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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 2020 bol celkový nápad trestnej činnosti v porovnaní s rokom 2019 

za rovnaké obdobie nasledovný: 

 

 Celkový nápad TČ 2019 Celkový nápad TČ 2020 Rozdiel 

Počet TČ 198                  193 -5  

Objasnené 111                  110 -1 

Percento objasnenia 56,06  56,99         +0,93 

 

       Z hľadiska štruktúry trestnej činnosti uvádzam tie najzávažnejšie (za rok 2020): 

 

 Počet Objasnené Percento 

násilná kriminalita 

- lúpež 

- vražda 

25 

2 

0 

18 

2 

0 

72,00 

100,00 

0 

mravnostná kriminalita 

     -     znásilnenie 

1 

0 

1 

0 

100,00 

0 

majetková kriminalita 70 24 34,29 

krádeže mot. vozidiel 2 1 50,00 

Krádeže vlámaním  3 0 0,00 

krádeže vlámaním do bytov 0 0 0,00 

ekon. kriminalita 34 13 38,24 
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V porovnaní z rokom 2019 bol v predchádzajúcom roku zaznamenaný nepatrný pokles nápadu 

trestnej činnosti celkom o päť skutkov. Za posledné roky sa nápad trestnej činnosti podarilo 

stabilizovať predovšetkým zvýšenou aktivitou počas hliadkovej služby, opakovanými kontrolami osôb, 

ktoré sa v nočných hodinách pohybujú po vonku, čo do určitej miery môže odrádzať potencionálnych 

páchateľov páchať trestnú činnosť. V predmetnom roku v porovnaní s predchádzajúcim bol 

zaznamenaný nárast objasnenosti trestných činov o 0,93 %. Najvyššie percentá objasnenosti sme 

zaznamenali na úseku násilnej trestnej činnosti pod, ktorú štatisticky patrí aj drogová trestná činnosť. 

V roku 2020 boli v obvode spáchané dve lúpežné prepadnutia obidve boli objasnené, na rozdiel od 

roku 2019 nebola spáchaná žiadna vražda, ani znásilnenie. Najnižšie percentá objasnenosti a najvyšší 

nápad trestnej činnosti je na úseku majetkovej trestnej činnosti. Celkom v minulom roku bolo 

spáchaných 70 majetkových trestných činov z čoho sa podarilo objasniť 24, čo predstavuje celkovú 

objasnenosť vo výške 34,29 %.     

 

 Nápad priestupkov a niektorých druhov priestupkov napadnutých v rokoch 2019 a 2020.  

 

 

Priestupky 
 

Nápad Objasnené Percento Rozdiel 

2019 2020 2019 2020 2019 2020 % 
celkom 360 380 191 201 53,05 52,89 -0,16 

§ 50 164 174 16 27 9,75 15,79 +6,04 

§ 49 38 56 28 32 73,68 57,14 -16,54 

§ 47-48 11 13 9 7 81,82 53,85 -27,97 
§ 22 14 4 7 4 50,00 100,00 +50,00 

ostatné 133 133 131 131 98,50 98,50 0,00 
 

  

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.  

 

V roku 2020 sa policajti Obvodného oddelenia PZ Bratislava Vrakuňa okrem úloh vo svojom 

obvode, resp. Okresného riaditeľstva PZ v Bratislave II podieľali na bezpečnostných opatreniach 

v súvislosti s verejnými zhromaždeniami, protestmi, športovými a spoločenskými podujatiami. Počas 

nárastu pandémie v súvislosti s ochorením Covid 19 plnili úlohy ochrany štátnej hranice Slovenskej 

republiky, zabezpečovania verejného poriadku pri testovaní, vakcinácii, vykonávaní kontrol na 

dodržiavanie protipandemických opatrení, povinných karantén.  
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Minimálne rovnaká pozornosť bola venovaná aj objektu obytného domu ,,Pentagon“ 

a blízkemu okoliu, kde sa zdržujú drogovo závislé osoby. Tieto sa zhromažďovali predovšetkým vo 

vnútrobloku obytného domu, kde dochádzalo k predaju drog a ich následnej aplikácii. Niektoré tieto 

osoby cca. 10,  prespávali po tzv. terasou v improvizovaných príbytkoch z papierových kartónov, resp. 

stanov. Za obdobie roku 2020 v uvedenej územnej časti obvodu nedošlo k nárastu páchania trestnej 

činnosti, nápad trestnej činnosti sa za posledné roky podarilo stabilizovať.  Pričom, ale zaznamenávame 

výrazný nárast tzv. ,,otravnej kriminality“. Tento pojem onoho času začali používať predstavitelia 

