
 Mestská polícia Pezinok 

Vyhotovila   inšp. Mgr. Lucia Korytárová 

Vyhodnotenie činnosti  

prevencie kriminality 

2021 



1 
 

Vyhodnotenie prevencie kriminality Mestskej polície Pezinok za 
rok 2021 

 
Mestská polícia Pezinok už dlhé roky participuje v oblasti prevencie  

prostredníctvom osvety, vzdelávania či výchovy prostredníctvom besied, 

prednášok, voľno – časových aktivít a poradenstva. 

V roku  2021 sme mali obmedzenú časovú možnosť realizácie prednášok 

na školách v rámci odd. prevencie kriminality, školy boli dlhodobo zatvorené 

v súvislosti  s pandémiou   COVID-19 .  

V rámci odd. prevencie kriminality príslušníci odd. prevencie kriminality  

zrealizovali 40 prednášok  9 preventívnych  akcii na ktorých sa zúčastnilo 1148 

osôb rôznej vekovej kategórie.  
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FEBRUÁR   

 RÁDIO REGÍNA 

Živý vstup v rádií Regína na Tému  „Detské gangy“ v spolupráci  s 

regionálnym koordinátorom informačnej kancelárie pre obete trestných činov 

na Klientskom centre Okresného úradu v Bratislave Miroslavom 

Schlesingerom a s preventistkou Mestskej polície v Pezinku Luciou 

Korytárovou. Téma bola zameraná hlavne na deti na ulici a ich nevhodné 

a patologické správanie: nadávanie, vysmievanie sa seniorom a verbálne 

terorizovanie okolia, popíjanie alkoholu už u maloletých a mladistvých, 

stretávanie sa detských partii v opustených priestoroch a online 

záškoláctvo...atď. ( https://www.youtube.com/watch?v=lEvRGxFCKLo ). 

 

 KARANTÉNA V RÓMSKEJ OSADE 

Vo februári bola v karanténe celá Rómska osada. Oddelenie prevencie 

kriminality v spolupráci s oddelením školstva a sociálnej starostlivosti MsÚ 

Pezinok zabezpečovali pre osadu jedlo a veci pre životné potreby.  

 

JÚN 

 AKCIA „ŠKOLA“ 

Dňa 03.06.2021 na Základnej Škole Jána Kupeckého v Pezinku, vykonalo 

Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Pezinku v spolupráci s Mestskou 

políciou Pezinok, policajno–bezpečnostnú akciu „ŠKOLA“. Činnosť bola 

zameraná na predchádzanie, odhaľovanie a objasňovanie protiprávnych konaní 

súvisiacich s distribúciou a konzumáciou omamných a psychotropných látok, 

jedov alebo prekurzorov s poukazom na príslušné ustanovenie Trestného 

zákona. 

 

 BRANNO-ŠPORTOVÝ DEŇ 

Mestská polícia Pezinok v spolupráci s odd. Školstva a sociálnej 

starostlivosti MsÚ Pezinok, zorganizovali dňa 16.06.2021 vo viniciach v časti 
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Kejda /lokalita vinohradnícky domček „Celestín“/ 18. ročník Branno-športového 

dňa, ktorého sa zúčastnili deti z pezinských základných škôl.  

Branno-športový deň  bol realizovaný formou : súťaží a motiváciou žiakov, išlo 

o budovanie tímovej spolupráce, posilňovanie kolektívu, rozvoj strategického 

myslenia a rozvoj morálno-vôľových vlastností. Taktiež išlo o zvyšovanie 

odolnosti organizmu pobytom v prírode a vytvorenie pozitívnych  vzťahov  k 

prírode a pohybovým aktivitám. Zamerali sme sa tiež na vedenie žiakov k 

ochrane životného prostredia a na upevnenie vzťahov  Mestskej polície a žiakov.  

V rámci branno-športového súperenia si deti zmerali sily v športových a 

vedomostných zručnostiach ako napríklad beh cez prekážky, prácu z buzolou,  

riešenie rôznych rébusov. Súčasťou dňa bola taktiež  hra „Čo nepatrí do 

prírody“, ktorá bola zameraná na vyzbieranie a triedenie odpadu. Jednotlivé 

aktivity boli následne vyhodnotené a deti boli odmenené vecnými cenami a 

sladkosťami.  

 

 PREDNÁŠKOVÁ ČINNOSŤ NA OBCHODNEJ AKADÉMII  

  Pre prvé a druhé ročníky OA sme zorganizovali prednáškovú činnosť na 

tému „Látkové a nelátkové závislosti“. Danú tému prednášok sme zvolili na 

základe aktuálnej zmeny spoločenských podmienok, ktoré priniesli so sebou aj 

zvýšenie užívania návykových látok (alkohol , cigarety, žuvací tabak) ide o 

vážne problémy ktoré majú narastajúcu tendenciu v našej spoločnosti hlavne u 

detí a mládeže. 

 

 MULTIDISCIPLINÁRNE PRACOVNÉ STRETNUTIE I. 

Išlo o stretnutie na okresnej úrovni, kde zástupcovia školských zariadení, OR 

PZ, centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, 

sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, MsP a OZ TENENET riešili 

novo vzniknuté problémy v školskom prostredí, návrhy riešení zo strany 

subjektov participujúcich na ochrane detí pred násilím, ako aj prípravu 
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vzorového školského poriadku na šk. rok 2021/2022, na ktorom sa bude 

podieľať aj okresná prokuratúra. 

