
Prevencia kriminality Mestskej polície Pezinok  
za rok 2010 

 
 

V priebehu tohto roka uskutočnili príslušníci oddelenia prevencie kriminality          127 
prednášok, besied a prevenčných akcií, za ktoré sme obdržali 100 pochvalných vyjadrení. 
Týchto aktivít sa zúčastnilo 241 detí materských škôl, 1 831 žiakov základných a 778 
študentov stredných škôl v Pezinku. Spolu 2 850 žiakov. Okrem nich absolvovalo prevenčné 
programy 20 seniorov a 88 osôb v produktívnom veku. Kurz sebaobrany a bojových umení 
absolvovalo počas roka 20 osôb (ženy a mládež). Poradenskú činnosť využilo 55 osôb, 
prevažne žiakov stredných a vysokých škôl. Na deviatich väčších akciách zameraných na 
prevenciu a osvetu sa zúčastnilo 4 028 osôb všetkých vekových kategórii. Počas roka bolo 
v nočných hodinách priebežne skontrolovaných 400 vchodov obytných domov, s cieľom 
zvýšiť bezpečnosť občanov a podporiť tak aj pocit zodpovednosti za vlastné bezpečie. 
K problematike prevencie sme rozdali počas našich aktivít 2 000 letákov, pričom mnohé si 
občania vyzdvihli sami, vo vestibule MsÚ. Celkovo sme tento rok oslovili či už osobným 
kontaktom alebo formou letákovej a inej osvety 10 331 osôb. Poznámka: K uvedenému počtu 
nie je pripočítaný počet osôb, ktoré sme oslovili počas relácií odvysielaných v Pezinskej TV, 
ani čitateľov mesačníka Pezinčan a poslucháčov Rádia Regina. O našej činnosti bolo 
uverejnených a odvysielaných 14 príspevkov v miestnych médiách, 4 príspevky v STV, 2 
v TV LUX (relácie videlo 1 325 osôb) a 1 na Rádiu Regina. 

 

Úvodný súčet aktivít a oslovených potvrdzuje, že plán akcií v oblasti prevencie kriminality     
sme na tento rok v porovnaní s počiatočnými predpokladmi prekročili. Tie majú nielen 
pozitívnu odozvu u cieľových skupín, ale vyznačujú sa aj výpovednou hodnotou požadovanou 
Európskou komisiou pre prevenciu kriminality pri posudzovaní úspešnosti projektov. Medzi 
aktivity, ktoré plnia kritéria uvedenej komisie, patria najmä: 
 

 sociálno-psychologický výcvik vytvorený a realizovaný v spolupráci so školskou 
psychologičkou na ZŠ Fándlyho (nová aktivita z roku 2010), 

 vzdelávacie cykly pre študentskú mládež a dospelých - dobrovoľníkov projektu (aktivita 
realizovaná od roku 2007), 

 preventívno-vzdelávacie programy pre školy s využitím DVD dokumentov 
vytvorených príslušníkmi odd. prevencie kriminality a OZ ProDynamik a OZ-SPK 
(aktivita realizovaná od roku 2009) 

 osvetové programy prostredníctvom médií – náučné relácie v TV LUX, odborné 
príspevky do STV a Rádia Regina.  

 

 Súčasťou vyhodnocovania projektu bol znova prieskum, ktorý sme uskutočnili         na 
všetkých základných a stredných školách. Jeho výsledky dokladujú záujem školských zariadení 
o všetky ponúkané preventívne programy. Potvrdzujú taktiež vysokú úroveň prednášok, besied 
a ostatných aktivít, ktoré realizujú členovia nášho oddelenia prevencie kriminality. (Konkrétne 
údaje sú uvedené v prieskume.) 
 



Školy od začiatku roka prejavili najväčší záujem o nasledovné prevenčné programy 
(prednášky, besedy a školenia) na témy: 
 

 Dopravná výchova (228 detí MŠ a 531 žiakov ZŠ) = spolu 659 žiakov 

 Prevencia obchodovania s ľuďmi – beseda spojená s premietaním dokumentu (270 
žiakov a 270 študentov) 

 Prevencia kriminality – prevencia manipulácie osobnosti (pre 302 študentov) 

 Drogová prevencia (pre 224 žiakov základnej školy) 

 Prevencia grafity (224 žiakov) 

 Prevencia šikanovania a domáceho násilia (150 žiakov, 14 študentov) = 164 žiakov 

 Životné hodnoty a citové vzťahy (95 študentov, 28 žiakov) = 123 žiakov 

 Bezpečná škola (194 žiakov)  

 Prevencia manipulácie osobnosti a pozitívna motivácia mládeže  (47 študentov) 

 Prevencia manipulácie osobnosti v citových vzťahoch (47 žiakov ZŠ a 50 študentov) = 
spolu 97 žiakov 

 Sociálno-psychologický výcvik – témy: sebaúcta, prevencia počítačovej kriminality, 
prevencia šikanovania a drogových závislostí (67 žiakov 2x mesačne počas roka) 

 Prevencia počítačovej kriminality (66 žiakov) 

 Prevencia a bezpečnosť – školenie (58 zamestnancov MsÚ) 

 Prevenčno-bezpečnostný program k Vinobraniu (exkurzia) – 30 žiakov 

 Bezpečná škôlka (13 detí) pozn. pre deti sme robili tento rok najmä dopravnú výchovu. 
 

