
VYHODNOTENIE  PREVENCIE KRIMINALITY MESTSKEJ POLÍCIE 

PEZINOK ZA ROK 2011 

V priebehu roka 2011 sme oslovili počas prevenčných akcií až 3 446 žiakov a 31 učiteľov. V rámci 

projektu s názvom „Poznaním k hodnotnému životu“ sme uskutočnili 132 akcií, na ktorých sa zúčastnilo 

cca. 10 000 osôb. Počas preventívno-bezpečnostnej akcie „Bezpečný vchod“ bolo skontrolovaných v 

dvoch dekádach 2×460 vchodov bytových domov na sídliskách. Úspešné boli taktiež štyri informačné 

kampane a spolupráca s médiami. 

Za všetky uskutočnené aktivity v roku 2011 sme zaevidovali 108 pochvalných potvrdení. 

V národnej súťaži vyhlásenej Radou vlády SR pre prevenciu kriminality sme uspeli na štvrtom mieste. 

Ostatné výsledky uvádzame nižšie. 

Prednášková činnosť bola na základe požiadaviek škôl zameraná na nasledovné témy, 

pri ktorých uvádzame aj počet oslovených za rok. 

• Prevenčno-bezpečnostný program „Bezpečná škôlka“: 91 detí, 

• Prevenčno-bezpečnostný program „Bezpečná škola“: 560 žiakov, 

• Prevencia kriminality (sekty, drogy, manipulácia, sociálne siete): 279 žiakov, 

• Prevencia drogových závislostí (drogy a alkohol): 302 žiakov a 14 pedagógov, 

• Prevencia počítačovej kriminality so zameraním na riziká sociálnych sietí: 591 žiakov (z toho 22 
študentov), 

• Prevencia obchodovania s ľuďmi: 75 žiakov, (z toho 32 študentov), 

• Prevencia šikanovania a domáceho násilia: 277 žiakov, 

• Prevencia grafity: 53 žiakov, 

• Prevencia manipulácie a pozitívna motivácia: 116 žiakov, 

• Citové vzťahy mladistvých – prevencia manipulácie: 206 žiakov, 

• Dopravná výchova: 375 detí a 11 dospelých, 

• Sociálno-psychologický program v spolupráci so školskou psychologičkou: 106 žiakov (1× mesačne 
v priebehu pol roka), 

• Riziká dopingu a sebaúcta: 196 žiakov, 

• Úcta a sebaúcta: 322 žiakov, 

• Exkurzia s besedou o práci mestskej polície: 86 žiakov a 6 učiteľov, 

• Prevenčno-bezpečnostný program pre CVČ: 18 žiakov. 

Mediálnymi kampaňami bolo oslovených viac než 200 000 osôb, a to z dôvodu, že koordinátorovi 

prevencie kriminality sa podarilo vďaka našej Pezinskej TV, TV Karpaty a TV Markíza výraznejšie 

medializovať problematiku a riziká sociálnych sietí najmä pre maloletých a mladistvých. Relácia v TV 

Markíza bola odvysielaná 2× v hlavnom vysielacom čase počas televíznych novín. 



V súvislosti so spoluprácou s médiami a uvedeným programom sa podarilo koordinátorovi prevencie 

kriminality na základe oznamov žiakov, zamedziť sexuálnemu obťažovaniu detí pred školami, 

nemenovaným mentálne postihnutým mužom. Ten sa už dlhšie obdobie pred školami pri kontajneroch 

odhaľoval pred maloletými a v niekoľkých prípadoch pred nimi aj onanoval. Na muža bezodkladne 

podal náš koordinátor prevencie kriminality trestné oznámenie, a ten bol následne vyšetrovateľom 

stíhaný pre prečin „výtržníctvo“ podľa § 206 ods. 1/ Trestného poriadku. K uvedenému dodávame, že 

uvedenú skutočnosť sa podarilo nášmu príslušníkovi zistiť aj vďaka novým preventívnym programom 

s využitím psa – canisterapeuta. 

Z ďalších aktivít oddelenia prevencie kriminality uvádzame nasledovné fakty v číslach: 

· Poradenskú činnosť využilo: 17 osôb, (prevažne rodičov). 

· Konzultácie využilo: 23 osôb, (prevažne študentov VŠ). 

· Príspevkov odvysielaných v televíziách (PK TV, TV Karpaty, STV, TV Markíza): 13. 

· Príspevkov v miestnych a regionálnych novinách bolo uverejnených: 7. 

· Príspevkov na našej webovej stránke bolo uverejnených: 30. 

· Väčších akcií na území mesta bolo v rámci prevencie realizovaných: 14. (MDD, sv. Florián, beseda 

pre študentov Obchodnej akadémie, beseda v spolupráci OO PZ pre ZŠ Kupeckého, dve besedy na tému 

rizík dopingu, drogovej prevencie, prevenčnobezpečnostný program „Bezpečný vchod“, Vinobranie, 

informačná letáková kampaň 4×, Mikulášsky program, vystúpenie pre žiakov ZŠ Kupeckého) 

· Odborné školenie pre príslušníkov oddelenia prevencie kriminality: 1. 

V priebehu roka príslušníci odd. prevencie kriminality pracovali aj na nových programoch. 

Koordinátor prevencie kriminality realizoval 5 nových programov a dva z programov aktualizoval a 
vylepšil (ide o dva posledné uvedené): 

· Prevencia šikanovania pre prvý stupeň ZŠ, 

· Úcta a sebaúcta (program zameraný na prácu s triednymi kolektívmi), 

· Prevencia počítačovej kriminality – riziká sociálnych sietí, 

· Riziká dopingu a sebaúcta (program zameraný aj na anorexiu a bulímiu), 

· Vystúpenie bojových umení za odmenu pre najaktívnejšiu školu v oblasti prevencie kriminality, 

· III. kurz sebaobrany pre ženy (s novými prvkami sebaobrany). 

· Nové prvky sebaobrany proti nebezpečným páchateľom pre príslušníkov MsP. 

Okrem uvedených aktivít viedol náš koordinátor prevencie kriminality 3x týždenne krúžok bojových 

umení s deťmi a mládežou. Najšikovnejší z nich počas roka pod jeho vedením vystupovali na viacerých 

akciách v meste. 



V závere roka koordinátor prevencie kriminality MsP vyhodnotil odbornú služobnú prípravu, ktorú od 

svojho nástupu za päť rokov komplexne prepracoval a skvalitnil. V rámci nej za uvedené obdobie došlo 

u všetkých príslušníkov k výraznejšiemu zlepšeniu. 

Vzhľadom k všetkým uvedeným faktom môžeme opäť konštatovať, že prevencia realizovaná oddelením 

prevencie kriminality MsP Pezinok dosahuje stále profesionálnu úroveň. Tento fakt sa nám každoročne 

potvrdzuje aj na rôznych konferenciách a školeniach s národnou účasťou, kde je naša práca dávaná 

ostatným za príklad. 


