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Z pohľadu úspešnosti prevencie kriminality môžeme považovať tento rok opäť           za 
jeden z najlepších. Dokladom toho je úspech najprv v národnej súťaži o Európsku cenu   za 
prevenciu kriminality 2009 – European Crime Prevention Award 2009 (ECPA 2009), ktorú 
vyhlásila Rada vlády SR pre prevenciu kriminality. V národnom kole sme sa naším projektom 
umiestnili na vynikajúcom druhom mieste, čo znamená, že je oficiálne druhým najlepším 
projektom na Slovensku. Tento úspech nám pomohol postúpiť aj do medzinárodnej súťaže 
Európskej siete pre prevenciu kriminality do Štokholmu. Na základe úspešnej prezentácie inšp. 
Bc. Miroslava Schlesingera sme uspeli medzi 15-timi najlepšími projektmi v Európskej únii 
v kategórii Najlepšia prax. Od zahájenia projektu v roku 2007, kedy                             inšp. Bc. 
Schlesinger projekt vytvoril pre MsP Pezinok, je to už druhý raz, kedy naše mesto 
reprezentovalo Slovenskú republiku v oblasti prevencie medzi špičkou najlepších projektov 
v Európskej únii. 

  
V priebehu roka 2009 uskutočnila Mestská polícia Pezinok v rámci svojho projektu pod 

názvom „Poznaním k hodnotnému životu“ prevenčné aktivity zamerané na všetky vekové 
kategórie obyvateľov nášho mesta. Oddelenie prevencie kriminality MsP pracovalo podľa 
vopred stanoveného plánu, pričom už v prvom polroku prekročilo pôvodný plán 
predpokladaných prevenčných aktivít.  

 

Príslušníci odd. prevencie kriminality zrealizovali 205 prednášok, na ktorých sa 
zúčastnilo 3 525 osôb rôzneho veku, prevažne však žiakov. V rámci prevencie kriminality 
realizovali 13 prevenčných akcii, na ktorých sa zúčastnilo 2 644 osôb rôzneho veku.           Za 
prevenčnú činnosť získali v písomnej podobe 120 pochvalných vyjadrení. Pozitívne 
hodnotenie prevencie kriminality bolo potvrdené aj prieskumom vo všetkých školách 
v Pezinku. Približný počet všetkých oslovených je 6 169 osôb rôzneho veku, pričom do 
uvedeného počtu sme nezarátali počet oslovených prostredníctvom médií a preventívnych akcii 
realizovaných formou letákovej a publikačnej činnosti. 

 

Vzhľadom k tomu, že začiatkom roka boli sprístupnené nové priestory mestskej polície, 
rozšírila sa ďalšia činnosť pre obyvateľov Pezinka. Ide predovšetkým o poradensko-
konzultačnú činnosť a realizáciu osvetových a náučných programov. Poradenskú 
a konzultačnú činnosť, ktorú zabezpečuje koordinátor prevencie kriminality MsP, začali 
využívať najmä študenti stredných a vysokých škôl. Najviac využili poradenskú službu študenti 
SOŠ Komenského, a to nielen v priebehu prednáškovej činnosti na škole, ale aj mimo 
vyučovania. Napríklad formou osobných pohovorov na internáte alebo osobným kontaktom 
priamo na MsP. Túto činnosť využilo cca. 80 študentov SŠ a 8 študentov VŠ, avšak patria 
medzi nich aj učitelia pezinských škôl i rodičia. Náš koordinátor riešil s rodičmi problematiku 
súvisiacu s drogovou závislosťou, šikanovaním v škole, ale aj prípady, ktoré bolo nutné 



odstúpiť či už oddeleniu sociálnych vecí, kuratele alebo štátnej polícii z dôvodu podozrenia zo 
spáchania trestného činu.  

Pozitíva poradenskej činnosti nášho koordinátora potvrdili všetci riaditelia 
základných škôl v Pezinku, najmä riaditeľka SOŠ na ul. Komenského. Osvetovú činnosť MsP 
zabezpečoval náš koordinátor dvakrát týždenne, keď pracoval s našimi dobrovoľníkmi. Ide 
o 12 študentov stredných a vysokých škôl, ktorí sa zúčastňovali špeciálneho vzdelávacieho a 
športového programu v rámci nášho projektu. Výsledkom ich spoločnej práce je aktívna práca 
na projekte, ktorej obsah podrobnejšie opisujeme v nasledujúcom texte.  