Športovo-preventívne a osvetové akcie sme realizovali v spolupráci s Kultúrnym domom, 
Okresným riaditeľstvom Hasičského a záchranného systému, školami, kynologickým klubom 
a Občianskym združením – spoločne proti kriminalite, ktoré s nami aktívne spolupracuje už od 
roku 2006. Na všetkých programoch sa aktívne podieľali aj naši dobrovoľníci (zapojení do 
projektu od roku 2007), čo je výsledkom nových aktivít koordinátora prevencie kriminality. Od 
začiatku roka sme uskutočnili:   
 

 Vystúpenie dňa 2. mája 2010 pri príležitosti osláv sviatku sv. Floriána, na ktorú sme 
boli pozvaní riaditeľom HaZZ v Pezinku. Zúčastnilo sa jej päť našich príslušníkov 
a dvaja dobrovoľníci, ktorým sa v rámci projektu venuje koordinátor prevencie 
kriminality. Počas programu predviedli ukážky sebaobrany a bojových umení. 
Vystúpenie sledovalo cca. 250 účastníkov podujatia.  
 

 Druhou akciou bol ďalší ročník Športového dňa Mestskej polície, ktorý sme tento rok 
dňa 17. mája 2010 pripravili pre žiakov deviatych ročníkov. Jedným z dôvodov bol 
tragický prípad úmrtia jedného zo spolužiakov zo ZŠ Fándlyho. Súťaž bola teda 
venovaná na jeho pamiatku. Športovo-preventívneho podujatia sa zúčastnili štyri 
základné školy z Pezinka, pričom celkový počet účastníkov bol 120 osôb. Akciu 
zabezpečovalo päť príslušníkov MsP a dvaja dobrovoľníci nášho projektu.                 Ako 
pozorovatelia sa na akcii zúčastnili dvaja členovia sekretariátu Rady vlády SR pre 
prevenciu kriminality.         

 



 Ďalšími dvoma akciami boli vystúpenia a doplnkové programy k Medzinárodnému 
dňu detí, ktoré sme uskutočnili 29 a 30. mája 2010. Spolupracovali sme pritom 
s Kultúrnym domom, miestnym kynologickým klubom a OZ-SPK. Na akciách sme 
opäť predviedli ukážky sebaobrany, bojových umení, výzbroje a výstroje mestskej 
polície a obohatili ich aj novými, športovo-zábavnými súťažami. Tie patrili na 
Radničnom námestí podľa vyjadrenia usporiadateľov medzi najlepšie. Na oboch 
podujatiach sa zúčastnilo cca. 1 200 návštevníkov, pričom akciu zabezpečovalo znova 
päť našich príslušníkov a traja dobrovoľníci zapojení do nášho projektu.  
(Poznámka: Podrobnejšie informácie o všetkých uvedených akciách sú v osobitnej 
správe, ktorú má k dispozícii náčelník MsP.) 
 

 Jednou z každoročných akcii realizovaných pre 34 detí bol detský športovo-náučný 
tábor, ktorý sme uskutočnili v termíne 23 – 29. júna 2010 v obci Dobrá Voda. Tento 
rok sa na ňom okrem OZ – spoločne proti kriminalite podieľala aj OSŽP SR Trnava. 
Uskutočnil sa taktiež vďaka finančnej dotácii zo štátneho rozpočtu, ktorý schválila Rada 
vlády SR pre prevenciu kriminality. 
 

 Ďalšou z pravidelných akcií, kde prezentujeme našu činnosť v rámci projektu bolo 
v termíne 24 – 26. septembra tradičné Vinobranie, kde sme okrem zabezpečovania 
bezpečnosti v meste predviedli aj ukážky bojových umení v samostatnom programe 
počas sobotňajšieho dopoludnia. Zúčastnilo sa ho cca. 100 návštevníkov. Počas tejto 
akcie sme realizovali formou letákovej osvety prevenciu zameranú na užívanie 
marihuany a prevenciu pred krádežami osobných vecí. Rozdaných bolo 2 000 letákov. 
 

 Za veľmi významnú akciu tohto roka považujeme reláciu v TV LUX, kde naši 
koordinátori inšp. Bc. Schlesinger a pol. Korytárová dňa 12. októbra 2010 naživo 
diskutovali na tému rizík spojených s užívaním marihuany. Počas relácie zodpovedali 
aj viaceré otázky, ktoré môžu pomôcť najmä rodičom. Relácia má pozitívne ohlasy, 
pričom dodnes je vysoká sledovanosť záznamu aj na internete. Reláciu si preukázateľne 
pozrelo 784 osôb. 
 

 Vďaka dobrej spolupráci s Kultúrnym domom, uskutočnili sme v termínoch 16. marca 
a 15. novembra 2010 dve väčšie preventívno-osvetové akcie spojené s premietaním 
dokumentu s tematikou obchodovania s ľuďmi. Počas druhej akcie inšp. Bc. Schlesinger 
a pol. Korytárová odovzdali v mene náčelníka MsP ocenenie za najlepšiu spoluprácu 
na projekte od roku 2007 riaditeľovi ZŠ Fándlyho. Akcií sa zúčastnilo   540 žiakov 
druhého stupňa ZŠ Fándlyho, Spojenej školy a študentov Obchodnej akadémie v 
Pezinku. 
 

 Poslednou väčšou akciou tohto roka bol taktiež už tradičný Mikulášsky program, 
ktorého sa zúčastnili deti MŠ na ul. gen. Pekníka, žiaci ZŠ Fándlyho, seniori v Domove 
sociálnych služieb a zamestnanci MsÚ. Celkovo sa týchto preventívno-charitatívnych 
akcii zúčastnilo cca. 1 000 osôb.  
 



