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Záujem o konkrétne témy v percentách
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Vyhodnotenie prevencie kriminality Mestskej polície 

Pezinok za rok 2013 

 
 
  V roku 2013 v rámci projektu „Poznaním k hodnotnému životu“ zrealizovali 
príslušníci odd. prevencie kriminality 78 prednášok a ostatných preventívnych 
akcii na ktorých sa zúčastnilo 2541 osôb rôznej vekovej kategórie.  
 
Najväčší záujem bol o nasledovné témy prednášok:  
 
1.Dopravná výchova / 803 žiakov /, 37% 
2.Bezpečná škola / 398 žiakov /, 19% 
3.Bezpečná škôlka / 393 žiakov /, 18% 
4.Sebaobrana / 158 žiakov /, 7% 
5.Doping, anorexia , bulímia a zdravá strava / 90 žiakov /, 4% 
6.Životné hodnoty – Pozitívna motivácia / 89 žiakov /, 4% 
7.Prevencia šikanovania a domáceho násilia / 73 žiakov /, 4% 
8.Citové vzťahy mladistvých /53 žiakov /, 3% 
9.Úcta – sebaúcta / 51 žiakov /, 2% 
10.Prevencia kriminality / 43 žiakov /, 2% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Prehľad činnosti oddelenia prevencie kriminality za rok 2013 /v skratke/ 

 
 

 

Január bol zahájený programom „Bezpečná škôlka“ a taktiež získaním 
ďalšieho úspechu „Zlatého ocenenia“ s celoslovenskej súťaže zameranej na 
prevenciu počítačovej kriminality a zneužívania nových technológií. 
 

Vo februári bol zahájený kurz sebaobrany pre učiteľky a následne pre žiakov 
7.až 9.ročníkov počas hodín telesnej výchovy na ZŠ Kupeckého. 
 

Marec–Apríl začala  teoretická výučba  „Dopravnej výchovy“ a v mesiaci apríl 
bol taktiež zahájený nový preventívny program pre materské škôlky 
pozostávajúci z náučnej rozprávky zameranej na rozvoj pozitívnych životných 
hodnôt detí pod názvom „ Úcta a sebaúcta“ Tento program sa osvedčil už pri 
žiakoch základných škôl a zaujal aj Európsku komisiu prevencie kriminality na 
medzinárodnej súťaži na Cypre v roku 2012. 
 

Máj–Jún boli zamerané na praktickú časť „Dopravnej výchovy“ a  taktiež na 
prevenciu šikanovania a domáceho násilia. 
Koncom mesiaca máj sa koordinátor prevencie kriminality st.inšp. Bc Miroslav 
Schlesinger v spolupráci s OO PZ Pezinok zúčastnili preventívnej akcie, ktorá 
bola vytvorená špeciálne pre klientov Domova sociálnych služieb „HESTIA“. A 
práve táto akcia bola dôkazom, že prevencia je v meste Pezinok na vysokej 
úrovni.  
V júni sa taktiež konalo vystúpenie sebaobrany na ZŠ Kupeckého. 
Dňa 27.júna 2013 rozhodli na zasadnutí Mestského zastupiteľstva  poslanci o 
zrušení pracovnej pozície koordinátor prevencie kriminality Mestskej polície 
Pezinok kde bol funkčne zaradený st.inšp. Bc. Miroslav Schlesinger. 
Prevenciu kriminality od mesiaca Júl vykonáva st.inšp. Lucia Korytárova ako 
kumulovanú činnosť /od septembra funkčne zaradená na úsek Dopravnej 
a parkovacej služby Mestskej polície Pezinok/.  
 
 

September-December bol zameraný na teoretickú výučbu „Dopravnej 
výchovy“. 
 
 
V tomto roku sa do prevenčných aktivít opäť najviac zapájala ZŠ Kupeckého no 
tento rok nezaostávala ani ZŠ Na Bielenisku. 
 
 
 



 
 
 
V rámci prevencie sme tento rok zrealizovali 2 väčšie akcie. 
 
- V mesiaci Júl absolvovalo 45 deti mesta Pezinok a okolia „Detský športovo 
náučný tábor“. 
- Deň 6.december bol príjemným spestrením pre 345 deti, CMŠ sv. Jozefa , 
Špeciálnej ZŠ na ul. Komenského ako aj seniorov v Dome sociálnych služieb a 
to Mikulášskou nádielkou. 
 
Ako aj po minulé roky bola rodičom ako i študentom k dispozícii bezplatná 
poradenská a konzultačná činnosť, čo využilo 15 osôb.  
 
Taktiež bolo odvysielaných a uverejnených, niekoľko príspevkov v televízii  a 
novinách /PK TV, TV Tatry, Pezinsko, Senecko / 
 
 
Počas roka sme aktívne spolupracovali s viacerými subjektmi realizujúcimi 
prevenciu kriminality: 
 

 OR PZ Pezinok 
 OR HaZZ Pezinok 
 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 
 Oddelenie kurately a sociálno-právnej ochrany detí  
 Krajský koordinátor prevencie kriminality v Bratislave  
 Ministerstvo vnútra SR  
 Občianske združenie – spoločne proti kriminalite / OZ – SPK /  
 1.Judo Club Pezinok  
 1.Karate Club Pezinok  
 Rímsko–katolícky farský úrad Pezinok a kapucíni  
 Malokarpatská knižnica v Pezinku 

 
 
 
 
 
 
                                                                           
Vypracovala :                                                      st.inšp.Lucia Korytárová  
                                                        

 