 

Uvedomujúc si dôležitosť medializácie, venovali sme opäť dostatočnú pozornosť aj 
tejto oblasti. O našej činnosti publikovaných spolu 30 príspevkov v rôznych periodikách 
(v Slovenskom rozhlase, STV a v miestnych médiách). Okrem toho sme prezentovali aktivity 
mestskej polície aj na webovej stránke.  

 

V úvode tohto roka sme vykonávali prieskum našej činnosti na všetkých materských, 
základných i stredných školách. Súčasne sme preverili odborné zručnosti príslušníkov MsP 
v sebaobrane. Prieskumom bol potvrdený 100% záujem o našu činnosť, ako aj vysoká 
profesionalita všetkých prevenčných programov i príslušníkov, ktorí prevenciu realizujú. 
Pozitívne našich preventistov hodnotili aj deti i starší žiaci. Riaditelia postrehli tiež celkové 
zlepšenie informovanosti aj u pedagógov. Zvýšený záujem o  poradenskú a konzultačnú 
činnosť nášho koordinátora bol jasným dôkazom každoročného skvalitňovania našej práce.               
Vo vyhodnotení odbornej služobnej prípravy príslušníkov MsP v oblasti sebaobrany sme 
porovnali výsledky od roku 2007. Za dva roky, počas ktorých zaviedol inštruktor sebaobrany 
inšp. Bc. Schlesinger, spolu s kolegom inšp. Ing. Marčekom novú metodiku nácviku, došlo 
u všetkých príslušníkov k výraznejšiemu zlepšeniu. Dokonca sme zaznamenali zvýšený 
záujem niektorých príslušníkov o nácvik sebaobrany aj mimo povinnej služobnej prípravy. 

 

Od februára začali príslušníci odd. prevencie kriminality (pol. Lucia Korytárová      a st. 
inšp. Pavel Štefanovič) realizovať prevenčno-bezpečnostný program „Dopravná výchova“ pre 
žiakov základných i materských škôl. Obaja menovaní sa súčasne významne pričinili na 
vybudovaní a súčasnej podobe dopravného ihriska v MŠ Za hradbami.              Vo februári 
boli oficiálne odovzdané do užívania nové priestory určené na prevenciu a školiace programy. 
Odovzdávania sa zúčastnili aj pracovníci sekretariátu Rady vlády SR pre prevenciu kriminality. 
Počas návštevy vysoko vyzdvihli prácu MsP Pezinok a osobitne prevenciu kriminality. 
Členovia sekretariátu súčasne vyjadrili poďakovanie primátorovi za jeho prínos pre vytvorenie 
podmienok bezpečnosti v meste, ktorá spĺňa európske normy tzv. bezpečných miest EÚ. 
Vyjadrili taktiež prianie, aby náš projekt bol naďalej realizovaný i podporovaný, nakoľko 
prezentuje dobré meno nielen Pezinku, ale aj Slovenskej republike v zahraničí. K uvedenému 
možno dodať, že vzhľadom k doterajším výsledkom aj na medzinárodnej úrovni, podarilo sa 
nám získať na účely realizácie projektu MsP až 10 000,-€ zo štátnej dotácie na rok 2009.   

 

Za významný krok v prevencii považujeme skutočnosť, že po dvoch rokoch realizácie 
prevenčných programov na stredných školách sa aktívne zapojila do nášho projektu aj 
Obchodná akadémia v Pezinku. Jej študenti absolvovali prednášku na tému „Úloha polície 
v právnom štáte“ a besedu v priestoroch kina (pre 130 študentov) spojenú s premietnutím 



dokumentu o obchodovaní s ľuďmi. V súčasnosti už zastrešujeme našim projektom všetky 
predškolské i školské zariadenia v Pezinku. K uvedenému s uspokojením dodávame, že zo 
všetkých preventívnych programov prinášajú naši príslušníci odd. prevencie kriminality 
v písomnej podobe len pozitívne spätné hodnotenia. Žiaci všetkých ročníkov prejavujú záujem 
o naše aktivity a vytvorili si dobré vzťahy s preventistami.  