Z pohľadu mesiacov bola realizácia prevencie nasledovná:  
 

V januári koordinátor prevencie kriminality a pol. Korytárová zostavovali plán akcii, 
pričom aktualizovali predchádzajúce a tvorili nové prevenčné programy. Súčasne pokračovali 
mimoškolské aktivity pre deti a mládež (20 osôb). Koordinátor, využijúc miestne média 
a internet, upozornil Pezinčanov na nebezpečenstvo okradnutia a podvodu, keď bolo zistených 
niekoľko prípadov zaznamenaných u obchodníkov. Počas mesiaca riešil so sekretariátom Rady 
vlády SR pre prevenciu kriminality zistené snahy jednej sekty, ktorá sa snažila preniknúť svojim 
programom do škôl, a to aj v Pezinku. V závere mesiaca zahájil prípravy trojmesačného kurzu 
sebaobrany pre ženy. 
 

Február bol z hľadiska náročnosti ťažším mesiacom, a to aj z dôvodu zahájenia 
rozsiahlej prednáškovej činnosti na školách. Došlo taktiež k tragickej udalosti, kedy vo 
večerných hodinách zahynul žiak deviateho ročníka. Krízovú intervenciu v triede vzhľadom 
k zvýšenej emocionálnej labilite spolužiakov zabezpečil okrem školskej psychologičky aj náš 
koordinátor prevencie kriminality. Situácia v triede sa následne zlepšila, pričom po dohode   so 
žiakmi sme v máji usporiadali na pamiatku žiaka športovo-preventívnu akciu. Po tejto akcii 
sme umiestnili do všetkých škôl leták s informáciou, v akých oblastiach možno na našom 
oddelení prevencie kriminality nájsť pomoc. Určený je nielen žiakom, ale aj učiteľom 
a rodičom. Cieľom bolo poskytnúť včas pomoc cieľovým skupinám a zabezpečiť koordináciu 
s ostatnými subjektmi prevencie, čo sa nám aj podarilo. Dokladuje to zvýšený počet záujemcov 
o konzultačnú činnosť v našich priestoroch. Pokračovali taktiež vzdelávacie aktivity určené 
našim dobrovoľníkom, ktorých sa zúčastnila aj pol. Korytárová.  
Dňa 11. februára 2010 sme privítali na mestskom úrade, pod vedením primátora oficiálnu 
návštevu zo sekretariátu Rady vlády SR pre prevenciu kriminality. Cieľom pracovného 
stretnutia bolo informovanie o úspechu nášho projektu v národnej i medzinárodnej súťaži 
EUCPN v Štokholme. Následne primátor prevzal certifikát ako doklad o tomto úspechu. 
Členovia sekretariátu z MV SR súčasne vyzdvihli úroveň prevencie v našom meste, ktorá 
podnietila aj ostatné regióny k aktívnejšej činnosti. Riaditeľ sekretariátu taktiež poukázal         na 
fakt, že inšp. Bc. Schlesingera nominuje na základe doterajších úspechov do expertnej skupiny 
Rady vlády SR, ktorá sa bude zaoberať prevenciou kriminality detí a mládeže. V priebehu 
mesiaca nám z tohto sekretariátu poslali viacero materiálov s tematikou prevencie, ktoré sme 
poskytli školám i oddeleniu sociálnych vecí MsÚ. 
Jednou z najvýznamnejších aktivít bol nesporne aj prvý kurz sebaobrany pre ženy, 
organizovaný Mestskou políciou Pezinok. Kurz pod vedením nášho koordinátora začal v závere 
mesiaca teoretickou prípravou. 
Výsledky našej práce sme prezentovali v TV Pezinok (relácia Téma), ale aj v STV a v Rádiu 
Regina. Okrem toho, ako každý mesiac, informovali využívali sme formu prezentácie              aj 
v ostatných miestnych a regionálnych médiách i na našej webovej stránke. Okrem tejto činnosti 
viedol náš koordinátor 2x týždenne mimoškolskú športovo-preventívnu činnosť     pre deti 
a mládež. V oblasti poradenstva využilo jeho pomoc osem osôb. 
 

V marci sme zahájili štyri nové aktivity v oblasti prevencie. Boli nimi: sociálno-
psychologický výcvik v našich priestoroch pre tzv. problémové triedy základnej školy            (2x 
mesačne) v spolupráci so školskou psychologičkou. Podľa doterajších informácií, situácia vo 



vybraných triedach sa už po prvých dvoch sedeniach zlepšila. Program bol vedený v rámci 
spolupráce formou presne vymedzeného časového priestoru. Takže práca nášho koordinátora 
a psychologičky je rozdelená presne 50% účasťou každého z nich. Uvedená skutočnosť 
dokladuje, že znalosti nášho koordinátora plne rešpektuje aj psychológ s klinickou praxou. 
Druhou aktivitou boli nové, aktualizované prednášky pre žiakov II. stupňa ZŠ (zabezpečovala 
pol. Korytárová). Obdobnou aktivitou bola beseda nášho koordinátora v kinosále Kultúrneho 
domu pre 270 študentov Obchodnej akadémie. Výsledkom, resp. spätnou väzbou na ňu bol 
podnet školy, aby do jeho osvetovo-vzdelávacej činnosti boli zapojení aj pedagógovia.  
Preventívnou činnosťou, kde sme zaznamenali zmeny, bol aj samotný výcvik sebaobrany    pre 
mestskú políciu. Koordinátor prevencie kriminality MsP, ktorý je súčasne inštruktorom 
sebaobrany, vytvoril novú metodiku výcviku, zameranú osobitne na sebaobranu a elimináciu 
útokov voči agresívnym páchateľom v podnikoch. Pri výcviku pomáhal aj jeden dobrovoľník, 
ktorý dosahuje najlepšie výsledky v krúžku organizovanom v rámci projektu. V súčasnosti 
môžeme spokojne skonštatovať, že sebaobrana a znalosti našich príslušníkov MsP sú              na 
profesionálnej úrovni. 
V priebehu mesiaca boli zahájené prípravy športového dňa, dohodnutá spolupráca s HaZZ 
v Pezinku a do priestorov chodby vedúcej do kancelárie prevencie a školiacej miestnosti sme 
umiestnili nové prezentačné tabule o činnosti prevencie kriminality mestskej polície. 
Koordinátor prevencie kriminality na nich zdokumentoval všetky hlavné oblasti prevencie       
od zahájenia projektu „Poznaním k hodnotnému životu“. Poradenskú činnosť tento mesiac 
absolvovali štyri osoby, pričom rodičia školopovinného žiaka využili aj znalosti nášho 
koordinátora z oblasti diagnostiky detskej kresby.  
V oblasti propagácie našej činnosti boli v TV Pezinok uverejnené dva príspevky a jeden 
v mesačníku Pezinčan. Výrazným pozitívom, ktorý je reakciou na aktivity MsP v oblasti 
prevencie, bolo schválenie finančných prostriedkov – dotácie z Ministerstva vnútra SR, ktoré 
na náš projekt zo štátneho rozpočtu uvoľnilo na tento rok až 11 600,-€. 
 

