
Vyhodnotenie činnosti odd. prevencie kriminality za rok 2008 
 
 
 
Oddelenie prevencie kriminality Mestskej polície Pezinok tvoria nasledovní príslušníci: 
 

 inšp. Miroslav Schlesinger ( koordinátor prevencie kriminality a súčasne inštruktor 
odbornej služobnej prípravy ) 

 inšp. Ing. Peter Marček ( príslušník III. pracovnej zmeny a súčasne inštruktor odbornej 
služobnej prípravy ) 

 st. inšp. Pavel Štefanovič ( zástupca veliteľa I. pracovnej zmeny ) 
 pol. Lucia Korytárová ( príslušníčka IV. pracovnej zmeny ) 
 pol. Vladimíra Slimáková ( príslušníčka I. pracovnej zmeny ) 
 pol. Miroslav Géc ( príslušník II. pracovnej zmeny ) 

 
 

Mestská polícia Pezinok uskutočnila v priebehu roka 2008 množstvo prevenčných 
aktivít, v rámci ktorých sme oslovili až 4930 žiakov základných i stredných škôl, taktiež detí 
materských škôl a seniorov. Na našich podujatiach sa z uvedeného počtu zúčastnilo cca. 1300 
účastníkov rôzneho veku. Realizovali sme prednáškovú, poradenskú, konzultačnú i športovo-
preventívnu činnosť, ktorej výsledky dokladujú profesionalitu našej práce. Od roku 2007 
udržujeme stále vysoký štandard v prevencii, ktorý plne konkuruje vyspelým štátom Európskej 
únie. 

 

Od januára 2008 sme v rámci nášho projektu „Poznaním k hodnotnému životu“ 
zrealizovali nasledovné prevenčné programy: 

 

1. Náučný program s témou prevencie kriminality pod názvom „Bezpečná škôlka“ pre 
deti materských škôl. Prostredníctvom dvoch hier a didaktických pomôcok boli deťom 
priblížené témy: stretnutie s cudzím, neznámym človekom a s neznámym predmetom 
vonku, počas hier. Deti v rámci tohto programu oboznamujeme s uniformami 
a pomôckami polície a nadväzujeme na program škôl „Zdravá škola.“   

 

2. Náučný program s témou prevencie kriminality pod názvom „Bezpečná škola“ pre 
žiakov 1 – 4. ročníkov ZŠ. Program je podobný tomu, ktorý realizujeme pre deti 
materských škôl, je však prispôsobený danej vekovej skupine. Žiakov postupne 
informujeme o nebezpečnosti fajčenia, alkoholu, drog a skreslených faktoch o drogách 
vo filmoch a súčasne o nevhodnosti sledovania filmov s násilnou tematikou.   

 

3. Náučný program s témou prevencie kriminality pod názvom „Malí detektívi“ pre 
žiakov druhého stupňa ZŠ. Program je zameraný na rozvoj poznávacích schopností 
žiakov, pričom úzko súvisí s vyučovacím procesom v škole. (Sloh - téma: Opis osoby). 
Žiaci sa učia správne opísať neznámu osobu, pozorovať svoje okolie a súčasne rozvíjajú 
svoje empatické cítenie. Program bol v priebehu prvého polroka upravený aj pre ostatné 
vekové kategórie. Ako prví sa ho zúčastnili seniori.  

 

4. Športovo-preventívny program „Pokojne a s rozvahou“ predovšetkým pre žiakov 
prvého stupňa ZŠ, avšak zúčastňovali si ho aj starší. V roku 2008 navštevovalo tréningy 
až 76 detí a študentov. Program bol realizovaný vo dvoch formách. Jednou bol program 
zameraný na odbúranie stresu počas vyučovania, realizovaný počas hodín telesnej 
výchovy. Druhou formou bola mimoškolská krúžková činnosť zameraná na trénovanie 
sebaobrany a bojového umenia samurajov. Spomedzi posledne uvedenej skupiny sme 



vybrali viacero talentovaných detí, ktoré pod vedením trénerov vystupovali na rôznych 
mestských podujatiach. 

