
VYHODNOTENIE PREVENCIE KRIMINALITY 

MESTSKEJ POLÍCIE PEZINOK  

ZA ROK 2016 

       V roku  2016 v rámci odd. prevencie kriminality zrealizovali príslušníci 

odd. prevencie kriminality  83  prednášok a ostatných preventívnych akcii na 

ktorých sa zúčastnilo 2868 osôb rôznej vekovej kategórie.  
 

 

 

Najväčší záujem bol o nasledovné témy prednášok:  

 Látkové a nelátkové závislosti / 650 žiakov /  

 Dopravná výchova / 480 žiakov /  

 Bezpečná škola / 391 žiakov / 

 Bezpečná škôlka / 167 žiakov / 

 Exkurzia na MsP / 100 žiakov / 

 Prax študenti TU / 62 študentov / 
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Prehľad činnosti oddelenia prevencie kriminality za rok 2016       

/v skratke/ 

Január 

  Bol zahájený program „Bezpečná škôlka“ a „ Šikanovanie“.   

 

Február , Marec  

  Bol zahájený program „Bezpečná škola, Látkové a nelátkové závislosti“.  

 

Apríl ,Máj, Jún   

  Bol zameraný na praktickú časť „Dopravnej výchovy“.   

 

 Dňa 8.5.2016  ku príležitosti Sv. Floriána, MsP Pezinok pripravila 

ukážkovú činnosť sebaobrany a policajných pomôcok MsP. 

 

 Dňa 22.5.2016  spolupráca s OO PZ Pezinok pri organizácii dňa detí  

„Bezpečnostné zložky pre deti“ 

 

 Dňa 01.6.2016 usporiadalo oddelenie prevencie kriminality „Deň detí“ 

pre Spojenú základnú školu v Pezinku, akcie sa zúčastnilo cca 100 detí.  

 

 Dňa 21.6.2016  zorganizovala odd. prevencie kriminality pre žiakov 5. 

ročníkov základných škôl mesta Pezinok  branno- športový deň na ktorom 

sa zúčastnilo cca 150 detí. 

 

 40 študentom Trnavskej univerzity malo možnosť absolvovať  v rámci 

Mestskej polície participačnú a hospitačnú prax. 

 

 

 



August  

 Dňa 30.7 – 6.8.2016  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. 

 

Október, November, December  

  Bol zameraný na program „ Bezpečná škola, Bezpečná škôlka , Látkové 

a nelátkové závislosti“ a taktiež „ Prevencia šikanovania a Domáceho násilia“. 

 

 Dňa 4.10.2016 sa konala prvá prednáška „ Bezpečné jasličky“  

 

 Dňa 23.11.2016 sa konala na MsP Pezinok  exkurzia pre deti ZŠ Na 

bielenisku ku téme „Polícia a dopravná výchova“. 

 Dňa 6.12.2016  bol príjemným spestrením pre 650 deti, ZŠ Na bielenisku,   

CMŠ sv. Jozefa , Spojená škola  na ul. Komenského, ako aj seniorov v 

Dome sociálnych služieb a Dom sociálnych služieb Hestia a to 

Mikulášskou nádielkou. 

 

 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. Počas sviatku všetkých svätých a pamiatky 

zosnulých bolo rozdaných 500ks píšťaliek a reflexných pások seniorom v 

rámci projektu „Mať pocit bezpečia“  

 

 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 

 Trnavská univerzita 

 

 

 

 



Ponúkané prednášky a besedy na rok 2016 

 

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 látkových a nelátkových 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 a projekty 

 Prevenčno-bezpečnostné programy pre seniorov projekt „ Mať pocit 

bezpečia“ 

 Prevenčno-bezpečnostné akcie pre širšiu verejnosť (napr.Bezpečný 

vchod...) 

 Športovo-prevenčné akcie pre deti a širšiu verejnosť (napr. Branno-

športový deň, Tábor Mestskej polície...) 

 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 2017 pripravujeme nové prednášky na tieto témy:  

 

 Bezpečné jasličky:  

   Náučný program, počas ktorého si deti taktiež formou zážitkového 

učenia osvojujú základné poznatky, ale hlavne sa oboznamujú zo 

základnými   elementmi tejto témy. ( značky, prechod pre chodcov, autá, 

bicykel....) Deti v rámci tohto programu oboznamujeme aj s uniformami a 

pomôckami polície. 