V apríli príslušníci odd. prevencie kriminality MsP, konkrétne: inšp. Bc. Schlesinger, 
st. inšp. Štefanovič a pol. Korytárová realizovali tento mesiac väčší počet prednášok a ostatnej 
preventívnej činnosti. Realizované boli najmä programy zamerané na dopravnú výchovu, 
prevenciu šikanovania a úspešne pokračoval aj sociálno-psychologický výcvik v našich 
školiacich priestoroch. Koordinátor prevencie kriminality zahájil ďalší nový preventívny 
program pre seniorov s prvkami canisterapie1 (metóda pozitívneho pôsobenia     so zvieraťom 
– viď poznámku pod čiarou). Konkrétne s využitím špeciálneho psa (šteňaťa Labradorského 
Retrívra) najprv v rámci besedy dňa 19. apríla 2010  zameranej na bezpečnosť pre seniorov, 
neskôr aj pre deti základných a študentov stredných škôl. 

                                                 
1 Canisterapia využíva pozitívne pôsobenie psa na fyzickú, psychickú a sociálnu pohodu človeka. Uplatňuje sa 

hlavne ako pomocná psychoterapeutická metóda v situáciách, keď iné metódy nemožno použiť, alebo nie sú 
účinné. Kladie dôraz na riešenie psychologických, citových a sociálno-integračných problémov. Pôsobenie na 
fyzické zdravie človeka je u canisterapie druhotné, motivuje k rehabilitácii a povzbudzuje imunitu prostredníctvom 
psychiky. Canisterapia sa delí na: živelnú - klasické držanie psa v domácnosti ako spoločníka a priateľa, riadenú - 
pes patrí terapeutovi, ktorý so psom navštevuje pacientov. 
 



Prevencii súvisiacej s majiteľmi a chovateľmi psov sme tento mesiac venovali osobitnú 
pozornosť. Vytvorili a distribuovali sme nové letáky zamerané na majiteľov a chovateľov psov. 
V tejto oblasti bola realizovaná aj represívna forma zameraná na dodržiavanie VZN. 
Dňa 22. apríla 2010 sa náš koordinátor na základe pozvania Akadémie Policajného zboru 
zúčastnil medzinárodnej vedeckej konferencie pod názvom „Prevencia kriminality – výzva 
spoločnosti.“ Pozitívom bolo, že náš projekt bol pozitívne hodnotený viacerými účastníkmi  zo 
Slovenska. Dňa 29 apríla 2010 zahájil novú formu preventívnej aktivity pre žiakov ZŠ, 
zameranú na prevenciu šikanovania. Využil pritom výukové DVD, na ktorom aktívne 
spolupracovali aj príslušníci odd. prevencie kriminality. Na zahájení programu bola aj 
redaktorka z STV, ktorá nakrútila o našej činnosti príspevok do správ „Slovensko dnes“.  
Poradenskú a konzultačnú činnosť v apríli využila 2x žiačka 9. ročníka ZŠ. Išlo o závažné 
problémy v rodine, ktoré sa vďaka včasnej pomoci už výrazne zlepšili aj vďaka aktívnej 
spolupráci s kolegom z odd. sociálnych vecí z MsÚ. O pomoc pri riešení šikanovania osobne 
požiadala aj študentka druhého ročníka zo SOŠ Komenského. Konzultácie súvisiace 
s činnosťou v oblasti prevencie kriminality využili taktiež 4 študentky vysokej školy 
O činnosti MsP Pezinok boli uverejnené 3 príspevky (STV a TV Pezinok) a jeden na webovej 
stránke MsP. Zaslaný bol taktiež príspevok do mesačníka Pezinčan.  

