
Vyhodnotenie prevencie kriminality Mestskej polície 

Pezinok za rok 2015 

 
  V roku  2015 v rámci odd. prevencie kriminality zrealizovali príslušníci odd. 
prevencie kriminality  86  prednášok a ostatných preventívnych akcii na ktorých 
sa zúčastnilo 2777 osôb rôznej vekovej kategórie.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Najväčší záujem bol o nasledovné témy prednášok:  
 
1. Bezpečná škôlka / 708 žiakov / 
2. Dopravná výchova / 661 žiakov /  
3. Bezpečná škola / 431 žiakov / 
4. Drogová závislosť / 77 žiakov /  
5. Seniori „Mať pocit bezpečia“ / 20 seniorov/  
6. Exkurzia na MsP / 5 žiakov / 
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Prehľad činnosti oddelenia prevencie kriminality za rok 2015       

/v skratke/ 
 
 

Január začal  prednáškami na tému  „Dopravná výchova“  V druhej polovici 
januára na základe podnetu občanov o neustálom narúšaní verejného priadku na 
sídlisku Juh žiakmi rómskeho pôvodu Spojenej školy v Pezinku, bolo dňa 
29.1.2015 v priestoroch Spojenej základnej školy na ul. Komenského v Pezinku 
zorganizované stretnutie s pedagógmi školy a žiakmi rómskeho pôvodu.   
Stretnutie bolo zamerané na poučenie rómskych detí na správanie sa na 
verejnosti, dodržiavanie všeobecných  pravidiel slušného správania, 
vyjadrovania  sa v priestoroch školy a na verejných priestranstvách, drobných 
krádeží v obchodoch a záškoláctvo. 
 
Február , Marec, Apríl   bol zahájený program „Bezpečná škôlka, Bezpečná 
škola“ „ „Látkové a nelátkové závislosti“  
Dňa 8.4. 2015 sa konal  Medzinárodný deň Rómov , tento deň bol zameraný 
hlavne na Rómske deti pre ktoré odd. prevencie kriminality Pezinok nachystala 
rôzne športové hry. Dňa 16.-17.4.2015 sa zúčastnili serž. I. Schwarz a st.inšp. L. 
Korytárová konferencie v Modre „ Obec – Škola – Mediácia „ 
 

Máj–Jún boli zamerané na praktickú časť „Dopravnej výchovy“.   
Dňa 3.5.2015  ku príležitosti Sv. Floriána, MsP Pezinok pripravila ukážkovú 
činnosť sebaobrany a policajných pomôcok MsP. 
Dňa 29.5.2015 usporiadalo oddelenie prevencie kriminality „Deň detí“ pre 
Spojenú základnú školu v Pezinku, akcie sa zúčastnilo cca 90 detí.  
Dňa 19.6.2015  zorganizovala odd. prevencie kriminality pre žiakov 5. ročníkov 
základných škôl mesta Pezinok  branno- športový deň na ktorom sa zúčastnilo 
cca 150 detí. 
 

August v dňoch 1.8 – 8.8.2015 sa konal detský športovo náučný tábor v škole 
prírode Piesočná v lokalite obce Moravský Svätý Ján. Tábora sa zúčastnilo 55 
detí vo veku 6-13 rokov z Pezinských materských a základných škôl. 
Dňa 11.8.2015 sa konala prednášková činnosť pre MŠ v Pezinku téma 
„Bezpečná škôlka“ 
 

Október, November, December bol zameraný na program „ Bezpečná škola“ , 
„ Drogové závislosti“ a  taktiež na prevenciu šikanovania a domáceho násilia. 
Dňa 11.09.2015 sa konala na MsP Pezinok  exkurzia pre deti s Centra voľného 
času ku téme „Polícia“ 
Dňa 6.11.2015 sa uskutočnila beseda zo Seniormi na tému „ Mať pocit 
bezpečia“ 



Dňa 9.11.2015  vznikol nový projekt „Zosilni a prežiješ“ určený pre 
zamestnancov a zamestnankyne MsÚ Pezinok. 
Dňa 4.12.2015  bol príjemným spestrením pre 580 deti, ZŠ Na bielenisku, MŠ 
Holubyho,  CMŠ sv. Jozefa , Spojená škola  na ul. Komenského, ako aj seniorov 
v Dome sociálnych služieb a to Mikulášskou nádielkou. 
Dňa 16.12.2015 Spolupráca s pracovníkmi sociálneho oddelenia MsÚ Pezinok 
a pracovníkmi oddelenia sociálnoprávnej ochrany detí a so. Kurately Pezinok 
v spojenej škole na ul. Komenského v Pezinku v riešení problémových žiakov.  
 
