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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 2019 bol celkový nápad trestnej činnosti v porovnaní s rokom 2018 

za rovnaké obdobie nasledovný: 

 

 Celkový nápad TČ 2018 Celkový nápad TČ 2019 Rozdiel 

Počet TČ 197                  198 +1 

Objasnené 123                  111 -12 

Percento objasnenia 62,44  56,06         -6,38 

 

       Z hľadiska štruktúry trestnej činnosti uvádzam tie najzávažnejšie (za rok 2019): 

 

 Počet Objasnené Percento 

násilná kriminalita 

- lúpež 

- vražda 

30 

5 

1 

21 

2 

1 

70,00 

40,00 

1 

mravnostná kriminalita 

     -     znásilnenie 

3 

2 

1 

0 

33,33 

0 

majetková kriminalita 56 19 33,93 

krádeže mot. vozidiel 17 0 0 

Krádeže vlámaním  18 6 33,33 

krádeže vlámaním do bytov 2 2 100,00 

ekon. kriminalita 30 11 36,67 
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       Nápad priestupkov a niektorých druhov priestupkov napadnutých v rokoch 2018 a 2019.  

 

 

Priestupky 
 

Nápad Objasnené Percento Rozdiel 

2018 2019 2018 2019 2018 2019 % 
celkom 365 360 197 191 53,97 53,05 -0,92 

§ 50 173 164 20 16 11,56 9,75 -1,81 

§ 49 61 38 50 28 81,96 73,68 -8,28 

§ 22 ostatné 110 126 109 125 99,09 99,20 +0,11 

 

  

Na základe typizácie základných útvarov Policajného zboru Obvodné oddelenie PZ Bratislava 

Vrakuňa je od 21.09.2018 v zmysle N MV SR č. 99/2018 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 pozitívne. V celkovom ročnom hodnotení riaditeľom odboru poriadkovej polície 

Okresného riaditeľstva PZ v Bratislave II pplk. Mgr. Stanislavom Hromádkom bol riaditeľovi 

Obvodného oddelenia PZ Bratislava Vrakuňa vytknutý pokles objasnenosti na úseku trestného konania 

v porovnaní s predchádzajúcim sledovaním obdobím v roku 2018.  

 

Samotný pokles objasnenosti trestných činov je spôsobený predovšetkým odchodom skúsených 

policajtov z dlhoročnou praxou. V roku 2019 odišli takto z Obvodného oddelenia PZ Bratislava 

Vrakuňa štyria policajti z toho dvaja do civilu, čo predstavuje vzhľadom na počet tabuľkových miest 

17 %. Okresné riaditeľstvo PZ v Bratislave 2 tak ako aj ostatné súčasti Krajského riaditeľstva PZ 

v Bratislave pociťuje dlhodobo nedostatok záujemcov o prácu v Policajnom zbore, predovšetkým na 

základných útvaroch teda obvodných oddeleniach. Vzhľadom na nepriaznivý personálny stav sa konajú 

neformálne rozhovory týkajúce sa spájania obvodných oddelení v bratislavskom kraji. Konkrétne na 

Okresnom riaditeľstve PZ v Bratislave 2 sa jedná o spojenie Obvodného oddelenia Bratislava Vrakuňa 

s Obvodným oddelení PZ Podunajské Biskupice Spojením týchto dvoch obvodných oddelení by 

vzniklo vzhľadom na počet súčasných tabuľkových miest oddelenie druhého typu dislokované 

v mestskej časti Podunajské Biskupice. Zároveň by vzniklo oddelenie s najvyšším nápadom trestnej 

činnosti v druhom bratislavskom okrese, ktorý patrí v rámci štatistík kriminality policajného zboru 

k najmenej bezpečným okresom v Slovenskej republike. Len pre ilustráciu je potrebné uviesť, že počet 

obyvateľom s trvalým pobytom v mestských častiach Vrakuňa a Podunajské Biskupice je celkom 

46 000. Pre uvedený počet obyvateľom by bolo v z mysle súčasných tabuľkových miest dislokované 

jedno obvodné oddelenie druhého typu. Pre porovnanie mestská časť Ružinov má celkom 76 665 
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obyvateľov /k 01.01.2014/, pričom v tejto oblasti sú dislokované tri obvodné oddelenia PZ zboru a to 

Obvodné oddelenie PZ Ružinov západ / 1. typ oddelenia/, Obvodné oddelenie PZ Ružinov východ / 1. 

typ obvodného oddelenia/ a Obvodné oddelenie Trnávka / 2. typ oddelenia/.  