 

5. Program spolupráce so študentským parlamentom, dobrovoľníkmi z radov 
študentskej a vysokoškolskej mládeže. V rámci tohto programu sme realizovali pre 
študentov viacero interaktívnych, vzdelávacích školení, a taktiež športovo-preventívnu 
súťaž pre žiakov základných škôl. Záujem o celoročnú spoluprácu bol podložený 
prieskumom. V priebehu prvého polroka sme nadviazali spoluprácu aj s farským 
úradom v Pezinku, ktorá súvisela s mimoškolskou činnosťou pre deti a mládež. Tejto 
činnosti sa venoval najmä koordinátor prevencie kriminality MsP. V súčasnosti má 
k dispozícii dvanásť aktívnych spolupracovníkov vo veku 16 – 26 rokov, ktorí počas 
roka absolvovali nasledovné náučne stretnutia zamerané na témy: 
 

 Teória a prax práce s deťmi 
 Sebareflexia a jej význam 
 Praktické cvičenia zamerané na sebareflexiu 
 Vplyv strachu na naše konanie 
 „Dobrý, zlý a stred“ – Ako hodnotiť aby sme neublížili 
 Úvod do drogovej prevencie 
 Náboženská tolerancia - Ako lepšie pochopiť rozdielnosť názorov 
 Životné hodnoty v našom živote 
 Prevencia obchodovania s ľuďmi 

 

6. Prevenčný program zameraný na elimináciu grafity, ktorý sme realizovali v spolupráci 
so Železničnou políciou SR. Výsledkom programu je získanie 14 mien writerov spolu 
s ich typickými grafitmi a tagmi. Okrem toho boli v priebehu polroka zadržaní šiesti 
páchatelia, ktorí touto činnosťou poškodili cudzí majetok. Program naďalej pokračuje, 
pričom v závere roka bol uskutočnený pohovor s rodičmi writerov. V nasledujúcom 
roku plánujeme osloviť rodičov ďalších mladistvých, ktorí sa venujú tejto 
protispoločenskej činnosti. 

 

7. Program „Bezpečie pre seniorov“ pozostával z troch besied počas roka na témy:  
 

 Prevencia viktimácie seniorov 
 Sebaobrana pre seniorov – teoretická časť 
 Ako si v starobe udržať duševnú rovnováhu 

 

Okrem besied to bol v závere roka ešte trojmesačný kurz sebaobrany pre seniorov, 
ktorý sme realizovali v spolupráci s 1. Judo Clubom Pezinok. Zabezpečovali ho naši 
inštruktori sebaobrany striedavo v priestoroch 1.JCP a v priestoroch telocvične MsP. 
Kurz začal v septembri a vyvrcholil v decembri záverečnými skúškami. Absolventom 
kurzu odovzdal certifikáty na slávnostnom vyhodnotení náčelník MsP                      kpt. 
Mgr. Ľudovít Farbula. 
 

8. Program pod názvom „Bezpečný vchod.“ Cieľom nového prevenčného programu bolo 
poukázanie na riziká, ktoré súvisia s často otvorenými, či neuzamknutými vchodmi 
panelákov v nočných hodinách. V priebehu novembra a decembra začali preto 
príslušníci MsP kontroly každého vchodu obytného domu v Pezinku. Obyvatelia boli 
o uvedenom projekte informovaní v Pezinskej TV i v mesačníku Pezinčan. Už v prvej 
etape projektu sme na túto činnosť zaznamenali množstvo pozitívnych reakcii od 
občanov. Počas akcie bolo skontrolovaných 415 vchodov každý mesiac. 

 



V priebehu roka sme uskutočnili celkovo 90 prevenčných akcii, medzi ktoré patrili aj 
kontroly podávania alebo predávania alkoholických nápojov mladistvým. Pre účely našich 
programov sme vytvorili viaceré propagačné materiály určené pre deti i pre dospelých. 
V závere roka sa nám aj vďaka poskytnutej dotácii z MV SR podarilo vybaviť nové priestory 
určené na prevenciu ( na poradenskú a vzdelávaciu činnosť ). V súčasnosti ich už pravidelne 
využíva študentská a vysokoškolská mládež počas stretnutí s koordinátorom prevencie 
kriminality MsP. Boli taktiež miestom odovzdávania certifikátov historicky prvým vyškoleným 
absolventom kurzu sebaobrany - seniorom v Pezinku. Pravidelne sú však využívané aj na 
odborné školenia príslušníkmi MsP. 

Osobitnou časťou našich programov je tiež prednášková činnosť, ktorá v roku 2008 
pozostávala z nižšie uvedených tém. Prispôsobené boli všetkým vekovým kategóriám na 
základe požiadaviek miestnych škôl a aktuálnej situácii v oblasti kriminality. Absolvovali ich 
deti a žiaci všetkých škôl na území mesta Pezinok, vrátane študentov odborných škôl 
a gymnázií.  
 

