
OOBBČČAANNIIAA  AA  PPOOLLÍÍCCIIAA  
Záznam zo stretnutia  
(odpovede na otázky) 

 
 
Dňa 14.05.2003 sa konalo stretnutie OBČANIA A POLÍCIA, ktorého sa zúčastnili predsedovia výborov domových samospráv v 
Petržalke a zástupcovia Okresného riaditeľstva PZ SR Bratislava 5. 
 
Zúčastnení: 
 
Zástupcovia OR PZSR Bratislava V., MsP 
plk.Ing. Jarolím Mach, riaditeľ OR PZSR  
mjr. JUDr. Stanislav Cirman, zástupca riaditeľa OR PZSR  
Stanislav Takáč,  veliteľ okresnej stanice MsP Bratislava V. 
npor. Ing. Petr Vojtek, OR PZSR - odd. prevencie 
 
Predsedovia a členovia výborov domových samospráv: 
p. Kučová Bohrova 7 
p. Kuča Bohrova 7  
p. Boledovičová Bradáčova 6 
p. Volentier Černyševského 29 
p. Jójárt Černyševského 39 
p. Zreláková Jasovská 2 
p. Antolíková Kopčianska 78 
p. Zadakovič Kopčianska 78 
p. Berner Kopčianska 78 
p. Kocúriková Kopčianska 82 
p. Riegelová Kopčinska 82 
p. Modrák Lenardova 14 
p. Ehn Mlynarovičova 17 a 19 
p. Španíková Romanova 35 
p. Rapoš Romanova 40  
p. Košinár Romanova 46  
p. Drda Rovniakova 14 
p. Bohmová Rovniakova 15 
p. Pajchortová Rovniakova 16 
p. Majerčák Tupolevova 7 
 
Iniciátor stretnutia 
p. Grečko RYS, Pomoc obetiam násilia 
p. Genserková RYS 
p. Beňušková RYS, Pomoc obetiam násilia 
 
 
Cieľom stretnutia bolo otvoriť diskusiu zúčastnených strán a začať aktívne spolupracovať na potláčaní kriminality v Petržalke. 
Zo strany predsedov VDS boli pripravené otázky zamerané na tie  problémy, s ktorými sa často stretávajú a hľadajú pre ne 
riešenie. Zástupcovia PZSR sa snažili odpovedať na každú z nich, no ako povedal pán Cirman, niektoré z otázok boli tematický 
príliš rozsiahlé a nebolo možné ich zodpovedať komplexne na jednom stretnutí. Preto sú niektoré z odpovedí stručné, prípadne 
keďže spadali do inej oblasti, napr. problematika ochrany osobných údajov, nediskutovalo sa o nich. 
 
 
1. Je Polícia SR ochotná prevziať DEK kľúče, ktorými bude mať prístup do jednotlivých domov? 
Odpoveď:  
Polícia už vlastní klasické kľúče od určitých objektov, tieto kľúče sú uložené  a zapečatené na operačnom  stredisku, každé 
použitie kľúča je zapísané a kontrolované. Existuje teda istý systém ich využívania ako aj pozitívne skúsenosti. Preto je 
prirodzené, že Polícia má veľký záujem aj o spoluprácu v rámci využívania DEK kľúčov. DEK kľúče by však mohli byť uložené 
na každom obvodnom oddelení, a boli by prideľované konkrétnym policajtom, ktorí majú na starosti určitý rajón. Vytvoril by sa 
okrskový systém a vznikli by tak tzv. rajónové kľúče, ktoré by zabezpečili rýchly a jednoduchý prístup policajta do obytného 
domu v prípade potreby. 
Zo strany Mestskej polície nie je  využívanie DEK kľúčov v takejto forme možné. Hliadky Mestskej polície by kľúč nenosili zo 
sebou, ale bol by im vydaný len na základe oznámenia. 
 
