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1. NÁVRH UZNESENIA MIESTNEHO ZASTUPITEĽSTVA 

 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Vajnory  po prerokovaní 

 

1. 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 rok 2018. 

2. s ch v a ľ u j e  

zakúpenie fotoaparátu pre miestnych okrskárov Mestskej polície mestskej časti Bratislava 

- Vajnory 

3. 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 rok 2018. 



 

Mestská polícia 

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

Expozitúra Bratislava III 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Váš list číslo/zo dňa Naše číslo Vybavuje Bratislava 
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Vec : Bezpečnostná problematika riešená Expozitúrou MsP BA III v  MČ Bratislava Vajnory 

          za obdobie od 01.01.2018 do 01.01.2019. 

  

 Expozitúra MsP Bratislava III (ďalej len Exp. 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. 
 

 Exp. BA III mala k 31.12.2018 skutočný stav 38 príslušníkov mestskej polície a 1 

zamestnanca na kamerovom systéme zo zníženou zdravotnou schopnosťou.  

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

objasňovania  priestupkov 1 príslušník, na úseku operačného 5 príslušníci, na úseku výkonu 

hliadkovej služby 21 príslušníkov a 9 príslušníci boli  zaradení na pracovnej pozícii okrskár (z 

toho v MČ BA – Vajnory 2 príslušníci). 

 
2.)Oblasť výkonu služby. 

 

Výkon služby príslušníkov Exp. BA III v mestskej časti Bratislava Vajnory bol zameraný 

najmä na plnenie úloh vyplývajúcich zo spolupráce mestskej časti Bratislava Vajnory s Exp. BA 

III. Okrskári, ako aj  hliadky mestskej polície boli velené do okrsku Vajnory 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.  
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Pred nástupom do výkonu služby boli hliadky  riadne inštruované a oboznamované s 

bezpečnostnou situáciou,  kde plnili konkrétne úlohy /viď príloha/. 

 

 V hodnotenom období bolo celkovo príslušníkmi Exp. BA III zistených v MČ Bratislava 

Vajnory 594 udalostí, z toho  v rámci  dopravy 392 priestupkov, čo predstavuje 66% z celkového 

počtu  riešených udalostí /viď príloha/.  

 V rámci riešenia priestupkov v blokovom konaní, bolo  riešených 252 osôb  uložením 

blokovej pokuty na sumu 3.100,-€.  

 

 V MČ Bratislava Vajnory boli ustanovení  okrskári p. Tóth a p. Giertli, ktorí mali územnú 

a objektovú zodpovednosť. Úzko spolupracovali s MÚ Bratislava Vajnory a bezodkladne riešili 

problémy spadajúce do kompetencie mestskej polície.  V hodnotenom období riešili nasledovné 

úlohy : 
 

 ul. Osloboditeľská ZS - Prednáška I.stupeň - čo robí polícia.. 

 ul. Osloboditeľská - 2x cirkevná procesia  

 ul. Koniarková MDD  

 ul .Alviáno - športový deň  

 ul. Pod lipami - Farmárske trhy 

 ul. Pod lipami -kultúrne podujatie pre deti maľovanie ornamentov 

 ul. Pod lipami – Dožinky 

 ul. Na doline - Šarkaniáda 

 ul. Na doline - Minimaratón 

 ul. Šaldová - Osloboditeľská - Dušičky- cintorín 

 ul. Osloboditeľská -voľby starostov a Primátora 

 ul. Pod lipami - Mikuláš 

 ul. Osloboditeľská - miestne referendum 

 ul. Roľnícka - Lampionový sprievod 

 ul. Roľnícka MÚ - Silvester 2018/ 2019 

 

3.) Oblasť prevencie. 
  Bola zabezpečovaná bežným výkonom služieb hliadkami mestskej polície v rámci Exp. 

BA III. Okrskármi bol vykonávaný dohľad na Osloboditeľskej ul. v čase od 07.15 h. do 08.00 

hod. počas školského roka na bezpečnosť prechodu detí do  vybraných základných škôl  pri 

priechodoch pre chodcov, čím bolo zabezpečené to, že v danom čase a mieste nebola spôsobená 

dopravná nehoda s účasťou  detí.  

 

4.)Oblasť využitia kamerového sytému 
 Kamerový monitorovací systém v MČ Bratislava Vajnory bol zabezpečený 13 

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. 
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 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. 

 Za obdobie hodnotené obdobie roku 2018 bolo kamerovým systémom zistených a 

riešených 11 priestupkov.   

 

 

5.)Oblasť spolupráce s OO PZ Rača 

 
 Spolupráca s OO PZ Rača bola zabezpečovaná  najmä na úseku  verejného poriadku a 

dopravy počas bezpečnostných opatrení pri konaní verejných zhromaždení a spoločensko 

kultúrnych podujatí.      Spolupráca bola vykonávaná 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. Zo strany Exp. BA III neboli v predmetnej veci výhrady v uplatňovaní tejto 

dohody v praxi. 

 

 

6)Záver : 
 

Úlohy, ktoré vyplývajú z činnosti  Exp. BA III v zmysle Zákona o obecnej polície ako aj 

iných zákonných ustanovení a všeobecne záväzných právnych predpisov boli  plnené v rámci  

možností tejto stanice najmä z hľadiska personálneho stavu s cieľom, čo najlepšie ich realizovať.  

Nemalé sily a prostriedky  boli využívané na zabezpečenie verejného poriadku a 

zabezpečenia dopravnej situácie počas jednotlivých spoločensko-kultúrnych podujatí  a pod. 
 
Prioritou pre nasledujúce obdobie je pre Exp. BA III zabezpečiť výkon služby na úseku 

kontroly dodržiavania všeobecne záväzných nariadení a to najmä na úseku čistoty a poriadku, 

podmienok držania psov, dodržiavania prevádzkovej doby a pod..  

 

 

                                                                                              Veliteľ Expozitúry MsP BA III 

                                                                                                 hl. kom. Mgr. Ján Kocsis 



Výpis z uznesenia  

zo zápisnice č. 3/2019 

zo zasadnutia Komisie finančnej a správy majetku 

pri Mestskej časti Bratislava-Vajnory 

 

konanej dňa 11. apríl 2019   

 

 

 

 

K bodu 2: 

Žiadosť na zakúpenie fotoaparátu pre Mestskú políciu  
 

Uznesenie k bodu 2: 
 

Prítomní členovia finančnej komisie a správy majetku odporúčajú miestnemu zastupiteľstvu 

prerokovať a schváliť žiadosť na zakúpenie fotoaparátu pre mestskú políciu. 

Hlasovanie :   za: 9        proti: 0  zdržal sa: 0 

 

Za správnosť vyhotovenia: Pilná Darina 

Bratislava, 11.04.2019 

 

 

 

 

 