 

Z dlhodobého hľadiska vytvárania negatívneho obrazu o trestnej činnosti predovšetkým 

niektorými nie veľmi objektívnymi televíznymi reportážami s cieľom zvýšiť sledovanosť danej 

televízie sa problém násilnej trestnej činnosti predovšetkým drogovej zameriava na obytný dom 

Pentagon. Problematika miesta, ktoré nie len Bratislavčania ale aj ostatní obyvatelia Slovenskej 

republiky poznajú ako ,,Pentagon“ je podstatne komplexnejšia a náročnejšia na dokazovanie trestnej 

činnosti. Policajný zbor o tomto probléme vie, zbiera informácie, vyhodnocuje ich a následne prijíma 

opatrenia za účelom zabezpečenia verejného poriadku a zamedzenia drogovej trestnej činnosti. Na 

zabránenie zvýšeného nárastu kriminality sú prijaté opatrenia a to zvýšenou hliadkovej činnosťou 

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.  

 

Drogová problematika obytného domu ,,Pentagon“ je dlhotrvajúci problém, ktorý pretrváva 

viac ako 30 rokov. Samotná drogová trestná činnosť je veľmi závažná a zároveň náročná na 

dokazovanie pre orgány činné v trestnom konaní. Policajti predtým ako zadržia páchateľov takéhoto 

druhu trestnej činnosti potrebujú mať trestnú vec procesne riadne zadokumentovanú v zmysle 

ustanovení Trestného poriadku, resp. Trestného zákona. Nehovoriac o tom, že štruktúra predajcov drog 

má charakter takzvanej ,,chobotnice“ /ak je zadržaný predajca drog nahradí ho ďalší a pokračuje v tejto 

činnosti/. Preto úlohy Policajného zboru v tejto oblasti sú aj časovo náročné. Napriek tomu, a to Vás 

nechcem zaťažovať policajnými štatistikami je možné vidieť pokles aj tohto druhu trestnej činnosti. Za 

tým je práca predovšetkým policajtov Obvodného oddelenia PZ Bratislava Vrakuňa, ktorí sa v zvýšenej 

miere počas výkonu hliadkovej služby sa zameriavajú na daný objekt a jeho okolie. V zmysle rozkazu 

riaditeľa odboru poriadkovej polície Okresného riaditeľstva PZ v Bratislave 2 pplk. Mgr. Stanislava 

Hromádku vykonávajú služobnú činnosť v okolí obytného domu Pentagon policajti aj z ďalších 

obvodných oddelení dislokovaných na predmetnom okresnom riaditeľstve. Zároveň zvýšenú hliadkovú 

činnosť v tomto úseku vykonávajú policajti Pohotovostnej motorizovanej jednotky Krajského 

riaditeľstva PZ v Bratislave, policajti poriečneho oddelenie Prezídia PZ.  

 

V neposlednom rade mám zato, že nie je možné upriamovať pozornosť výhradne iba na 

,,Pentagon“. Policajti Obvodného oddelenia PZ Bratislava Vrakuňa nespadajú iba pod tento objekt, ale 

plnia ďalšie úlohy ktoré sú na nich kladené.  Hliadky sú velené predovšetkým do lokalít s najčastejším 

nápadom trestnej činnosti, kde prevažuje predovšetkým majetková trestná činnosť.  

 

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

problematika sa vzájomne rieši podľa závažnosti a špecifickosti.  
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Celkovo možno konštatovať, že bezpečnostná problematika obvodu sa od poslednej správy na 

základe štatistických údajov vedených políciou stabilizovala.  

 

 

Spracoval:  

 

 

mjr. Ing. Peter Radimák 

riaditeľ Obvodného oddelenia PZ Bratislava Vrakuňa 