2. Ak áno, koľko kľúčov bude Polícia potrebovať ? 

Je teda polícia schopná určiť počet takýchto rajónov a teda aj DEK kľúčov? 
Odpoveď:  
Presný počet DEK kľúčov odporúčame konzultovať s oddelením prevencie kriminality (s p. Vojtekom) Momentálne je v 
Petržalke cca. 137 domov využívajúcich prístupový systém DEK. Každý dom, do ktorého by mala polícia prostredníctvom DEK 
kľúčov prístup, by bol označený napr. nálepkou, prípadne tabuľkou. 

 
3. Do akej doby je Polícia SR schopná určiť, kto bude zodpovedný za zverené DEK kľúče, kto bude kontrolovať a 

vyhodnocovať spôsob ich používania, prípadne nahlasovať ich stratu a komu budú DEK kľúče k dispozícii? 
Odpoveď: 
Táto otázka súvisí s predchádzajúcimi a čiastočne už bola zodpovedaná. Zástupcovia Polície a firma RYS vypracujú zoznam 
obytných domov, ktoré môžu byť do projektu zapojené, a na základe diskusie ohľadne tejto problematiky spracuje návrhy ako 
postupovať pri používaní DEK kľúčov. Tieto návrhy budú predložené predsedom VDS a zástupcom ORPZ a po vzájomnej 
dohode môže začať ich reálne používanie zo strany polície. 
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4. Chce mať Polícia svoju vlastnú databázu DEK kľúčov určených na oprávnený vstup do vybraných objektov, ktorú budú 
poverení pracovníci sami spravovať, alebo odporúča spravovanie, archivovanie a propagáciu tejto databázy iným 
subjektom? 

Odpoveď: 
Spôsob, akým sa bude spracovávať databáza DEK kľúčov využívaných políciou bude zapracovaná do návrhov pre otázku č. 3 
 
5. Sú príslušníci PZSR ochotní podporiť zabezpečovanie poriadku a ochrany majetku a osôb svojou návštevou - 

prítomnosťou v spoločných priestoroch tých obytných domov, kde boli uvedené do prevádzky nové technické zariadenia  
ako napr. DEK systém, kamery..., a tiež v domoch, kde je podozrenie na páchanie alebo podporovanie rôznej trestnej 
činnosti?                     
Ako  a koho je potrebné požiadať o možnosť takejto spolupráce? 

Odpoveď: 
Áno. V rámci policajných obvodov bude prediskutovaná otázka rajonizácie a bude navrhnuté, aby do úloh policajtov pribudli aj 
návštevy vybraných domov. Takéto preventívne kontroly v rámci výkonu služby sa budú diať v určitých intervaloch a policajti 
budú upozornení na to, aby s občanmi komunikovali , napr. sa ich spýtali, či je všetko v poriadku a pod.  
 
6. Je možné nahlasovať  rôzne priestupky voči zákonu Polícii anonymne? 

Pokiaľ nie, môže osoba, ktorá udalosť nahlásila Polícii odmietnuť svedčiť v danej veci? 
Odpoveď: 
Áno, je to možné. Sťažuje to však prípadné vyšetrovanie, hlavne ak udalosť vedie k trestnému konaniu, kde sú potrebné zápisy.  
Pokiaľ sa pri nahlasovaní udalosti občan identifikuje, polícia je povinná zaručiť mu to, že údaje ktoré polícii poskytol nebudú 
zneužité voči nemu, nebude  jeho identita prezradená páchateľovi. Pokiaľ sa také niečo stane, je potrebné to okamžite nahlásiť 
nadriadeným orgánom, prípad bude prešetrený a voči policajtom, ktorý dokázateľne porušili postup, budú vyvodené sankcie. 
 
7. Pokiaľ občan nahlási polícii nejakú udalosť a má podozrenie, že polícia v danej veci nekonala, môže sa občan presvedčiť , 

že bola nahlásená udalosť evidovaná a ako sa v nej konalo? 
Odpoveď: 
Každý telefonát je evidovaný, zapísaný do protokolu a ku každému musí byť napísané, aké riešenie sa prijalo, či bola vyslaná 
hliadka, čo zistila a pod. Polícia je po nahlásení udalosti povinná preveriť stav. V prípade, že sa tak nestane a občan má pocit, 
že sa na základe jeho oznámenia nekonala, môže informovať nadriadené orgány a sťažnosť bude preverená. 
 
