Petržalky len malý 
počet policajtov, keďže majú služby, keďže sa musia striedať."  

Matej Baránek:  

"Podľa neho ľudia nemajú o prácu policajta veľký záujem. Riešením by preto mohli byť občianske 
hliadky. Bezpečnostný analytik Ladislav Polka tvrdí, že v hlavnom meste je to opäť otázka peňazí."  

Ladislav Polka, bezpečnostný analytik:  

"Nepredpokladám, že by sa niekto hrnul robiť dobrovoľného pomocníka policajného zboru, chodiť 
po Petržalke večer a naháňať tam nejakých chuligánov, alebo nejakých pripitých lotrov, ktorí tam 
robia nejaké vylomeniny. V tomto nie som veľký optimista, že by na to našli ľudí zadarmo."  

Matej Baránek:  

"Na dobrovoľnej báze však občianske hliadky fungujú od minulého roka v Dunajskej Strede. Na 
sídliskách, kde pôsobia, sa pritom výrazne znížila kriminalita."  

 