 

Prednášková činnosť, ktorú realizovali naši príslušníci odd. prevencie kriminality, 
bola na základe požiadaviek škôl zameraná tento rok na nasledovné témy: 

 

 Bezpečná škôlka 

 Dopravná výchova (teória a prax) 

 Bezpečná škola (prevencia drogových závislostí, toxikománie a alkoholizmu) 

 Prevencia drogových závislostí  

 Prevencia kriminality - Ako sa nestať obeťou 

 Prevencia šikanovania a domáceho násilia  

 Prevencia grafity 

 Opis osoby pre účely polície 

 Prevencia manipulácie a pozitívna motivácia mládeže  

 Prevencia obchodovania s ľuďmi  

 Základy sebaobrany pre seniorov (teória)  

 Priateľstvo (program zameraný na rozvoj komunikačných zručností pre žiakov 
Špeciálnej ZŠ)  

 Úloha polície v právnom štáte  

 Sebaúcta (sociálno-psychologický výcvik) 

 Ako správne opísať neznámu osobu 

 Človek a pes 
 

Ako je uvedené na predchádzajúcich stranách, v súčasnosti pod vedením koordinátora 
prevencie kriminality pracuje tím mladých ľudí vo veku od 17 – 27-rokov. Skupina, ktorá 
pozostáva z dvanástich členov sa pravidelne (dvakrát týždenne) stretávala s koordinátorom  na 
tzv. mládežníckych stretnutiach. Ich cieľom je príprava mládeže  na prácu s rovesníkmi, 
rozvoj a formovanie osobnosti mládeže, športovo-preventívna činnosť a prevencia kriminality 
a inej protispoločenskej činnosti v Pezinku. Výsledkom spoločnej práce bol projekt zameraný         
na prevenciu užívania marihuany a prevencia proti okradnutiu. Projekt je aktívny aj naďalej vo 
všetkých školských zariadeniach v meste. Niektoré z letákov sú stále vyvesené                  na 
informačných tabuliach mesta, a taktiež v budovách niektorých vybraných inštitúcií. 
Dobrovoľníci - študenti pomáhali aj pri realizácii Športového dňa MsP Pezinok, MDD, 
Vinobrania, Večera bojových umení mesta Pezinok a počas Mikulášskej akcie. Počas roka 
absolvovali nasledovné témy školení: 

 

 Sebareflexia 

 Práca na projektoch 

 Ako hodnotiť, aby sme neublížili 

 Náboženská tolerancia 



 Význam životných hodnôt v našom živote 

 Výchova a sebavýchova (vplyvy z rodiny) 

 Etický prístup ku klientovi (výchova k prosociálnosti) 

 Posudzovanie ľudí - máme na to právo?   

 Prevencia užívania marihuany 

 Ako si vytvoriť bezpečné prostredie 

Odborné školenie absolvovali aj príslušníci odd. prevencie kriminality. V septembri sa 
zúčastnili odborného školenia, ktorého organizátorom bolo Ministerstvo vnútra SR 
a Medzinárodná organizácia pre migráciu IOM. Zameranie školenia bolo na identifikáciu obetí 
obchodovania s ľuďmi a súčasne na prevenciu. Cieľom bolo budovanie kapacít organizácii 
zástupcov štátnych i neštátnych subjektov pracujúcich s „ohrozenými“ skupinami, zvýšiť 
odbornosť, schopnosť včasnej identifikácie obetí obchodovania s ľuďmi a podporiť šírenie 
preventívnych informácii o fenoméne obchodovania ako aj možných spôsoboch pomoci 
obetiam v rámci Programu podpory a ochrany obetí obchodovania s ľuďmi – MV SR. 
Priebežné školenie pre preventistov zabezpečoval koordinátor prevencie kriminality. 

 

Príslušníci MsP Pezinok uskutočnili popri prednáškovej činnosti aj viaceré prevenčné 
akcie, ktoré mali značnú výpovednú hodnotu. Boli to: 

 

 vystúpenie pri príležitosti osláv sv. Floriána v Zámockom parku, (3. mája), 

 prevenčno-bezpečnostná akcia „Bezpečný vchod“, (9-10.mája), 

 prevenčno-osvetová akcia „Marihuana nie je iba cigaretka“,  

 ďalší ročník  športovo-prevenčnej akcie „Športový deň MsP Pezinok“ (15.mája), 

 akcia v Kultúrnom dome v rámci Dňa detí (30. mája), 

 akcia v priestoroch cvičiska Klubu športovej kynológie Pezinok na Fajgalskej 
ceste v rámci Dňa detí (31. mája), 

 Detský športovo-náučný tábor (22 – 27. júna). 