8. Ak je niekde opakovane poškodzovaný majetok (výťahy, poštové schránky, núdzové osvetlenie...) a chceme vytvoriť určitú 

situáciu, ktorá pritiahne pozornosť páchateľa a následne ho za pomoci technických zariadení usvedčiť, že sa previnil voči 
zákonu. Nepovažuje sa to za provokáciu a navádzanie na trestný čin alebo priestupok? 

Odpoveď: 
Ako dôkaz môže byť použité všetko, čo je získané zákonným spôsobom a môže prispieť k objasneniu veci, a zároveň tým 
nebude spôsobený nejaký iný trestný čin.  Zákonný spôsob získavania dôkazov definuje trestný poriadok. 
Ako príklad je možné uviesť umiestnenie kamery do výťahu za účelom odhalenia osoby, ktorá výťah vandalizuje. Pokiaľ je 
zreteľne označené, že vo výťahu je umiestnená kamera, obyvatelia domu s tým súhlasili a sú s tým uzrozumené aj legálne 
návštevy, je možné záznam z kamery použiť ako dôkazový materiál. (Označenie a používanie kamery musí byť v súlade so 
Zákonom o ochrane osobných údajov). 
 
9. Kedy dochádza k spáchaniu priestupku a kedy spáchaniu trestného činu? Je to naviazané len na vyčíslenie finančnej 

škody ?  
Odpoveď: 
K trestnému činu dochádza, ak je vzniknutá škoda nad 5.570,- Sk. Pokiaľ je vzniknutá škoda nižšia, ide o priestupok, len ak 
nedošlo ku klasifikovanému trestnému činu. 
Napríklad ak Vám niekto ukradne z kabelky kľúč, je to príprava na trestný čin. Preto je to potrebné okamžite zavolať na  políciu 
vo vlastnom záujme, následne bude vyslaná hliadka, ktorá preverí, či nedochádza k vlámaniu do bytu.   
 
10. Ako sú postihované priestupky? Je opakované páchanie priestupkov chápané ako recidíva, a teda aj prísnejšie trestané 

(napr. niečo ako zásada "trikrát a dosť")? 
Odpoveď: 
V zákone sú presne stanovené sadzby za priestupky, aj to čo sú vlastne priestupky. Aj opakovaný priestupok je stále 
posudzovaný len ako priestupok. Priestupky sú prejednávané na príslušnom obecnom úrade, preto je potrebná spolupráca 
občanov aj s týmito úradmi. 
 
11. Ako Polícia vníma problematiku "sprejerov"? Bola už niekedy nejaká skupina ľudí, ktorý takýmto spôsobom poškodzovali 

majetok iných prichytená a stíhaná? 
Odpoveď: 
Polícia môže sprejerstvo posudzovať len ako priestupok alebo trestný čin, ak bude naplnená skutková podstata trestného činu. 
Ak je niečo také preukázané, bude páchateľ stíhaný, no záleží aj na tom, ako je posudzovaná takáto činnosť z pohľadu 
lekárskej praxe. Môže byť prizvaný znalec z odboru psychiatrie a ten sa vyjadrí, či je to človek istým spôsobom chorý alebo 
trestne zodpovedný.  
Veľa krát sa prichytenie sprejera  skončí dohodou so správcom objektu a prichytený nápisy odstráni.  
Ako dôkazový materiál môžu byť v  týchto prípadoch  použité zákonne získané fotografie, záznam z monitorovacej kamery, ale 
postačí aj svedecká výpoveď. Svedok je obyčajne najlepší dôkaz. 
 
12. V okolí niektorých obytných domov sa nachádzajú reštauračné zariadenia a často dochádza k porušovaniu otváracích 

hodín. Je možné túto vec z dôvodu hlučnosti a nedodržiavania nočného kľudu nahlásiť na Políciu? Aké sú v takomto 
prípade právomoci polície? 

