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1. NÁVRH UZNESENIA MIESTNEHO ZASTUPITEĽSTVA 

 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Vajnory po prerokovaní 

 

b e r i e  n a  v e d o m i e 

 

Správu o činnosti Mestskej polície v mestskej časti Bratislava – Vajnory za obdobie 1.1.2021 

až 30.6.2021. 

2. UZNESENIE MIESTNEJ RADY 

 
Miestna rada mestskej časti Bratislava – Vajnory po prerokovaní 
 

o d p o r ú č a 

 

miestnemu zastupiteľstvu prerokovať Správu o činnosti Mestskej polície v mestskej časti 

Bratislava – Vajnory za  obdobie 1.1.2021 až 30.6.2021 



 
 

Mestská polícia 

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

Okresné veliteľstvo Bratislava III 

 

MAG-421424/2021                                                                              V Bratislave 02.09.2021 

 

 

I n f o r m á c i a 

 

o činnosti mestskej polície Expozitúry Bratislava III 

v MČ Bratislava Vajnory 

za obdobie od 01.01.2021 do 30.06.2021 

 

 

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

polície, ktorá 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 40 príslušníkov mestskej polície 

/ďalej len príslušníci/.   

 Na úseku   riadenia boli zaradení 2 príslušníci /veliteľ a  zástupca veliteľa/, na úseku 

objasňovania  priestupkov 3 príslušníci, na úseku operačnej služby 5 príslušníci a 2 referenti 

monitorovacieho systému, na úseku výkonu hliadkovej a obchádzkovej služby 27 

príslušníkov, 1 príslušníčka bola zaradená  na úseku vedenia administratívnej agendy. 

 

Z uvedeného počtu príslušníkov sú dlhodobo práce-neschopný 4 príslušníci t. j. do výkonu 

služby bolo zaraďovaných celkovo 23 príslušníkov, čo bolo v rámci bezpečnostnej situácii 

v Okrese Bratislava 3 nedostačujúce. 

 
2.) Oblasť výkonu služby. 

 

Výkon služby príslušníkov OV BA III v mestskej časti Bratislava Vajnory bol zameraný najmä 

na plnenie úloh vyplývajúcich zo spolupráce mestskej časti Bratislava Vajnory s OV  BA III. 

Hliadky mestskej polície boli velené do okrsku Vajnory v rámci personálnych možností tejto 

stanice, na základe analýzy zistených  priestupkov  na úseku verejného poriadku, ochrany 

životného prostredia, dodržiavania poriadku čistoty a hygieny v uliciach , na verejných 

priestranstvách, ako aj na miestach verejnosti prístupných a opatrení ÚVZ SR v súvislosti s 

COVID-19. Pred nástupom do výkonu služby boli hliadky  riadne inštruované a oboznamované s 

bezpečnostnou situáciou. O výpomoc bolo na riešenie problematiky na úseku verejného poriadku 

požiadané Odd. jazdeckej polície a kynológie MsP. 

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

Vajnory 133 udalostí, z toho  v rámci  dopravy 77 priestupkov, čo predstavuje 57,9% z celkového 

počtu  riešených udalostí /viď príloha/.  



 V rámci riešenia priestupkov v blokovom konaní, bolo  riešených 42 osôb  uložením 

blokovej pokuty na sumu 870,-€.  
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Výkon služby bol v rámci personálnych možností zameraný na: 

 

 Kontrolu   opatrení vyhlásených  Úradom verejného zdravotníctva SR v súvislosti 

s ochorením COVID-19. 

 Kontrolu dodržiavania Zákona o cestnej premávky najmä na úseku statickej dopravy.  

 Kontrolu neprispôsobivej mládeže najmä na výtržníctvo, sprejerstvo, poškodzovanie 

majetku a pod.. 

 Zisťovanie nepovolených skládok a vrakov, ktoré boli následne odovzdané na ďalšie 

konanie príslušnému orgánu. 

 

 

Riešenie udalostí po jednotlivých mestských častí v rámci územnej pôsobnosti OV BA III 

v hodnotenom období: 

 

Mestská časť Počet udalostí V blok. konaní BNM Suma v € 

Nové Mesto 8629 5099 6 99160 

Rača 632 201 0 4050 

Vajnory 133 42 0 870 

Celkom 9394 5342 6 104080 

 

 

 Z celkového počtu riešených udalostí bolo v MČ Vajnory riešených 1,4% udalostí. 
 

3.) Oblasť prevencie. 
  Bola zabezpečovaná samotným výkonom služby hliadkami OV BA III a Odd. JPaK MsP 

najmä v lokalitách Vajnorského jazera, Osloboditeľskej ul., Pod lipami, Alviano atď..  
 