Prezídia Policajného zboru a znamená asi toľko , že samotné konanie tzv. ,,neprispôsobivých občanov“  

nenapĺňa skutkovú podstatu žiadneho trestného činu alebo priestupku, ale jedná sa o určité diskonfortné 

správanie, ktoré pociťujú niektorí obyvatelia voči týmto osobám. Títo občania sa správajú hlučne, 

zgrupujú sa na určitých miestach, posedávajú na trávniku. Jednoznačne však je potrebné uviesť, že títo 

ľudia sa zdržujú v tejto lokalite predovšetkým za účelom kúpy drog. To že samotné množstvo resp. 

kvalita látky, ktorú si zakupujú za účelom aplikácie je malá a teda v zmysle ustálenej súdnej praxe 

nepostačuje ani na výrobu jednej dávky drogy na tejto skutočnosti nič nemení. Druhým hlavným 

dôvodom prečo sa tieto osoby stretávajú v okolí ,,Pentagonu“ je skutočnosť, že toto miesto využívajú 

na tzv. ,,spoločenské vyžitie“, stretávajú sa tu s zo známymi a vytvárajú určité spoločenské vzťahy. 

Policajti Obvodného oddelenia PZ Bratislava Vrakuňa v rámci hliadkovej činnosti monitorujú tento 

priestor, získavajú poznatky o trestnej činnosti, tieto následne analyzujú a odstupujú na ďalšie služobné 

využitie iným útvarom Policajného zboru. Rovnako ako v predchádzajúcom roku pôsobia v tomto 

priestore okrem policajtov tunajšieho obvodného oddelenia aj policajti Pohotovostnej motorizovanej 

jednotky Krajského riaditeľstva PZ v Bratislave. V zmysle príkazu riaditeľa odboru poriadkovej polície 

Okresného riaditeľstva PZ v Bratislave II vykonávajú v ,,Pentagone“ hliadkovú službu policajti 

poriadkovej polície všetkých obvodných oddelení Policajného zboru dislokovaných v rámci daného 

okresu. V rámci zvýšeného výkonu služby sa na tomto mieste v nepravidelných intervaloch vykonávajú 

policajné akcie zamerané na dodržiavanie verejného poriadku a pátrania po hľadaných osobách.  

 

Bezpečnostnú situáciu v mestskej časti Bratislava Vrakuňa nemožno hodnotiť a bezpečnostné 

opatrenia prijímať iba v súvislosti s ,,Pentagonom“. Prevažný nápad trestnej činnosti prevláda 

v súčasnosti v lokalitách, kde sú situované rodinné domy. Jedná sa predovšetkým o majetkovú trestnú 

činnosť. Rovnako aj drogová trestná činnosť sa ,,premiestnila“ do sídliskovej časti obvodu, resp. 

v okolia chatiek na Majerskej ulici. Tu boli vykonané domové prehliadky, resp. prehliadky nebytových 

priestorov, kde boli zadržaní drogoví díleri, neskôr obvinení aj z trestného činu nedovolené 

ozbrojovanie podľa § 294 Trestného zákona. Vzhľadom na horeuvedené sú hliadky obvodného 

oddelenia velené do týchto lokalít predovšetkým v nočných hodinách. 

 

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

problematika sa vzájomne rieši podľa závažnosti a špecifickosti.  

 

Za posledné sledované obdobia sa na základe štatistických údajov, ako aj pochvalnými 

hodnoteniami policajtov občanmi situácia celkovo upokojila. Každým ďalším rokom možno vnímať 
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situáciu okolo bezpečnosti v mestskej časti Bratislava Vrakuňa ako stabilnejšiu. Zároveň však treba 

poukázať na skutočnosť, že samotné štatistické ukazovatele trestnej činnosti ako takej,  obyvateľov 

mestskej časti ,,nezaujímajú“. Dôležitá je kvalita života, ktorá je v okolí obytného domu ,,Pentagon“ 

vzhľadom na pretrvávajúcu ,,otravnú kriminalitu“ na nižšej úrovni. Hlavný rozdiel, ktorý vnímame 

v porovnaní s minulým obdobím pozitívne je to, že v rámci súčinnosti začali pracovať aktívne nielen 

zložky polície, mestskej časti Bratislava Vrakuňa, ale v rámci obytného domu ,,Pentagon“ sa vytvorila 

komunita ľudí, ktorí majú záujem riešiť problémy, nahromadené za posledné tri desaťročia. Iba 

spoločnou prácou bezpečnostných zložiek, samosprávy, ale predovšetkým samotných občanov, ktorí 

v tejto lokalite bývajú je možné dosiahnuť celkové skvalitnenie bývanie v našej mestskej časti. 

 

 

 

V Bratislave dňa 21.06.2021 

 

 

           Spracoval:  

 

 

  mjr. Ing. Peter Radimák 

  riaditeľ Obvodného oddelenia PZ Bratislava Vrakuňa 