Odpoveď: 
Zatváracie a otváracie hodiny sú stanovené všeobecne záväzným nariadením mestskej časti Petržalka. Sú povolené do 21.00 
hod. Po tomto čase musí mať prevádzka povolenie zvlášť schválené starostom a takéto povolenie by malo visieť na viditeľnom 
mieste. Povolenia môžu byť schválené na určité časové obdobie alebo len na jednorázovú akciu. Porušenie je možné 
sankcionovať ako porušenie §48 Priestupkového zákona v zmysle všeobecne záväzného nariadenia.  Pokiaľ je nedostatočná 
bloková pokuta, postúpi sa prípad Okresnému úradu. 
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Pokiaľ je podozrenie, že zverejnené otváracie hodiny nezodpovedajú skutočne povoleným otváracím hodinám, je možné 
požiadať o prešetrenie Miestny úrad, na Oddelení podnikateľských činností. Potom, ak príde takýto dotaz z Miestneho úradu, 
môže vec preveriť aj Mestská polícia. To platí aj v prípade výrobnej či inej prevádzky, ktorá začína napr. v sobotu a nedeľu 
skoro v ranných hodinách s hlučnou prácou. Je možné overiť si, či majú prevádzkovatelia na to povolenie. 
 
Ak je niekde sprevádzkované reštauračné zariadenie nelegálne (napr. postavia drevený bufet) , takýto prípad rieši Okresný, 
resp. Miestny úrad ako nelegálnu stavbu. 
 
Rušenie kľudu  počas dňa (veľmi hlasná hudba, zápach, škodlivé  emisie, vibrácie) sa posudzuje podľa Občianskeho zákonníka 
ako porušovanie občianskeho spolužitia a potrebné je obrátiť sa na Políciu SR. 
 

Pri o tejto otázke sa diskutovalo aj o riešení problému s nelegálne zamestnávanými cudzincami. 
 
Nelegálne zamestnávanie cudzincov rieši cudzinecká polícia, kde je v prípade podozrenie potrebné podať oznámenie. Ak sa v 
objekte (či v blízkosti) nachádzajú ubytovacie bunky pre týchto cudzincov, je možné podať sťažnosť na Miestny úrad 
prednostovi alebo starostovi a ten dá patričné nariadenia Oddeleniu podnikateľských činností alebo Oddeleniu územného 
rozvoja a dopravy, ktoré preveria, či sú ubytovacie jednotky postavené legálne. 
 
13. Kde sa začínajú a končia hranice verejne prístupného priestoru? (Rozumie sa tým priestor aj pred vchodom do obytného 

domu, priestor vo vestibule, priestor na chodbách, výťahy ...? 
Odpoveď: 
Je potrebné rozlišovať,  o aký dom ide, či je to dom v súkromnom vlastníctve, dom nájomný a pod.  Presnejšie odpovede je 
nutné zabezpečiť z Úradu na ochranu osobných údajov. 
 
14. Je možné chápať spoločné priestory domu ako privátny pozemok? Je možné sa obrátiť na Políciu so žiadosťou o 

vyvedenie osoby , ktorá nerešpektuje tento privátny pozemok? 
 
15. Pokiaľ nemá osoba oprávnenie vstupovať do obytného domu a napriek technickým zábranám do domu nedovolene vstúpi, 

je možné ju požiadať - domáhať sa, aby priestor opustila? V prípade, že tak neurobí, je možné požiadať o pomoc políciu? 
Odpoveď (pre otázky 14. a 15.): 
Táto otázka súvisí s predchádzajúcou.  Čo sa týka vyvedenia osoby z objektu, tu je potrebné dávať pozor na dodržiavanie 
osobnej slobody. Pokiaľ sa nejaká osoba neoprávnene dostane do objektu a na vašu výzvu odmietne objekt opustiť a nepodá 
vysvetlenie prečo sa v ňom zdržuje a máte podozrenie, že sa mohla dopustiť nejakého priestupku či trestného činu,  je možné 
privolať Políciu,  nakoľko dochádza k neoprávnenému vniknutiu a zotrvaniu.   
Pokiaľ by tá osoba ale chcela odísť a vy nemáte dôkaz, že niečo v dome spáchala a napriek tomu  ju zadržiavate do príchodu 
Polície,  dopúšťate sa obmedzovania osobnej slobody.  
 