 Prevenčno-bezpečnostná akcia Odchyt túlavých a nebezpečných psov v lokalite 
Glejovka (10. júla) 

 Prezentácia našej mimoškolskej športovej činnosti počas Vinobrania 
(september) 

 Športovo-charitatívna akcia v spolupráci s OZ-SPK a 1. JCP Pezinok: Večer 
bojových umení mesta Pezinok (7. novembra) 

 Mikulášsky program (4.decembra) pre školy, Domov dôchodcov a pracovníkov 
MsÚ. 

 
Na základe odporučenia sekretariátu Rady vlády SR pre prevenciu kriminality, sa MsP 

Pezinok zapojila do realizácie národného projektu „Emka to vie...“ ktorý je zameraný       na 
prevenciu kriminality žiakov prvého stupňa ZŠ. Projekt bude vysielaný na STV a zaznamenaný 
na DVD nosičoch v nasledujúcom roku.  

 

Od roku 2007 pokračoval pod vedením odd. prevencie kriminality krúžok bojových 
umení, ktorý sme realizovali v rámci nášho projektu na ZŠ Fándlyho pre žiakov prvého stupňa 



ZŠ. Výsledkom našej práce s deťmi a študentmi boli aj ukážky bojových umení počas vyššie 
uvedených akcii v Pezinku. Vzhľadom k dobrej spolupráci s 1. Judo Clubom Pezinok, sme na 
základe požiadavky gymnázia zabezpečili spoluprácu oboch subjektov. Jej výsledkom bol kurz 
sebaobrany pre dievčatá počas telesnej výchovy. Tak široký rozsah prevenčných opatrení 
samozrejme nie je možné realizovať len v rámci jedného subjektu, preto sme v priebehu prvého 
polroka aktívne spolupracovali s nasledovnými subjektmi:  

 

 oddelením sociálnych vecí MsÚ,  

 Pedagogicko-psychologickou poradňou s centrom výchovnej a pedagogickej 
prevencie v Pezinku, 

 školskou psychologičkou na ZŠ Fándlyho, 

 Občianskym združením – spoločne proti kriminalite (OZ-SPK) 

 1. Judo Clubom Pezinok (1. JCP) 

 sekretariátom Rady vlády SR pre prevenciu kriminality (uskutočnili sme spolu dve 
prevenčné akcie). 

 

Popri prevencii sme však pamätali aj na kultúru v meste. Náš koordinátor v literárnej 
súťaži vyhlásenej mestom Pezinok bol jedným z tých, ktorí ocenili mladých, úspešných 
literátov. Každému z nich venoval jednu zo svojich kníh. Najnovšiu, pod názvom „Človek, si 
jedinečný“ venoval priamo v knihe osobitne Pezinčanom. 

 

V závere roka koordinátor nadviazal spoluprácu s firmou NetPoint s.r.o., ktorá nám 
poskytla najnovšie výdobytky techniky. Ide o najmodernejšie špeciálne prístroje schopné 
rýchlo a hodnoverne analyzovať drogy. Didaktická pomôcka je v súčasnosti jednou 
z najhodnotnejších počas realizácií našich prevenčných programov.  

 

K uvedenému dodávam, že riaditeľ sekretariátu Rady vlády SR pre prevenciu 
kriminality nominoval nášho koordinátora na post člena Expertnej skupiny Rady vlády SR pre 
prevenciu kriminality detí a mládeže. Dôvodom sú jeho doterajšie výsledky práce a 
dvojnásobná reprezentácia Slovenska v súťaži Európskej únie. Uvedené fakty dokladujú veľký 
význam prevencie kriminality, ktorú realizuje Mestská polícia Pezinok. Výsledky našej práce 
prispievajú k bezpečnosti nielen Pezinčanom a jeho návštevníkom, ale aj k dobrému menu 
nášho mesta v národnom i medzinárodnom hodnotení. 

 
 

 
 
Vypracoval:  
         inšp. Bc. Miroslav Schlesinger 
                  koordinátor prevencie kriminality 

 
 