Ako aj po minulé roky bola rodičom ako i študentom k dispozícii bezplatná 
poradenská a konzultačná činnosť.  
 
Taktiež bolo odvysielaných a uverejnených, niekoľko príspevkov v televízii  a 
novinách /TV Pezinok,  Pezinsko, Pezinčan  / 
 

V tomto roku sa do preventívnych aktivít  najviac zapájala ZŠ Na bielenisku, 
Špeciálna základná škola Komenského a CMŠ sv. Jozefa v Pezinku. 
 
Celoročne bola vykonávaná letáková, publikačná a osvetová činnosť: 

 Na úseku bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky  bezpečná chôdza, 
bezpečná jazda na bicykli 

 Na úseku ochrany majetku počas konania Vinobrania, sviatku Všetkých 
svätých a Pamiatka zosnulých a taktiež v Predvianočnom období. 

 Na úseku povinností majiteľov a chovateľov psov 
 
 
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  
 Malokarpatská knižnica v Pezinku 

 

Ponúkané prednášky a besedy na rok 2015  

Prevenčné programy pre materské školy 

 Bezpečná škôlka  : Náučný program s témou prevencie kriminality, ktorý 

je obsahovo prispôsobený deťom v predškolskom veku. Prostredníctvom 

hier a didaktických pomôcok sú deťom priblížené rôzne témy a riziká aké 



im hrozia doma i na ulici.  Deti v rámci tohto programu oboznamujeme aj 

s uniformami a pomôckami polície. 

 Dopravná výchova: Náučný program, počas ktorého si deti taktiež 

formou zážitkového učenia osvojujú základné znalosti z tejto témy. 

Príslušníci oddelenia prevencie kriminality využívajú počas programu 

viacero didaktických pomôcok a jednu hru. Oba uvedené programy sú 

prípravou na prácu s deťmi v školskom prostredí na základných školách. 

Každoročne ich absolvujú všetky predškolské zariadenia v meste. 

Pozitívny vplyv týchto programov bol už dokladovaný výskumom. 
 

Prevenčné programy pre základné školy 

 Bezpečná škola: Náučný program s témou prevencie kriminality je 

zameraný pre žiakov 1 – 4. ročníkov ZŠ. Program je obdobou toho, ktorý 

realizujeme pre deti materských škôl, je však prispôsobený danej vekovej 

skupine. Žiakov postupne informujeme o nebezpečnosti fajčenia, 

alkoholu, drog a aj o nevhodnosti sledovania filmov s násilnou tematikou. 
 

Prednášky a besedy pre základné a stredné školy 

 Dopravná výchova pre žiakov I. stupňa ZŠ 

 Prevencia drogových závislostí 

 Prevencia počítačovej kriminality – riziká sociálnych sietí, 

 Prevencia kriminality – ako nebyť okradnutý, ako správne opísať 

neznámu osobu 

 Prevencia šikanovania a domáceho násilia 

 Prevencia obchodovania s ľuďmi 

 
Mimoškolské aktivity  

 Náučné programy zamerané na rôzne oblasti prevencie 

 Poradenská činnosť pre uvedenú cieľovú skupinu 

 Športové programy zamerané na bojové umenia a sebaobranu 

 Vytváranie spoločných programov s cieľom skvalitňovať život v meste 
 

 

 



Iné preventívne aktivity 

 Prevenčno-bezpečnostné programy pre seniorov 

 Prevenčno-bezpečnostné akcie pre širšiu verejnosť (Bezpečný vchod...) 

 Športovo-prevenčné akcie pre deti a širšiu verejnosť  

 Charitatívno-preventívne akcie (Mikulášske akcie pre deti a seniorov) 

 Publikačné a osvetové aktivity pre obyvateľov i návštevníkov mesta 

Pezinok 
 

Taktiež bola možnosť iných prednáškových tém a besied - po predchádzajúcej 
vzájomnej dohode . 

 

Na rok 2016 pripravujeme nové prednášky na tieto témy : 
 

 Prevencia a následky užívania zakázaného dopingu (doplnok k prednáške 
sú témy – anorexia, bulímia, zdravotný štýl)  

 Výchova k ľudským právam (doplnok k prednáške sú témy – mier 
a násilie, úcta a sebaúcta, diskriminácia a xenofóbia, sekty) 

 Bezpečný kontakt zo zvieratami 
 
 
 
 
Vypracovala :                                                      st.inšp. Lucia Korytárová  
 