16. Považuje sa prekonanie technických zábran a nedovolené vniknutie do chráneného priestoru za vlámanie alebo je to len 

priestupok, prípadne porušenie domového poriadku? 
17. V prípade, že niekto poškodí alebo úmyselne znefunkčí zábranové technické zariadenia inštalované v obytnom dome, je to 

možné posudzovať ako úmysel spáchať trestný čin? Ak áno, aký trestný čin (krádež, poškodzovanie majetku, vandalizmus, 
násilné vniknutie do objektu a pod.? 

18. Môže polícia konať aj v prípade preukázateľného pokusu o poškodzovanie majetku?  
Odpoveď (pre otázky 16, 17, 18): 
Opäť je možné odpoveď hľadať v predchádzajúcich vyjadreniach. Závisí od škody, ktorá je spáchaná a zámer s akým páchateľ 
do objektu vstupoval.  V podstate to isté platí aj pre otázku 17 a 18. Pokiaľ sa v dome stane nejaká udalosť, vyšetrovateľ bude 
postupovať v súlade s Trestným poriadkom a bude všetko posudzovať na základe dôkazov a podmienok, za ktorých sa 
priestupok alebo trestný čin spáchal.  
             
19. Kde všade sú v Petržalke umiestnené kamery, ktoré zriaďuje Polícia? 
Odpoveď: 
V Petržalke sú umiestnené 4 kamery: na Námestí hraničiarov, pri Dome kultúry Zrkadlový háj, Pri Auparku na Fedinove, pri 
dome kultúry Lúky na Beňadikovej. Pre porovnanie v Starom meste je 10 kamier. Všetky kamery sú v správe Mestskej polície, 
no ich umiestnenie bolo konzultované s PZ SR. Sú manuálne ovládateľné, záznam z kamier je ukladaný do PC a záznamy sú 
archivované 5 dní. Po piatich dňoch sa automaticky vymazávajú. Prístup k záznamom podlieha prísnym interným režimovým 
predpisom. V prípade nahlásenia udalosti na Políciu, je možné použiť záznam pre dôkazové konanie. 
             
20. Je možné premiestniť kamery do iných lokalít, na iné miesta? Akým spôsobom je vykonávaný prenos z kamery (drôtovo, 

bezdrôtovo..)? 
Odpoveď: 
Prenos z kamier je zabezpečovaný optokáblom, je to drôtový prenos a preto nie je možné premiestňovanie kamier do iných 
lokalít.  Mestská polícia by uvítala umiestnenie ďalších kamier, avšak zabezpečenie technického vybavenia, inštalácia a 
prevádzka jednej kamery stojí cca. 500 tis. Sk. Takže je to otázka peňazí.  
             
21.  Pokiaľ by si v obytnom dome zriadili kamerový systém, je možné takýto systém napojiť na pult ochrany? Uveďte technické 

a prevádzkové podmienky, ak je to  možné. 
Odpoveď: 
 
Je potrebné rozlišovať kamerový systém a pult centrálnej ochrany. Čo sa týka zapojenia lokálneho kamerového systému do 
systému Mestskej polície, tak  to asi nebude možné, či už z technických ako aj organizačných dôvodov - súhlas obyvateľov, 
odber elektrickej energie /platia to obyvatelia/. O pulte centrálnej ochrany sa bude hovoriť aj pri otázke 26. 
             
22.  Je monitorovanie v spoločných priestorov obytného domu predmetom ochrany osobných údajov? (Postačí, ak takýto krok 

odsúhlasí väčšina obyvateľov domu na schôdzi a pri vstupe do domu bude oznam upozorňujúci vstupujúce osoby na 
prítomnosť monitorovacích zariadení?) 

Odpoveď: 
Túto problematiku rieši Zákon o ochranne osobných údajov. Presnejšiu odpoveď žiadajte od Úradu na ochranu osobných 
údajov. 
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23. Je možné vyhotovený záznam z  monitorovacej kamery použiť za účelom trestného alebo priestupkového konania? 
Odpoveď: 
Už bolo spomínané, že ak je záznam získaný zákonnou cestou, bude uznaný ako dôkaz. Závisí však aj na kvalite záznamu. 
 