 

 Máj býva každoročne mesiacom s najväčším počtom akcií, inak tomu nebolo ani tento 
rok. Od januára sme oslovili najviac osôb všetkých vekových kategórii. Realizovali sme tri 
rôzne vystúpenia a jednu tradičnú, športovo-preventívnu akciu. Počet účastníkov na 
uvedených akciách bol až 1 570 osôb. Popri tom sme pripravovali program k ďalšiemu ročníku 
športovo-náučného tábora so zameraním na prevenciu, prednáškovú i poradenskú činnosť. 
Uvedené programy sme následne adekvátne prezentovali aj v médiách. 
Príslušníci spolu s dobrovoľníkmi vystupovali dňa 2. mája 2010 pri príležitosti osláv sviatku 
sv. Floriána a dve, navzájom odlišné prezentácie našej činnosti vykonali k Medzinárodnému 
dňu detí v termínoch 29 a 30. mája 2010. Športového dňa Mestskej polície, ktorý sme tento 
rok uskutočnili dňa 17. mája 2010 sa zúčastnili žiaci deviatych ročníkov základných škôl. 
(Poznámka: Podrobný priebeh a vyhodnotenie všetkých podujatí je zaznamenaný v osobitných 
správach, ktoré archivuje aj náčelník MsP.) Všetky programy sa však stretli s pozitívnou 
odozvou Pezinčanov.  
Novinkou v prevencii bolo dňa 20. mája 2010 v Častej Papierničke odborné školenie nášho 
koordinátora prevencie kriminality pre zamestnancov MsÚ, ktorí absolvovali počas 
športového dňa prednášku na tému: Prevencia a bezpečnosť v každodennom živote. Táto 
aktivita sa stretla v plnej miere s pozitívnym ohlasom, pričom je do budúcnosti pripravená 
ďalšia spolupráca v tejto oblasti. Nové prednášky však absolvovali aj žiaci 8 – 9. ročníkov 
základných škôl a stredoškoláci z SOŠ Komenského, ktorí si so záujmom vypočuli prednášky 
na tému: Prevencia manipulácie osobnosti v citových vzťahoch. Prednášky boli už pravidelne 
obohacované prvkami canisterapie, ktorá sa osvedčila už počas prvej akcie pre seniorov. 
Úspešne taktiež pokračovali prednášky zamerané na dopravnú výchovu, spojené s praktickou 
činnosťou, ktorú zabezpečovali pol. Korytárová a st. inšp. Štefanovič.   
V rámci poradenskej činnosti poskytol náš koordinátor konzultácie pre troch študentov VŠ 
a jednej študentky SŠ. V spolupráci so SOŠ Komenského riešil prípad šikanovania na škole, 
ktorý sa údajne, podľa slov šikanovanej žiačky doriešil. O konzultáciu v oblasti prevencie 



požiadal taktiež vedúci produkčného vysielania z STV. Išlo o scenár ďalšieho pokračovania 
výchovného DVD pod názvom „Emka to vie.“ Odborné rady pritom poskytla                            aj 
pol. Korytárová. 
V oblasti propagácie a medializácie nášho projektu, resp. činnosti, zabezpečil koordinátor 
prevencie kriminality tri príspevky. Jeden v mesačníku Pezinčan, druhý v TV Pezinok a tretí 
bol príspevok pre STV, ktorý súvisel s prevenciou zameranou na deti v súvislosti s pedofíliou. 
O spoluprácu a odvysielanie krátkej relácie ho požiadala aj redaktorka z TV LUX.  
Mesiac máj bol pre nás jeden z najnáročnejších na výkon prevencie, jeho výsledky boli         od 
začiatku roka najvýraznejšie, a to aj v mediálnej oblasti.  

 

V júni príslušníci oddelenia prevencie kriminality dokončievali aktivity pre školské 
i predškolské zariadenia v Pezinku z dôvodu ukončenia školského roka. Do úspešného konca 
sa dostal aj prvý kurz sebaobrany pre ženy. Niekoľkomesačné prípravy na náš športovo-náučný 
tábor taktiež priniesli pozitíva v podobe priaznivých ohlasov na celý program i výber novej 
lokality. Školy absolvovali: dopravnú výchovu, prevenčno-bezpečnostný program „Bezpečná 
škola“ a prednášky na tému Životné hodnoty a citové vzťahy mladistvých. 
Dňa 4. júna 2010 sa v našich priestoroch uskutočnili záverečné skúšky zo sebaobrany pre 
ženy. Išlo o doteraz prvý kurz sebaobrany, ktorý zastrešila Mestská polícia Pezinok. 
Uskutočnili sa za prítomnosti náčelníka MsP, ktorý na záver odovzdal všetkým účastníčkam 
skutočne zaslúžený certifikát. Na skúškach sa zúčastnila aj TV Pezinok. Významnou 
informáciou je aj fakt, že všetky účastníčky kurzu prejavili záujem pokračovať v nácviku 
náročnejších techník. Z uvedeného dôvodu koordinátor prevencie kriminality začal pracovať 
na príprave pokračovania kurzu. 
Dňa 9. júna 2010 sa náš koordinátor na základe pozvania TV LUX zúčastnil relácie vysielanej 
naživo. Témou bola jeho práca a pôsobenie v prevencii. Na základe pozitívnych odoziev 
divákov televízia prejavila záujem o ďalšiu spoluprácu. 
Poradenskú činnosť využila učiteľka zo ZŠ Na bielenisku v súvislosti so žiakom, ktorý 
porušuje školský poriadok a dopúšťa sa šikanovania. Uvedený prípad bol následne 
konzultovaný a odovzdaný do riešenia sociálnemu oddeleniu na mestskom úrade. Okrem nej 
konzultáciu využil aj jeden z iniciátorov projektu „Emka to vie.“ Zahájilo sa totiž ďalšie 
nakrúcanie tohto výukového DVD pre školy. 
V rámci realizácie nášho prevenčného projektu koordinátor prevencie kriminality pripravoval 
našich dobrovoľníkov z radov mládeže 2x týždenne na ďalšie vystúpenia bojových umení. 
Išlo o mimoškolskú športovú činnosť pre deti a mládež. 
Najvýznamnejšiu akciou bol v máji nepochybne už spomenutý detský športovo-náučný tábor, 
ktorý sme uskutočnili v termíne 23 – 29. júna 2010 v obci Dobrá Voda. Deti okrem množstva 
športových a zábavných hier absolvovali programy zamerané na prevenciu kriminality, taktiež 
na rozvoj kreativity a umeleckého cítenia. Koordinátor prevencie kriminality pre skvalitnenie 
tábora zabezpečil viacerých sponzorov. Tento rok sa na ňom okrem OZ – spoločne proti 
kriminalite podieľala aj OSŽP SR Trnava. Uskutočnil sa taktiež vďaka finančnej dotácii zo 
štátneho rozpočtu, ktorý schválila Rada vlády SR pre prevenciu kriminality. (Poznámka: 
komplexná správa, vrátane množstva fotodokumentácie o tábore je archivovaná u náčelníka 
MsP tak, ako aj ostatné správy z obdobných väčších aktivít MsP.) Náš projekt bol 
medializovaný v TV Pezinok a na našej webovej stránke.  



