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Obvodné oddelenie PZ Bratislava Vrakuňa je základný útvar policajného zboru spadajúci pod 

Okresné riaditeľstvo PZ v Bratislave II. Na predmetnom okresnom riaditeľstve sú dislokované ďalšie 

štyri obvodné oddelenia Obvodné oddelenie Bratislava Ružinov západ, Obvodné oddelenie Bratislava 

Ružinov východ, Obvodné oddelenie Bratislava Trnávka a Obvodne oddelenie Bratislava Podunajské 

Biskupice.    

 

Obvodné oddelenie PZ Bratislava Vrakuňa má zhodné hranice služobného obvodu s hranicami 

mestskej časti Bratislava Vrakuňa. Ide o rozlohu cca. 10,03 km2 s približne 21.000 obyvateľmi. Jedná 

sa o okrajovú mestskú časť. Hranicu medzi ostatnými mestskými časťami tvoria zo západnej strany 

služobného obvodu ulice Popradská ulica, Gagarinova ulica. Zo severnej strany ulice Pod Agátmi 

a pozdĺž pomyselnej čiary letiska M.R. Štefánika. Východnú stranu služobného obvodu delí tiež 

pomyselná čiara vedúca od letiska smerom cez Ráztočnú ulicu cez neobývanú zónu – polia až k ulici 

Dvojkrížna. Južnú stranu delia od mestskej časti Podunajské Biskupice ulice Dvojkrížna, Kazanská 

Uzbecká, Hradská a Podunajská ulica. 

 

Obvodné oddelenie PZ v zmysle zák. č. 171/1993 Z.z. v znení neskorších predpisov plní úlohy 

najmä na úseku ochrany verejného poriadku, boja proti trestnej činnosti, zabezpečovania bezpečnosti 

a plynulosti cestnej premávky, odhaľovania, objasňovania, oznamovania a prejednávania priestupkov, 

ako aj úlohy na úseku trestného konania.  

 

Za hodnotené obdobie roka 2018 bol celkový nápad trestnej činnosti v porovnaní s rokom 2017 

za rovnaké obdobie nasledovný: 

 

 Celkový nápad TČ 2017 Celkový nápad TČ 2018 Rozdiel 

Počet TČ 240                  197 -43 

Objasnené 133                  123 -10 

Percento objasnenia 55,42  62,44         +7,02 

 

       Z hľadiska štruktúry trestnej činnosti uvádzam tie najzávažnejšie (za rok 2018): 

 

 Počet Objasnené Percento 

násilná kriminalita 

- lúpež 

- vražda 

24 

1 

0 

19 

0 

0 

79,17 

50,00 

0 

mravnostná kriminalita 

     -     znásilnenie 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

majetková kriminalita 69 23 33,33 

krádeže mot. vozidiel 9 0 0 

Krádeže vlámaním  22 5 22,73 

krádeže vlámaním do bytov 6 2 33,33 

ekon. kriminalita 17 7 41,18 
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       K celkovej trestnej činnosti je potrebné na vytvorenie si úplného obrazu spomenúť i celkový nápad 

priestupkov a niektorých druhov priestupkov napadnutých v rokoch 2017 a 2018.  

 

 

Priestupky 
 

Nápad Objasnené Percento Rozdiel 

2017 2018 2017 2018 2017 2018 % 
celkom 367 365 190 197 51,18 53,97 2,79 

§ 50 186 173 23 20 12,37 11,56 -0,81 

§ 49 48 61 36 50 75 81,97 6,97 

§ 22 ostatné 120 110 120 109 100 99,10 -0,90 

 

  

Obvodné oddelenie PZ Bratislava Vrakuňa je od 01.05.2015 v zmysle N MV SR č. 52/2015 

ktorým sa mení a dopĺňa N MV SR č. 80/2004 o zásadách dislokácie, typizácie a systemizácie 

základných útvarov PZ v znení neskorších noviel, oddelením III. typu na základe systemizácie v rámci 

teritoriálnej pôsobnosti Krajského riaditeľstva PZ v Bratislave.  

 

Činnosť Obvodného oddelenia PZ Bratislava Vrakuňa je príslušnými nadriadenými zložkami 

hodnotená dlhodobo ako dobrá, pričom dosiahnuté výsledky patria v rámci Krajského riaditeľstva PZ 

v Bratislave k tým najlepším.  