24. Ako je možné monitorovať parkoviská, priestory pre umiestnenie kontajnerov a iné miesta v blízkosti obytného domu tak, 

aby to bolo v súlade so zákonom? 
Odpoveď: 
Túto problematiku rieši Zákon o ochranne osobných údajov. Presnejšiu odpoveď žiadajte od Úradu na ochranu osobných 
údajov. 
 
25. Podlieha  zriaďovanie a prevádzkovanie vrátnic v obytných domoch zákonu o súkromných bezpečnostných službách? 
      Kto môže zriaďovať a prevádzkovať vrátnice? 
Odpoveď: 
Túto problematiku rieši Zákon č. 579/2002 o prevádzkovaní súkromných bezpečnostných služieb.  
 
26. Vie Polícia odporučiť, aké minimálne technické vybavenie má mať vrátnica a aké odborné a iné predpoklady by mala 

osoba vykonávajúca službu na vrátnici? 
Odpoveď: 
Na vrátnici by mal byť nejaký telefón, aby mohla byť v prípade potreby zavolaná pomoc.  Odporúčame aj pripojenie na pult 
centralizovanej ochrany, ide vlastne o jedno prepadové tlačidlo, ktorého mesačná prevádzka stojí cca. 1000 Sk.  Osoba 
vykonávajúca službu by mala byť dôveryhodná, bezúhonná, schopná komunikovať s ľuďmi. 
  
27. Ak je v dome zriadená vrátnica, je možné požiadať políciu o spoluprácu takým spôsobom, že by pri obchôdzkach, navštívili 

policajti aj vrátnika a spýtali sa , či je všetko v poriadku?            
Odpoveď: 
Áno. Malo by byť v záujme každého policajta - územára, aby mal vybudovaný dobrý vzťah z ľuďmi z danej lokality, je dôležité 
aby ľudia poznali, aby sa nebáli s ním komunikovať a riešiť problémy. Riadiace orgány Polície budú zdôrazňovať potrebu 
spolupráce s občanmi. 
 
28. Akým spôsobom a kto zabezpečuje ochranu sídlisk v Petržalke v nočných hodinách? Existujú "noční pochôdzkári"? 
Odpoveď: 
Na jednu štandardnú noc sú k dispozícii dve hliadky. 
 
29. Do súčasnosti obytné domy nepoznajú svojho policajta.  V minulosti bolo hovorené, že pre každú oblasť bude určený 

konkrétny policajt. Prečo  tomu tak nie je? Alebo je? 
Odpoveď: 
Ako už bolo spomenuté existujú tzv. územári - inšpektori s územnou zodpovednosťou, ktorí majú na starosti určitú lokalitu, teda 
aj určité domy. Zvýšenou spoluprácou polície s občanmi sa určite dosiahne, aby každý dom svojho policajta poznal. Je možné 
informovať sa na obvodnom oddelení u riaditeľa, pod koho kontrolu predmetný dom patrí. 
 
30. Existujú okrem čísla 158, aj iné telefónne čísla napr. len pre Petržalku, kam by mohli obyvatelia zavolať a oznámiť 

skutočnosti, respektíve žiadať o pomoc alebo radu, čo robiť do príchodu polície? 
Odpoveď: 
Bezplatné volanie je len na 158, operačné stredisko v Petržalke má č. 09610 35155 alebo -156. Stála služba má číslo 
62525331. 
 
31. Sú zástupcovia Polície ochotní zúčastniť sa na domových schôdzach? Komu a ako dlho pred schôdzou je potrebné 

konanie schôdze oznámiť?   
Odpoveď: 
Áno, sú ochotní. Ich účasť je možná, ak budú na obvodnom oddelení informovaný minimálne 2 týždne vopred, aby sa dala 
zabezpečiť účasť riaditeľa obvodného oddelenia, prípadne iného zástupcu. Nemusí byť posielaná oficiálna pozvánka. 
Odporúčame skôr osobný kontakt.  
 