V júli náš koordinátor prevencie kriminality začal vypracovávať podklady do národnej 
súťaže o najlepší projekt v oblasti prevencie kriminality. Okrem uvedenej činnosti pripravoval 
3 – 4x týždenne našich dobrovoľníkov na ďalšie vystúpenia. Počas júla poskytol na základe 
odporučenia sekretariátu Rady vlády SR pre prevenciu kriminality konzultácie televíznemu 
štábu v súvislosti s nakrúcaním ďalšieho dielu projektu „Emka to vie“, ktorá je v súčasnosti už 
k dispozícii všetkým školám v Pezinku. 

Poradenskú činnosť využila študentka vysokej školy, ktorá súvisela s ďalším 
smerovaním jej štúdia. Technickú pomoc pre účely zabezpečenia našich nových programov 
nám opäť poskytlo OZ – spoločne proti kriminalite, ktoré od roku 2006 aktívne spolupracuje 
s MsP Pezinok na rôznych prevenčných akciách.  

V rámci prezentácie našej práce sme aktualizovali našu webovú stránku a pre mieste 
média koordinátor pripravil podklady na dva príspevky. Celkový počet oslovených bol tento 
mesiac cca. 12 osôb, predovšetkým mladšej generácie. (Poznámka: do tohto počtu 
nezapočítavame oslovených prostredníctvom osvety formou nových letákov a miestnych 
médií.) Nižší počet oslovených bol aj z dôvodu letných prázdnin a nutnosti administratívneho 
vyhodnocovania našej doterajšej činnosti.  
 

V auguste naši príslušníci odd. prevencie kriminality pripravovali nové prevenčné 
programy a 2 – 3x týždenne pokračovala mimoškolská športová príprava pre našich 
dobrovoľníkov. Počas mesiaca sme pre účely skvalitnenia odbornej služobnej prípravy 
a kurzov sebaobrany zabezpečili nové, špeciálne žinenky do telocvične MsP.  

O našej činnosti boli tento mesiac uverejnené dva príspevky v miestnych médiách. 
Vzhľadom k čerpaniu dovolenky bol počet oslovených opäť cca. 12 osôb. (Poznámka: do tohto 
počtu nezapočítavame oslovených prostredníctvom osvety formou nových letákov a miestnych 
médií.) 

V priebehu júla a augusta sme vyhodnotili náš projekt od roku 2007. Jeho výsledky sú 
veľmi dobré. Prevencia sa z pohľadu oslovených zlepšila o viac než 80%, trikrát sme uspeli na 
najvyšších priečkach v národnej súťaži a dvakrát v prvej 15-tke najlepších v štátoch EÚ. 
Z pohľadu odbornej služobnej prípravy sme zaznamenali u všetkých príslušníkov zlepšenie 
v ovládaní nových, účinných prvkov sebaobrany, a to aj voči nebezpečným páchateľom. 
Prevencia od roku 2007 získala profesionálnu a doslova nadštandardnú úroveň, ktorá je 
výbornou prezentáciou bezpečnosti nášho mesta. 

 

V septembri sa oddeleniu prevencie kriminality podaril ďalší historický úspech. 
V národnej súťaži vyhlásenej Radou vlády SR pre prevenciu kriminality sme našim projektom 
získali opäť druhé miesto. Zaradili sme sa tak znova medzi najúspešnejšie projekty so 
zameraním na prevenciu kriminality v Európskej únii. Okrem tohto úspechu sme uskutočnili 
viacero akcií, ktoré uvádzam nižšie.  

Prednáškovú činnosť absolvovali dve školy, a to ZŠ Na Oreší a Spojená ZŠ škola. 
Celkový počet oslovených touto činnosťou, vrátane jednej exkurzie v našich priestoroch bol 
131 žiakov. Exkurziu dňa 21. septembra absolvovali žiaci druhého stupňa Spojenej školy. 
V priebehu mesiaca si však nahlásili termíny prednášok aj ZŠ Fándlyho a gymnázium, ktoré 
prejavilo záujem o aktivity v našich priestoroch.  



Dňa 8. septembra 2010 sa koordinátor prevencie kriminality a náčelník MsP zúčastnili 
relácie TÉMA v TV Pezinok. Počas nej informovali občanov o aktuálnej situácii v meste 
a súčasne o úspechoch a plánoch v oblasti prevencie kriminality. 

Dňa 23. septembra 2010 sa náš koordinátor prevencie kriminality zúčastnil služobnej 
cesty do Bratislavy za účelom obhajoby nášho projektu. Ako je už vyššie uvedené, získali sme 
prestížne druhé miesto v národnej súťaži. Aktívna príprava prezentácie teda zúročila ďalší, 
v poradí už tretí výrazný úspech pre Mestskú políciu Pezinok. 