 

Samotný nápad trestnej činnosti ako aj bezpečný obraz obyvateľov v danej lokalite negatívne 

ovplyvňuje predovšetkým obytný dom „Pentagón“ nachádzajúci sa na Stavbárskej ulici. V súvislosti 

s daným objektom je v našom služobnom obvode zvýšený pohyb závadových osôb a samozrejme aj 

zvýšené riziká páchania protiprávnej činnosti daných osôb. Na zabránenie zvýšeného nárastu 

kriminality sú prijaté opatrenia a to zvýšenou hliadkovej činnosťou v okolí Pentagónu a NS Jantár, ako 

aj policajnými akciami a vykonávaním kontrol uvedených objektov. Poznatky o predmetných miestach 

sú odovzdávané odboru kriminálne polície Okresného riaditeľstva PZ v Bratislave II na ďalšie 

rozpracovanie a realizovanie. Za účelom eliminovania nápadu trestnej činnosti na uvedených miestach 

zvýšený výkon hliadkovej služby ako aj postriežkových služieb.  

 

Hliadky Obvodného oddelenia PZ Bratislava Vrakuňa vykonávajú počas služby 

v nepravidelných intervaloch monitorovanie situácie okolo obytného domu Pentagon, pričom pokiaľ sa 

v týchto priestoroch stretávajú väčšie skupiny osôb užívateľov drog sú z miesta vykázané. Každý 

mesiac vykonávajú na tomto mieste služby hliadky všetkých obvodných oddelení dislokovaných na 

Okresnom riaditeľstve PZ Bratislava II, celkovo do mesiaca títo policajti odslúžia 60 hodín. Ďalej sa 

vykonávajú kontroly objektu policajtmi velených do zvýšeného výkonu služby, policajtmi ktorí 

vykonávajú prax na okresnom riaditeľstve. Riaditeľ odboru poriadkovej polície spolu s riaditeľom 

Obvodného oddelenia PZ Bratislava Vrakuňa sa pravidelne  zúčastňujú pracovných porád na Krajskom 
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riaditeľstve PZ v Bratislave zameraných na sociálne vylúčené skupiny. Problém obytného domu 

Pentagon je dlhodobo, drogy sa na tomto mieste predávajú už tri desaťročia, z tohto dôvodu nemožno 

očakávať okamžité vyriešenie situácie. V mestskej časti Vrakuňa má trvalý pobyt 21 000 obyvateľov, 

vzhľadom na to, že sa jedná o periférnu mestskú časť, kde sú nižšie ceny bytom resp. prenájmov, 

mnoho ľudí, ktorí chodia do Bratislavy za prácou tu bývajú, pričom nemajú nahlásený žiadny pobyt. 

V súvislosti okrem iného aj s drogovou problematikou sa tu pohybuje, prebýva mnoho sociálne 

neprispôsobyvých občanov. Odhady hovoria o tom, že v mestskej časti takto prebýva ďalších 2 až 3000 

tisíc osôb. Zo strany polície je potrebné v prvom rade posilniť personálny stav na oddelení, resp. 

navýšiť počet tabuľkových miest a zmeniť typ obvodného oddelenia na druhý. Napriek tomu, že 

celkový personálny stav policajtov v Bratislave je dlhodobo nenaplnený, pri obsadzovaní tabuľkových 

miest bude potrebné preferovať mestské časti ako Vrakuňa, Podunajské Biskupice, či Staré Mesto.  

V minulosti bol bývalým riaditeľom odboru poriadkovej polície prezídia policajného zboru zamietnutý 

návrh o pridelenie tzv. rómskeho špecialistu. Naším cieľom bude vytvoriť na Obvodnom oddelení PZ 

Bratislava Vrakuňa tabuľkové miesto pre staršieho referenta pre prácu v komunitách. Uvedený policajt 

bude špeciálne vyškolený pre prácu v sociálne vylúčených skupinách ako ,,Pentagon“.  

 

Obvodné oddelenie PZ Bratislava Vrakuňa vo všeobecnosti zameriava výkon služby do lokalít 

s najčastejším nápadom trestnej činnosti. Tu sú pravidelne plánované úseky hliadok a dotknutým 

uliciam je venovaná zvýšená pozornosť zo strany všetkých policajtov. Uličnú trestnú činnosť negatívne 

ovplyvňujú demografické podmienky – zloženie obyvateľstva, chatové oblasti, ako aj skutočnosť, že sa 

jedná o okrajovú časť Bratislavy, kde dochádza k zvýšenému pohybu závadových osôb trvale 

bývajúcich mimo Bratislavy.  

 

Spoluprácu s orgánmi štátnej správy a samosprávy hodnotím ako štandardnú, pričom konkrétna 

problematika sa vzájomne rieši podľa závažnosti a špecifickosti.  

 

Celkovo možno konštatovať, že bezpečnostná problematika obvodu sa od poslednej správy na 

základe štatistických údajov vedených políciou zlepšila.  

 