4.)Oblasť využitia kamerového sytému 
 Kamerový monitorovací systém v MČ Bratislava Vajnory bol zabezpečený 14 

kamerami. V monitorovaných lokalitách bol kamerovým systémom zabezpečený nepretržitý 

dozor nad dodržiavaním verejného poriadku a dopravnej situácie, čo nie je možné zabezpečiť 

fyzickou prítomnosťou hliadok mestskej polície. Je to významný prvok pri napĺňaní cieľa 

komplexnej ochrany života, zdravia a majetku obyvateľov MČ BA Vajnory, ako aj iných 

osôb v tejto mestskej časti. 

 V rámci prevencie predstavuje prítomnosť kamier preventívne pôsobenie na osoby v 

označenom priestore a prijímanie preventívnych opatrení vo vzťahu k situáciám a objektom v 

rámci monitorovaného priestranstva. Predovšetkým ochrana  skupín obyvateľstva /starší 

ľudia, deti, mládež/ ako možných obetí kriminality. Tiež monitorovanie osôb zjavne pod 

vplyvom omamných návykových látok, alebo pri ktorých ich správanie zvyšuje 

pravdepodobnosť protispoločenského konania. 

  

5.)Oblasť spolupráce  



 
 Spolupráca s OO PZ Rača bola zabezpečovaná v zmysle Dohody o spolupráci pri 

ochrane VP v hl. m. SR Bratislave medzi KR PZ v Bratislave a Hlavným mestom SR 

Bratislavy pod č. p.: MsP-332/2011. Bola na požadovanej úrovni. 
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Spolupráca OV BA III a MČ BA Vajnory bola zabezpečená na úrovni vedenia OV BA III 

a starostom a prednostom MČ BA Vajnory. Operatívne boli vykonané stretnutia na riešenie 

aktuálnych problémov riešiteľných v kompetencii mestskej polície. 

 

 

6)Záver : 
 

 

OV BA III bolo na úseku personálneho stavu poddimenzované a naďalej pokračuje odliv 

príslušníkov z tejto stanice. V súčasnosti je  premiestnených v rámci reorganizácie Mestskej 

polície hl. m. SR Bratislavy z OV BA III celkovo 7 príslušníkov na Centrálny dispečing MsP. 

Vzhľadom k týmto skutočnostiam OV  BA III   plnilo   úlohy vyplývajúce zo zákona o obecnej 

polície ako aj z iných zákonných ustanovení a všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku 

dopravy a verejného poriadku operatívne.  Bezodkladne boli riešené podnety od občanov podané 

cestou telefonickej linky „159“ alebo 02/44634804. 

 

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 BA Nové Mesto) ako aj  dopravnej situácie v lokalitách lesoparku v oddychových zónach 

Partizánska lúka,  Kamzík najmä počas víkendov a sviatkov. 

 

Prioritou pre nasledujúce obdobie je pre OV. BA III posilniť výkon služby personálne. V 

priemere 2 dvojčlenné hliadky na dennú a nočnú dobu sú nepostačujúce v rámci celého Okresu 

Bratislava III k pomeru plnenia úloh a opatrení, ktoré sú zabezpečované  OV BA III.  

 

 
                                                                                                             V e l i t e ľ  

                                                                                            Okresného veliteľstva MsP 

Bratislava III 

                                                                                                           Mgr. Ján Kocsis 
                                                                                                              v. r.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Po spôsobe riešenia udalostí v MČ BA Vajnory 

od 01.01.2021 do 30.06.2021  

     

Udalosti Počet 
Blokové 
konanie 

Bl. pokuty 
NM suma v bl. konaní 

bloková pokuta 42 42 0 870 

objasňovanie odložené 7 0 0 0 

objasň.- odovzdanie veci príslušnému orgánu 1 0 0 0 

objasňovanie uložené 1 0 0 0 

privolaná Sloboda zvierat 2 0 0 0 

napomenutie 27 0 0 0 

oznam nepotvrdený 48 0 0 0 

začaté objasňovanie 1 0 0 0 

PRIESTUPOK/DELIKT odovzdaný prísluš.org. 2 0 0 0 

vec oznámená prísl.orgánu-nejde o 
priestupok 2 0 0 0 

Celkom 133 42 0 870 

 

 

 

 

 

 

 

Udalosti riešené v MČ BA Vajnory 

od 01.01.2021 do 30.06.2021 

     

Udalosti Počet 
Blokové 
konanie 

Bl. pokuty 
NM suma v bl. konaní 

preverenie udalosti 48 0 0 0 

Sloboda zvierat 2 0 0 0 

iné oznámenia a zistenia 2 0 0 0 

bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky 77 41 0 840 

priestupok na úseku ochrany život.prostredia 1 0 0 0 

stavebné práce mimo vyhrad. času 1 1 0 30 

VRAK motor.vozidla - porušenie zákona 2 0 0 0 

Celkom 133 42 0 870 