V termíne 24 – 26. septembra sa uskutočnilo v Pezinku tradičné Vinobranie, kde sme 
okrem zabezpečovania bezpečnosti v meste predviedli aj ukážky bojových umení 
v samostatnom programe počas sobotňajšieho dopoludnia. Zúčastnilo sa ho cca. 100 
návštevníkov. Celý program zabezpečil náš koordinátor  spolu so svojimi dobrovoľníkmi, 
s ktorými počas mesiaca 3x týždenne viedol mimoškolskú športovú činnosť. V rámci 
prevencie sme opäť medializovali preventívny program zameraný na elimináciu užívania 
marihuany a bezpečné nosenie batohu ako prevenciu proti okradnutiu. Predpokladaný počet 
oslovených bol cca. 20 000 osôb. 

Koordinátor prevencie kriminality v priebehu mesiaca okrem uvedenej činnosti 
vypracoval nový prevenčný program pre školy (prevencia počítačovej kriminality), 
informačný leták s tematikou prevencie šikanovania, vybavil väčšiu preventívnu akciu 
v Kultúrnom dome s využitím našej výpočtovej techniky (beseda s premietaním DVD 
dokumentu pre dve základné školy) a taktiež pripravil druhé pokračovanie kurzu sebaobrany 
pre ženy, ktorý začne od 1. októbra 2010 (v piatok od 15:00-hod.). V závere mesiaca uskutočnil 
poradensko-konzultačnú činnosť na ZŠ Fándlyho v spolupráci so školskou psychologičkou. 
Na uvedenej škole taktiež zabezpečil bezplatné užívanie telocvične, ktorú budeme využívať na 
mimoškolskú športovo-preventívnu činnosť. 

Konzultačnú činnosť využili tento mesiac dve študentky VŠ, jedna žiačka ZŠ 
a vedenie školy ZŠ Fándlyho a Spojenej ZŠ. V oblasti medializácie nášho projektu bol 
odvysielaný jeden príspevok v TV Pezinok a dva články na našej webovej stránke. September 
hodnotíme ako mimoriadne úspešný mesiac z hľadiska prevencie. Prihliadnuc na to, že aj 
pripravenosť našich príslušníkov dokladovala úspešné zvládnutie zabezpečenia bezpečnosti 
počas tak veľkej akcie ako je Vinobranie. 
 

V októbri bolo osobným kontaktom (prednáškami) oslovených spolu  560 osôb, 
prostredníctvom internetovej stránky TV LUX 784 osôb, pričom predpokladaný počet vďaka 
médiám presahuje počet obyvateľov nášho mesta.  

Novými programami boli prevencia počítačovej kriminality a prednáška pre študentov 
gymnázia na tému životných hodnôt a citových vzťahov. Posledne uvedený program bol 
realizovaný v našich školiacich priestoroch s veľkým úspechom. Pre gymnázium poskytol náš 
koordinátor aj odbornú konzultáciu súvisiacu s drogovou prevenciou.  

Dňa 16. októbra 2010 na základe aktívnej spolupráce sme s OZ-SPK uskutočnili ďalšie 
odborné školenie pre našich dobrovoľníkov, ktorého sa aktívne zúčastňuje aj                     pol. 
Korytárová. Predmetom školenia bola sebaúcta, krízová intervencia a psychologický výcvik 
zameraný na sebapoznanie.   

 Na základe pozvania TV LUX sa dňa 12. októbra 2010 zúčastnili                            inšp. 
Bc. Schlesinger a pol. Korytárová relácie vysielanej naživo, na tému rizík spojených s užívaním 



marihuany. Relácia má dodnes pozitívne ohlasy, pričom vysoká je sledovanosť záznamu aj na 
internete. 

Dňa 26. októbra 2010 naši, už vyššie uvedení preventisti uskutočnili ďalšiu spoločnú 
aktivitu súvisiacu s dopravnou výchovou. Tentoraz boli cieľovou skupinou deti zo Spojenej 
školy. Na tejto akcii sa zúčastnila aj Pezinská TV, ktorá s nimi spravila aj rozhovor. Jednou 
z tém rozhovoru bol aj náš nový pes Amigo, ktorého v súčasnosti využívame pri všetkých 
prevenčných aktivitách ako novú formou prevencie. Odstraňujeme tak nielen prvotné negatívne 
postoje niektorých žiakov, ale vytvárame tak uvoľnenú priateľskú atmosféru.  
V súvislosti s dopravnou výchovou došlo tento mesiac k zmene, nakoľko nám odišiel jeden 
z preventistov pracovať do iného rezortu. Z tohto dôvodu bola vytvorená užšia spolupráca 
medzi pol. Korytárovou a inšp. Schlesingerom.  

Dňa 27. októbra 2010 uskutočnil náš koordinátor prevencie kriminality na podnet 
vychovávateľov SOŠ Komenského besedu na tému prevencie šikanovania a domáceho násilia. 
Spojená bola s poradenskou činnosťou tak pre študentov, ako aj pre pedagógov. Na tejto 
aktivite sa zúčastnila jedna z vysokoškoláčok, ktoré na našom pracovisku konzultovali svoje 
práce. Tento mesiac využili konzultácie koordinátora prevencie kriminality                   3 
študentky VŠ a 16 študentov SOŠ Komenského, 2 študenti gymnázia a 2 pedagógovia.  

