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Návrh uznesenia: 

 

 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 

 

berie na vedomie 

Informáciu o činnosti Okrskovej stanice mestskej polície Bratislava Petržalka za obdobie  

od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015. 
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V Bratislave dňa 8.4.2015                                                                  Č.p.: MsP-51/2016-P 

 

I n f o r m á c i a  

 
o činnosti Okrskovej stanice mestskej polície Bratislava - Petržalka  

za obdobie od 01.01.2015 do 31.12.2015 

________________________________________________________________ 

 

1. Úvod 

 
Mestská polícia je poriadkový útvar hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, 

pôsobiaci pri zabezpečovaní verejného poriadku a ochrany životného prostredia na území 

hlavného mesta SR Bratislavy.  

  

Mestská polícia hl. m. SR Bratislavy bola zriadená Všeobecne záväzným nariadením 

hl. m. SR Bratislavy č. 3/1991 o mestskej polícii zo dňa 18.12.1991 v znení noviel a v súlade 

so zákonom SNR č. 564/1991 Zb. v znení neskorších predpisov o obecnej polícii. Okrsková 

stanica Mestskej polície Bratislava Petržalka (ďalej len OS Petržalka ) je jedným z výkonných 

útvarov s pôsobnosťou v mestských častiach Petržalka, Rusovce, Jarovce a Čunovo.  

  

Príslušníci mestskej polície postupujú pri svojej činnosti hlavne v zmysle zákona SNR 

č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii, zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch a pôsobia pri 

kontrole dodržiavania platných VZN hl. m. SR Bratislavy a príslušných mestských častí, kde 

vykonávajú svoju pôsobnosť, ako aj iných zákonov, kde je pôsobnosť mestskej polície 

zakotvená.  

 

2. Výsledky činnosti 

 
Výkon služby policajtov okrskovej stanice bol zameraný na plnenie úloh v zmysle 

zákona o obecnej polícii a VZN jednotlivých mestských častí v pôsobnosti OS Petržalka ako 

aj iných zákonov v zmysle ktorých bola daná pôsobnosť mestskej polícii. (zákon o ochrane 

nefajčiarov, zákon ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov, a p.) Ďalej plnili 

úlohy, ktoré im boli uložené rozhodnutím primátora hl. m. SR, úlohy uložené starostami 

mestských častí ako aj úlohy, ktoré vyplynuli na základe pravidelného vyhodnocovania 

bezpečnostnej situácie vedením MsP hl. m. SR Bratislavy.  

 

V priebehu roku 2015 zaevidovali policajti OS Petržalka celkom 11039 udalostí čo je 

o 3022 udalostí menej ako v roku 2014 (14062) a riešili 7931 priestupkov čo je oproti roku 

2014 o 3591 priestupkov menej (11522). Najviac riešených priestupkov bolo v oblasti 

bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky a to 4431 (v roku 2014 6544) a na úseku 

priestupkov proti verejnému poriadku (VZN) 3501 ( v roku 2014 4977). Bolo uložených 

celkom 3993 blokových pokút na sumu 46340 € ( v roku 2014 5 887 na 69 640 € ) a 3803 

napomenutí ( v roku 2014 4938). Z celkového počtu 11039 udalostí bolo 2404 planých 

výjazdov, resp. nebol zistený ani priestupok ani trestný čin alebo iný správny delikt.  

 

Podrobné členenie riešených priestupkov v roku 2015 ako aj roku 2014 je uvedené 

v priložených tabuľkách v tabuľkovej časti tejto informácie. 
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Okrem plnenia každodenných úloh sa policajti OS Petržalka podieľali aj na 

zabezpečovaní kultúrnych a spoločenských udalostí, športových udalostí a udalostí 

celomestského charakteru. Jednalo sa hlavne o zabezpečovanie verejného poriadku pri 

zhromaždeniach občanov v centre mesta. OS PE poskytla 2 policajtov na dva mesiace na 

zabezpečenie verejného poriadku v Starom Meste, 4 krát policajtov na zabezpečenie 

verejného poriadku pri zápasoch KHL v Novom Meste, 2 krát zabezpečovanie verejného 

poriadku a parkovania na Železnej studničke, 3 krát policajtov na zabezpečenie športových 

podujatí (Maratón, Behy, futbal), 5 krát zabezpečovanie Vianočných trhov v Starom Meste 

a 1 krát poskytnutí policajti na zabezpečenie Silvestrovských osláv. 

 

  Zvýšený počet policajtov bol aj v prípadoch zabezpečovania verejného poriadku pri 

sviatku Pamiatky zosnulých a Vianočných trhoch v Petržalke.  

 

3. Činnosť okrskárov       

 
V služobnom obvode OS Petržalka sa nachádza 9 okrskov, z toho 6 v MČ Petržalka 

a po jednom v MČ Rusovce, Jarovce a Čunovo. Na okrskovej stanici pracuje 11 okrskárov. 