1. Bezpečná škôlka ( prevenčno-bezpečnostný program spojený so zážitkovým učením pre 
deti materských škôl ) 
 

2. Bezpečná škola ( nový prevenčný program pre žiakov 1 – 4. ročníkov ) 
 

3. Manipulácia osobnosti a pozitívna motivácia mladistvých ( prevenčný program 
zameraný pre žiakov 8 – 9. ročníkov ) 
 

4. Prevencia šikanovania a domáceho násilia ( prevenčný program zameraný pre žiakov 
8 – 9. ročníkov ZŠ a stredoškolskú mládež ),  
 

5. Prevencia obchodovania s ľuďmi so zameraním na mládež ( prevenčný program 
zameraný pre žiakov 8 – 9. ročníkov ZŠ a stredoškolskú mládež ),  
 

6. Prevencia kriminality – Ako nebyť okradnutý ( prevenčný program prispôsobený 
všetkým vekovým kategóriám, vrátane dospelých ), 
 

7. Prevencia drogových závislostí ( prevenčný program prispôsobený všetkým vekovým 
kategóriám, vrátane dospelých ), 
 

8. Prevencia grafity ( prevenčný program zameraný pre žiakov 6. ročníkov ZŠ a starších, 
vrátane dospelých ), 
 

9. Prevencia negatívnych vplyvov siekt a extrémizmu ( prevenčný program zameraný pre 
žiakov 8 – 9. ročníkov ZŠ a stredoškolskú mládež ), 
 

10. Riziká súvisiace so zábavnou pyrotechnikou ( prevenčný program zameraný pre žiakov 
8 – 9. ročníkov ZŠ a stredoškolskú mládež ), 
 

11. Dopravná výchova ( nový program zameraný pre žiakov prvého stupňa ZŠ a pre deti 
materských škôl ). 
 
Uvedené prednášky absolvovali už skoro všetci žiaci škôl v Pezinku. V priebehu roka 

sme realizovali aj náročnejšie programy, a to pre deti s väčším postihom, ktoré navštevujú 
Špeciálnu ZŠ. Potešujúcim pre nás bol fakt potvrdený pedagógmi školy, že aj pre tieto deti sme 
pripravili programy, ktoré spĺňali ich potreby. 

 



Obzvlášť pozitívne hodnotíme aktívnu celoročnú spoluprácu so študentskou mládežou 
na gymnáziu a SOU Komenského. Rovnako priaznivé spätné väzby k našim prevenčným 
programom sme získali od študentov, aj od pedagógov uvedených škôl. Za našu prednáškovú 
a osvetovú činnosť sme za rok 2008 obdržali 97 pochvalných vyjadrení zo škôl a od adresátov 
našich projektov. Dve pochvalné vyjadrenia sme pritom obdržali aj zo sekretariátu Rady vlády 
SR pre prevenciu kriminality. Záujem o našu činnosť v rámci projektu „Poznaním 
k hodnotnému životu“ opäť prejavili aj zástupcovia Európskej komisie pre prevenciu 
kriminality. 

 

Výsledkom spoločných aktivít bol dňa 3. júna 2008 úspešne realizovaný Športový deň 
Mestskej polície Pezinok. Uskutočnil sa v Zámockom parku a cieľovou skupinou boli žiaci 
šiestych ročníkov ZŠ. Zameranie akcie bolo nielen športové, ale malo aj náučný charakter. 
Medzi témami figurovali prevencia drogových závislostí, informácie o mestskej polícii, 
o meste Pezinok, a taktiež dopravná výchova. Významným doplnkom súťaže bola súťaž 
zameraná na vzťah k životnému prostrediu, a to aj z dôvodu riešenia skládky. K úspešnosti 
akcie významne prispeli dobrovoľníci zo študentského parlamentu a zamestnanci CVČ. Okrem 
tejto akcie sme sa v priebehu roka zúčastnili aj nasledujúcich akcií: 

 

 Vinobranie ( ukážky práce s mládežou - bojové umenia ) 
 Charitatívny Večer bojových umení mesta Pezinok - II. ročník ( prezentácia 

odbornej služobnej prípravy príslušníkov MsP a práce s mládežou ) 
 Mikulášsky program - II. ročník ( akcia charitatívneho typu ) 

 

Posledne uvedená akcia bola výsledkom kvalitnej spolupráce tímu oddelenia prevencie 
kriminality MsP. Počas nej bolo obdarených viac než 1000 detí, seniorov i zamestnancov 
mestského úradu. Zvlášť intenzívne prežili Mikulášsku návštevu starší občania bývajúci 
v Domove dôchodcov. Akciou finančne podporilo Občianske združenie – spoločne proti 
kriminalite, pričom príslušníci vyššie uvedeného oddelenia oslovili: 