Koordinátor prevencie kriminality tento mesiac opäť aktívne spolupracoval                     
so sekretariátom Rady vlády SR pre prevenciu kriminality. Bolo to v súvislosti so zvýšenými 
aktivitami sekty, ktorá sa chce presadiť v školách. Popri tejto činnosti vypracoval návrh nových 
prezentačných materiálov pre účely nášho projektu, zostavil metodiku nácviku sebaobrany pre 
príslušníkov MsP, ktorí tento mesiac s ním absolvovali odbornú služobnú prípravu. Krúžok 
bojových umení aj naďalej prebiehal 2 – 3x týždenne. Okrem toho pokračoval aj druhý kurz 
sebaobrany pre ženy, ktorého sa zúčastňujú aj dva pracovníci MsÚ. Pri tomto výcviku taktiež 
pomáha pol. Lucia Korytárová.  
 

 V novembri realizovali naši príslušníci odd. prevencie kriminality opäť množstvo 
prednášok, ktorými bolo oslovených spolu 755 detí a žiakov. 
 Dňa 15. novembra 2010 naši príslušníci inšp. Bc. Schlesinger a pol. Korytárová 
uskutočnili v Kultúrnom dome väčšiu preventívno-osvetovú akciu spojenú s premietaním 
dokumentu s tematikou obchodovania s ľuďmi. Na záver akcie obaja príslušníci odovzdali 
ocenenie za najlepšiu spoluprácu na projekte od roku 2007 riaditeľovi ZŠ Fándlyho. Akcie sa 
zúčastnili žiaci druhého stupňa ZŠ Fándlyho a Spojenej školy. 

Poradenskú činnosť nášho koordinátora prevencie kriminality využilo 5 osôb, (rozsah 
poradenskej činnosti: analýza anonymu, domáce násilie, VŠ práca). Prípad súvisiaci s domácim 
násilím bol konzultovaný s kolegyňou, psychologičkou z MV SR. Koordinátor naďalej 2 – 3x 
týždenne zabezpečoval mimoškolskú športovú činnosť krúžok bojových umení (7 osôb) a spolu 
s pol. Korytárovou zabezpečoval prípravy na Mikulášskej akcie.  

V rámci mediálnej činnosti bol o našej činnosti odvysielaný jeden príspevok v TV 
Pezinok. 

 

 V decembri sme uzavreli rok vyhodnotením našej činnosti, ktorá nám priniesla opäť 
zaradenie medzi najlepšie projekty realizované v Európskej únii. Stalo sa tak na základe 
úspešného národného kola, kde sme uspeli na výbornom druhom mieste. Tento mesiac sme  na 



základe pozitívnej odozvy z predchádzajúcich rokov opäť realizovali Mikulášsky program. 
Okrem neho sme uskutočnili jednu prednášku, poradenskú činnosť a vyhodnotili sme odbornú 
služobnú prípravu príslušníkov MsP. Celkovo bolo oslovených cca. 1 000 osôb.  
 Prednášková činnosť bola na žiadosť Spojenej ZŠ uskutočnená na tému prevencia 
drogových závislostí (6 žiakov). Dôvodom bolo podozrenie, že niektorí z ich žiakov konzumujú 
marihuanu. Následne na tejto škole uskutočnil za prítomnosti vedenia školy dva pohovory so 
žiakmi. Vzhľadom k vážnosti problému, požiadala nášho koordinátora o pomoc matka jedného 
z chlapcov. Počas dvoch stretnutí jej koordinátor poskytol nielen kontakty na organizáciu 
zaoberajúcu sa problémovými deťmi, ale aj potrebné informácie k ďalšiemu postupu pre 
zlepšenie situácie v rodine. 
 Dňa 6. decembra 2010 uskutočnili naši príslušníci, menovite inšp. Schlesinger, inšp. 
Marček a pol. Korytárová Mikulášske akcie pre MŠ na ul. gen. Pekníka, ZŠ Fándlyho, domov 
dôchodcov a pre zamestnancov MsÚ. Akcia sa opäť stretla s pozitívnou odozvou a prispela 
k pozitívnemu vnímaniu Mestskej polície Pezinok. 
 Počas mesiaca vyhodnocoval náš koordinátor aktivity projektu, pokračoval 
v mimoškolskej športovej činnosti a zahájil prípravy nových preventívnych programov na rok 
2011. Nemenej významnou bola skutočnosť, že vydal svoju desiatu knihu, ktorá bude slúžiť aj 
ako podkladový materiál k programom realizovaným v rámci nášho projektu. Vypracovali sme 
taktiež nové letáky so zameraním na prevenciu a osvetu. V oblasti mediálnej činnosti sme mali 
uverejnený jeden príspevok v mesačníku Pezinčan a jeden príspevok v TV Pezinok.  
 
 Vzhľadom k uvedeným faktom hodnotíme rok 2010 z pohľadu prevencie ako úspešný, 
a to najmä k opätovnému prestížnemu oceneniu nášho projektu na národnej úrovni. 
Dokladujeme tak od roku 2007, teda od zahájenia nášho nového projektu nadštandardné 
výsledky, ktorými sa zaraďujeme medzi najlepšie projekty realizované v Európskej únii. 
Pozitívne výsledky sme dosiahli na školách, medzi dospelou populáciou, ale aj v oblasti 
odbornej služobnej prípravy, a taktiež v mediálnej oblasti. Každoročne naše preventívne 
aktivity aktualizujeme a vytvárame i nové programy, ktoré prispievajú k bezpečnosti nášho 
mesta. Význam realizácie prevencie v tomto rozsahu v Pezinku súčasne dokladujú aj výsledky 
prieskumov. Úlohy, ktoré sme si vytýčili, sme aj tento rok úspešne splnili. 
 