MČ Rusovce, Jarovce a Čunovo majú po jednom okrskárovi. Okrsok č.1 v Petržalke má 1 

okrskára, č.2 jedného, č.3 dvoch, č. 4 jedného, č. 5 jedného a č. 6 jedného. Okrsky č. 1 a 3 

vyžadujú z dôvodu vysokého počtu obyvateľov ako aj množstva riešených udalostí zvýšený 

počet okrskárov. Z uvedeného dôvodu majú tieto okrsky ustanovených dvoch okrskárov. 

V okrsku č. 1 bude druhý okrskár doplnený v priebehu roku 2016.  

 Jednotliví okrskári sú velení do výkonu služby hlavne do im zverených okrskov. 

Výnimkami sú zabezpečovanie ochrany verejného poriadku v prípade, že je možná hrozba 

jeho narušenia. V uvedenej dobe sú nasadzovaní do výkonu služby podľa potrieb a vývoja 

bezpečnostnej situácie.  

  

4. Ďalšie odborné činnosti 

 
OS Petržalka disponuje aj kamerovým systémom určeným na monitorovanie 

bezpečnostnej situácie v MČ Petržalka ako aj na odhaľovanie a zisťovanie priestupkov 

v dosahu kamier. Výstupy z kamerového systému slúžia aj ako dôkazný materiál pri 

dokumentovaní trestnej činnosti Policajným zborom.   

 
V roku 2015 bolo na základe kamerového systému zistených 103 (2014 - 213) 

priestupkov. Najviac zastúpené boli priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej 

premávky, dodržiavanie čistoty a poriadku a priestupky na úseku ochrany zelene.  

 

5. Spolupráca s občanmi 

 
Spolupráca s občanmi alebo kontakt s verejnosťou je zabezpečovaný samotným 

výkonom hliadkovej a obchádzkovej služby a telefonickým kontaktom prostredníctvom stálej 

24 hodinovej služby na operačnom stredisku OS Petržalka. Ďalším spôsobom je komunikácia 

s občanmi prostredníctvom elektronickej pošty. Týmto spôsobom sa obracajú občania na OS 

Petržalka s rôznymi podnetmi a problémami a očakávajú pomoc alebo vyriešenie problému. 

Všetky takto získané informácie sú vyhodnocované a riešené v rámci možností a pôsobnosti 

mestskej polície buď operatívne prostredníctvom inštruktáží hliadkam v priamom výkone 

alebo po prešetrení policajtom – okrskárom.  
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V prípade, že sa občan domáha nápravy v oblasti, ktorá nie je v kompetencii mestskej 

polície je takýto podnet postúpený vecne príslušnému orgánu o čom je občan informovaný 

buď písomne alebo prostredníctvom mailu.      

 
Občania majú možnosť aj osobne navštíviť OS Petržalka a riešiť svoj problém 

s konkrétnym okrskárom alebo vedením OS.  

  

6. Spolupráca s Policajným zborom a inými orgánmi    

 
OS Petržalka pri zabezpečovaní svojich úloh úzko spolupracuje hlavne s Policajným 

zborom Okresného riaditeľstva PZ SR Bratislava V prostredníctvom riaditeľa OR PZ 

a riaditeľa Odboru poriadkovej polície. Spolupráca je na veľmi dobrej úrovni a policajti MsP 

a PZ spolupracujú spoločne na zabezpečovaní verejného poriadku v celom teritóriu OS. 

Veľmi dobrá spolupráca bola pri zabezpečovaní kultúrnych a športových podujatí s väčším 

počtom účastníkov ako aj pri bezpečnostnom opatrení pri Majálese, zabezpečovaní 

Petržalských dní ako aj Vianočných trhov v Petržalke. Prebieha neustála komunikácia veliteľa 

OS a riaditeľa OPP OR PZ Bratislava V. OS taktiež spolupracuje s ODI OR PZ pri riešení 

priestupkov.  

  

Spolupráca s HaZZ je priebežná pri výkone služby a pri zabezpečovaní vyhláseného 

zvýšeného nebezpečenstva požiarov. S RZP je spolupráca na dobrej úrovni, neboli 

zaznamenané žiadne problémy. Uvedené platí aj o činnosti Slobody zvierat. Problém je pri 

riešení úhynu chráneného vtáctva (labute), kde nie sú ustálené a jasné kompetencie o riešení 

ich likvidácie. 

  

7. Spolupráca s hlavným mestom a mestskými časťami     

 
Spolupráca s MČ je na dobrej úrovni. Spolupráca s MČ Rusovce, Jarovce a Čunovo 

zabezpečovaná prostredníctvom jednotlivých okrskárov a zástupcu veliteľa OS Petržalka. 