 

 Špeciálnu ZŠ -  aj deti s ťažkým postihom 
 MŠ Za hradbami 
 Cirkevnú MŠ 
 ZŠ Fándlyho - všetkých žiakov školy, vrátane učiteľov 
 zamestnancov MsÚ Pezinok, vrátane primátora 
 Dom dôchodcov 
 

Okrem tejto činnosti sme pozornosť venovali aj prevencii v štruktúre mestskej polície, 
a to konkrétne odbornej športovej príprave príslušníkov MsP v sebaobrane. Výsledky sa 
prejavili priamo vo výkone služby. V priebehu roka prešli naši príslušníci dvoma skúškami, 
počas ktorých všetci úspešne splnili predpísané kondičné i technické limity. K uvedenému 
možno poznamenať, že u viacerých došlo k výraznejšiemu zlepšeniu najmä v sebaobrane. 
Dokladom profesionality tréningového procesu bola aj účasť našich príslušníkov oddelenia 
prevencie kriminality na II. ročníku podujatia pod názvom Večer bojových umení mesta 
Pezinok. Vynikajúcimi ukážkami sebaobrany získali obdiv približne dvesto účastníkov tohto, 
čoraz lákavejšieho podujatia. Príslušníci odd. prevencie kriminality MsP absolvovali počas 
roka tri odborné školenia a tri semináre. Boli to: 

 

 Grafity a prevencia 
 Komunikačné a prezentačné zručnosti 
 Prevenčno-bezpečnostné programy zamerané na dopravnú výchovu 
 Extrémizmus a divácke násilie 



 Nebezpečné spoločenstvá, rodina, škola a štát 
 Výmena skúseností v oblasti prevencie kriminality 

 

Koordinátor prevencie kriminality MsP bol počas roka oslovený ako konzultant pri 
siedmych vysokoškolských diplomových prácach. Vypracoval viaceré odborné posudky pre 
účely mestskej polície, ktoré súviseli jednak s prijatím nových uchádzačov do zamestnania, a 
tie, ktoré sa týkali grafitov. Vo dvoch prípadoch pomáhal rodičom, ktorých deti boli 
konzumentmi drog. Priebežne tiež poskytoval odbornú pomoc kolegom z iných miest 
v súvislosti s prevenciou. Na jeho činnosť obdržal náčelník MsP kpt. Mgr. Ľudovít Farbula dva 
pochvalné listy od riaditeľa sekretariátu Rady vlády SR pre prevenciu kriminality kancelárie 
ministra vnútra.  

V rámci mediálnej činnosti bolo o našich aktivitách v roku 2008 uverejnených alebo 
odvysielaných až 42 príspevkov, a to v nasledovných médiách: 

 

 Mesačník Pezinčan ( 15 príspevkov ) 
 TV Pezinok ( 20 príspevkov ) 
 Obecné noviny ( 1 príspevok ) 
 Slovenský rozhlas – Rádio Regina ( 5 príspevkov ) 
 webová stránka Ministerstva vnútra SR ( 1 príspevok ) 
 

Uskutočnili sme taktiež letákovú formou prevencie a dva prieskumy. Prvý bol 
zameraný na účinnosť a záujem o naše aktivity, druhý na zistenie záujmu o spoluprácu. Jeden 
vyplnili riaditelia škôl, ďalší zas členovia študentského parlamentu. Oba prieskumy potvrdili 
nielen prestíž nášho projektu, ale aj opodstatnenie, resp. potrebu jeho realizácie v Pezinku.  

 

Z pohľadu kvantity i kvality realizovaných programov počas roka 2008, hodnotíme 
prevenciu kriminality prezentovanú príslušníkmi Mestskej polície Pezinok ako 
vysokokvalifikovanú a prínosnú pre dobré meno nášho mesta, pre jeho obyvateľov, a taktiež   i 
pre návštevníkov. Skvalitnili sme našu činnosť po všetkých stránkach, čo sa prejavilo aj 
v záujme médií i samotných Pezinčanov. Prezentovali sme nielen vysoké výsledné hodnoty v 
číslach, ale predovšetkým dobrú prácu, ktorá je pozitívne hodnotená aj kolegami z oblasti 
prevencie kriminality v ostatných členských štátoch EÚ. Náš projekt „Poznaním k hodnotnému 
životu“ patrí aj naďalej k 29 najlepším projektom v Európskej únii. 
 