 

 Predchádzanie on-line závislostiam u detí predškolského veku:  

  Ako rodičia, učitelia a vychovávatelia  chceme, od deti určité 

spoločensky akceptovateľné správanie v ďalšom živote. Jednoducho, aby 

sa  správali, resp. nesprávali. Snažíme sa im odovzdať určité  znalosti čo  

nieje až tak ťažké no naučiť deti vhodným postojom to už tak jednoduché 

nieje. Postoje sa vytvárajú od útleho detstva a vieme, že keď z pôvodne 

neutrálneho stavu vznikne postoj určitým smerom, veľmi dobre sa 

posilňuje a veľmi ťažko mení do opačného smeru. Známe je i to, že sa 

posilňujú podobné postoje. Tak môže negatívny postoj napr.  k alkoholu 

viesť k negatívnemu postoju k iným drogám alebo pozitívny postoj k 

zdravému spôsobu života môže viesť k nechuti ohrozovať akúkoľvek časť 

svojho zdravia drogou alebo nebezpečným správaním. Preto sme sa 

rozhodli vytvoriť prednášky na túto tému  už pre predškolákov.  

8 tém je možnosť absolvovať v celku, alebo aj ako jednotlivé prednášky  

  

 Prevencia a následky užívania zakázaného dopingu (doplnok k 

prednáške sú témy – anorexia, bulímia, zdravotný štýl):  

  Posledné polstoročie by mohlo z pohľadu športu kľudne získať 

prívlastok „doba dopingová“. Treba však povedať, že doping nie je a ani 

nikdy nebol iba športovým fenoménom. Ľudia siahajú po dopingu, alebo 



droge všade tam, kde sa od nich vyžadujú extrémne výkony. Nebezpečné 

je, že naša športujúca mládež má názor, že špičkoví športovci dopujú, 

a dopingové testy nie sú úplne dokonalé, pričom mládež má tolerantný 

postoj k dopingu, keď niektorí mladí športovci nevylučujú jeho užívanie 

v budúcnosti.  Doplnkovou témou sú aj poruchy prijímania potravy 

,nakoľko  sa v posledných rokoch stali vážnym problémom mladých ľudí 

             aj na Slovensku. 
 

 Výchova k ľudským právam (doplnok k prednáške sú témy – mier 

a násilie, úcta a sebaúcta, diskriminácia a xenofóbia, sekty):  

  Na čom stojí primárna dôstojnosť človek a aké rozmery a dimenzie 

obsahuje princíp ľudskej dôstojnosti. Ide o diskusiu spojenú s prednáškou,  

ktorá je zameraná na  inscenačné metódy a hranie rolí. Žiaci tým získajú 

emotívny zážitok a skúsenosť. Podstatou je sociálne učenie v modelových 

situáciách, kedy účastník je sám aktérom predvádzaných situácií.   Téma 

bude určená pre 8-9. Ročník a SŠ. 

 

 Bezpečný kontakt zo zvieratami a správna starostlivosť :   

  Je to téma, v ktorej poskytujeme informácie, ako sa zachovať, ak 

niekomu    nejaké zviera ublíži, alebo ak niekoho zviera ublíži niekomu 

druhému. Upozorníme na nebezpečenstvo, ktoré číha v spojitosti s 

túlavými zvieratami. Táto téma sa venuje aj informáciám, ako nám 

zvieratá môžu pomáhať a čo by sme mali vedieť predtým, kým si nejaké 

zviera domov zadovážime.  

 

 V mesiaci Február bude do škôl uvedený nový projekt „Tichá pošta“ ide 

o včasnú intervenciu a predchádzanie sociálno-patologickým javom na 

školách.  (umiestnenie schránok „ Tichá pošta“ do každej školy). 

 



 V mesiaci marec bude spustený projekt  „Street Workout cesta pre zdravý 

životný štýl“ ide o rozvíjanie fyzickej zdatnosti a vybudovanie vzťahu 

k pohybovej aktivite. Pohyb je neoddeliteľnou súčasťou dnešného života a 

základom je  zmysluplné využitie voľného času. Ide o rozvoj 

a popularizáciu športu hlavne medzi školopovinnou mládežou ako 

alternatíva zdravého spôsobu života ktorého podstatou je aj prevencia 

proti drogovým závislostiam. 

 

 

                                                                                 Spracovala : st.inšp. Lucia Korytárová  

                                                                                     Koordinátor prevencie kriminality 