32. Komu volať  a nahlásiť nesprávne parkovanie motorového vozidla, ktoré bráni v prejazde napr. v prípade požiaru? 
Odpoveď: 
Pri nesprávnom parkovaní v prípade požiaru, Hasiči vozidlo, ktoré im bude tvoriť prekážku, prevrátia alebo inak odstránia, 
nakoľko konajú v krajnej núdzi  a prvoradé je zachraňovanie osôb v ohrození života. 
 
33. Existujú nejaké všeobecné nariadenia obmedzujúce parkovanie v obytných zónach? 
Odpoveď: 
Riešenie prípadov nesprávneho parkovania a pod. má v  kompetencii Mestská polícia a Dopravný inšpektorát.  
 
34. Kto má v kompetencii riešiť problémy vznikajúce s vytváraním "autovrakovísk" na parkoviskách pri obytných domoch? 
Odpoveď: 
Vyšiel nový zákon upravujúci problematiku vrakov. Potrebné je obrátiť sa na Miestny úrad, Odd. územného rozvoja a dopravy. 
 
35. Ako a kde je možné zistiť trvalý pobyt občana? Kto môže požiadať o preverenie trvalého pobytu? 
Odpoveď: 
Na krajskom riaditeľstve PZ SR. Vyplní sa žiadosť a priloží sa 100 Sk kolok. O zistenie trvalého pobytu osoby, môže požiadať 
každý, musí však vedieť základné údaje o predmetnej osobe. Aké informácie sú potrebné pre pri vyplnení žiadosti sa 
príslušnom oddelení krajského riaditeľstva. 
             
36. Aká je skladba trestných činov v Petržalke? 
Odpoveď: 
Počet trestných činov : 1997 - 3813, 1998 - 3031, 1999 - 3375, 2000 - 3633, 2001 - 3032, 2002 - 3690. 
Trestná činnosť, ktorá sa často vyskytuje, sú lúpežné prepadnutia,  lúpeže rôzneho druhu,  krádeže áut, vlámania do bytov, 
rôzna násilná trestná činnosť. Objasnenosť sa pohybuje okolo 34-35%, čo je najlepšie z piatich bratislavských okresov. 
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Počet vykradnutých bytov: 1997 – 207, 1998 – 140, 1999 – 92, 2002 – 75. 
 
37. Kde dochádza najčastejšie k trestným činom? (obchodné zóny, parkoviská, obytné zóne...) 
Odpoveď: 
V Petržalke sa prejavuje vysoká anonymita, pridáva sa k tomu malí počet policajtov, nedostatočné technické vybavenie, a tiež 
dva hraničné prechody. Napriek tomu, ako už bolo spomenuté sa v niektorých oblastiach podarilo kriminalitu znížiť a pôsobenie 
páchateľov sa z obytných zón presunulo na veľké obchodné centrá ako Aupark, Carefour, Tesco, alebo aj do iných 
bratislavských okresov. 
 
 
 
 
 
Kontakty: 
 
OR PZ v Bratislave V                           
Námestie hraničiarov 1/b  
852 42 Bratislava     
spojovateľka: 09610 11111   
sekretariát riaditeľa: 09610 35101 
prevencia: 09610 35117 
stála služba: 62525331 
fax: 09610 35109                               
vojtek@minv.sk                     

  

Obvodné oddelenie PZ Petržalka - stred 
Námestie hraničiarov 1/b  
852 42 Bratislava 
stála služba 09610 35 705 
                     02/62240445 

  

Obvodné oddelenie PZ Petržalka - sever 
Bohrova 22 
852 42 Bratislava 
stála služba 09610 35 805 
                     02/63451346 

  

Obvodné oddelenie PZ Petržalka - juh 
Holíčska 22, 852 42 Bratislava 
stála služba 09610 35 905 
                    02/63820061 
 
 
 
Mestská polícia  
Okresná stanica Bratislava V. 
Haanova 10 
petrzalka@mp.bratislava.sk 
stála služba: tel./fax 6252 5331 
 
 
 
 
 
Ďalšie prílohy:  

1. návrh nálepky, 
2. pravidlá pre odovzdávanie DEK-ov Polícii  a pre zverejňovanie 
        čísel policajných DEK-ov zástupcom domom. 
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