Spolupráca s MČ Petržalka je zabezpečená prostredníctvom veliteľa a zástupcu OS a pánom 

starostom MČ Petržalka a prednostom MiÚ Petržalka ako aj jednotlivými vedúcimi oddelení.  

  

OS Petržalka v roku 2015 zabezpečovala 34 akcií v spolupráci s MČ Petržalka. Z toho 

bolo 20 akcií so sociálnym oddelením, 8 s oddelením životného prostredia a 6 akcií 

s oddelením predbežnej právnej ochrany. Policajti zabezpečovali podujatie Grand Prix 

v parkúrovom skákaní  a ďalších akcií poriadaných na území MČ (Snem ZMOS, Majáles, 

MDD, LTS, Petržalské dni, rôzne behy, ktoré viedli aj cez MČ PE, športové a kultúrne 

podujatia).  

  

OS Petržalka ďalej zabezpečovala v MČ Jarovce 3 pohreby, s MiÚ Rusovce 12 krát 

prevoz peňazí. V MČ Čunovo zabezpečovanie dvoch kultúrnych a náboženských podujatí.  

   

8. Ľudské zdroje a technické zabezpečenie 

 
Okrsková stanica Petržalka mala k 31.12.2013 skutočný stav 41 policajtov a jedného 

zamestnanca na kamerovom systéme so zníženou zdravotnou schopnosťou.  

 

Na úseku riadenia sú zaradení 2 policajti, veliteľ OS a jeho zástupca, na úseku 

objasňovania priestupkov je 1 policajt, na úseku evidovania písomností je 1 policajtka 
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s kumulovanou funkciou. Na úseku operačného strediska sú zaradení 5 policajti a 2 pomocní 

operační pracovníci, ktorí plnia úlohy aj v priamom výkone služby. Jednotlivé okrsky 

zabezpečuje 10 policajtov a vo výkone hliadkovej služby je 20 policajtov. 

 

Každý deň sú do priameho výkonu velené minimálne dve motohliadky v dennej dobe 

a dve v nočnej dobe. V prípade potreby a na základe vývoja bezpečnostnej situácie ako 

aj potrieb plnenia nárazových úloh sa počet hliadok operatívne upravuje. V letných mesiacoch 

sú do výkonu služby velené aj cyklohliadky, ktoré pôsobia hlavne v najviac navštevovaných 

častiach na relax a to je Tyršovo nábrežie, Veľký a Malý Draždiak ale aj koruna hrádze. Počas 

letnej turistickej sezóny sú využívané aj motocykle. 

 

OS Petržalka disponuje 6 motorovými vozidlami, 4 motocyklami a 5 bicyklami čo je 

postačujúci stav na plnenie úloh v pridelenom obvode. Policajti pri svojej práci využívajú aj 

21 imobilizérov.  

   

9. Kontrolná činnosť a prešetrovanie sťažností   

 
V hodnotenom období boli vykonávané kontroly policajtov vedením OS Petržalka ako 

aj kontroly vedením MsP hl. m. SR Bratislavy. Boli zistené dve závažné porušenia pracovnej 

disciplíny a malé nedostatky boli riešené okamžite na mieste a boli hneď aj odstránené. 

 

V roku 2014 bolo podaných na policajtov OS Petržalka 6 sťažností a všetky boli 

neopodstatnené. Všetky sťažnosti boli prešetrované pracovníkmi Oddelenia sťažností MsP  

hl. m. SR Bratislavy. 

       

10.   Prevencia kriminality 

 
Policajti OS Petržalka v roku 2015 zabezpečovali 9 krát dopravnú výchovu 

s pracovníkom pre prevenciu MsP Bratislava. Taktiež bolo vykonaných 10 prednášok na ZŠ 

v teritóriu OS. Priebežne sa zabezpečovali prechody pre chodcov v čase školského roku.    

  

11.  Záver 

 
Úlohy kladené na policajtov OS Petržalka boli plnené v rámci personálnych možností 

s cieľom čo najlepšie ich zvládnuť. Aj vzhľadom na zabezpečovanie mnohých akcií či už 

celomestského alebo miestneho charakteru nebolo možné dosiahnuť vo všetkých zameraniach 

práce MsP naozaj želaný stav a tým aj spokojnosť. Policajti sú motivovaní k tomu, aby 

v práci odvádzali ten najlepší výkon. Priebežne sú prijímané opatrenia na zlepšenie činnosti 

okrskovej stanice za účelom dosiahnutia lepších výsledkov.  

 

    
       Veliteľ OS MsP Bratislava – Petržalka

                       hl. kom.  Mgr. Ladislav Fatura v.r. 

 

 

 

Prílohy: 1. Štatistický prehľad roka 2014 a roka 2015 

   2. Tabuľka činnosti OS Petržalka v roku 2015  

   3. Tabuľka činnosti OS Petržalka v roku 2014  