Zúčastnení potvrdili, že dištančná forma vyučovania priniesla so sebou 

viacero problémov. Medzi tie najzávažnejšie jednoznačne patrí: 

 ohrozenie detí v on-line priestore 

 domáce násilie  

 alkohol  

 ohrozenie drogovou trestnou činnosťou.  

 

JÚL 

 

 DENNÝ TÁBOR 

Mestská polícia Pezinok v spolupráci s Odborovým zväzom polície pri OR 

PZ Pezinok a Senec, zorganizovali pre deti od 6 do 15 rokov 2. ročník   

výchovno-vzdelávacieho denného letného tábora v Pezinku. Policajného tábora 

sa zúčastnilo 30 detí z rôzneho sociálneho prostredia. Aktivity s deťmi boli 

zamerané na prevenciu kriminality, toleranciu, vzájomnú pomoc a spoluprácu.  

 

 PROJEKT „PRÁZDNINOVÝ ÚSMEV“ 

Mestská polícia Pezinok a oddelenie Školstva a sociálnej starostlivosti pod 

záštitou Mesta Pezinok počas letných prázdnin zrealizovala 2. ročník  projektu 

„Prázdninový úsmev“ Projektu sa zúčastnilo 22 detí a určený bol pre deti zo 

sociálne znevýhodneného prostredia od 6 do 15 rokov. Cieľom projektu bolo  

dať deťom možnosť aj iného pohľadu na prázdniny a predchádzať 

sociálnopatologickým javom. V projekte sa jednalo o 4 samostatné výlety  ktoré 

mali zážitkový charakter formou neformálneho učenia. Počas výletov mali deti 

aj rôzne športové a náučné aktivity, hry zamerané na medziľudské vzťahy, 

spoluprácu, kamarátstvo, sebadôveru a sebaovládanie. Snahou bolo aj pôsobiť 

na utváranie a upevnenie morálnych a charakterových vlastností detí. A keďže  
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dnešné deti trávia viac času v online svete a je pre nich ťažké nadväzovať 

kontakt „face tu face“, výlety absolvovali bez mobilných telefónov a iných 

technológii.  

 

AUGUST 

 PREDNÁŠKOVÁ ČINNOSŤ PRE DETSKÉ TÁBORY 

V rámci preventívnych aktivít bola vykonávaná prednášková činnosť pre deti 

v letných  táboroch. Prezentovaná bola hravou formou a zameraná na dopravnú 

výchovu, prácu mestskej polície ale aj na sociálnopatologické javy akými sú 

šikanovanie či požívanie alkoholických nápojov a fajčenie.  

 

 POBYTOVÝ TÁBOR 

Mestská polícia Pezinok v spolupráci s Odborovým zväzom polície pri OR 

PZ Pezinok a Senec, zorganizovala tento rok už 18. ročník preventívno-

náučného tábora pre deti od 8 do 15 rokov. Tentoraz sa konal v rekreačnej 

oblasti Záruby Rezort na Jahodníku neďaleko Smoleníc v termíne od 15. do 21. 

augusta. Tábora sa zúčastnilo 33 detí a cieľom tábora bolo budovanie vlastnej 

zodpovednosti a naučeniu sa základným životným hodnotám, ľudským právam a 

slobode, ochrane života a zdravia iných, ale aj vlastného. Tábor bol taktiež 

zameraný na predchádzanie sociálno-patologických javov. Kde si deti vytvorili 

objektívny pohľad hlavne na predchádzanie rôznych závislostí, šikanovania 

a kyberšikanovania.     

 

 PROTIDROGOVÝ VLAK  ŠKOLENIE 

Dňa 28.8.-29.8. 2021 sa 2 členovia Mestskej polície Pezinok  zúčastnili 

interaktívneho školenia zameraného na drogovú prevenciu. Cieľom 

preventívneho programu REVOLUTION TRAIN – Protidrogový vlak  je 

prostredníctvom zapojenia všetkých ľudských zmyslov efektívne zapôsobiť na 
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návštevníka vlaku, na jeho pohľad na legálne aj nelegálne drogy, závislosti a 

inšpirovať ho k zdravému životnému štýlu 

 

SEPTEMBER 

 VÝCHOVNÉ A PREVENTÍVNE PORADENSTVO 

Mesiac september bol  zameraný na výchovné a preventívne poradenstvo pre 

rodičov i deti v spolupráci škôl, oddelenia školstva a sociálnej starostlivosti, OR 

PZ Pezinok, sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a Centrum 

pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie.  

 

 PREVENTÍVNE KONTROLA NA ALKOHOL A CIGARETY  

Počas septembra sa vykonávala preventívna kontrola požívania 

alkoholických nápojov a cigariet aj za pomoci fotopasce vo  vinohradoch pri 

Špecializovanom súde na ul. Suvorovova zameraná na zistenie možnosti  

riešenia a predchádzania požívania alkoholických nápojov mladistvými, ktorí sa 

na uvedenom mieste zdržiavali prevažne v poobedných a večerných hodinách. 

Následne boli kontaktovaný rodičia maloletých a mladistvých detí ktoré sa na 

uvedenom mieste zdržiavali a bol vykonaný pohovor.  Cieľom bolo  informovať 

rodičov o prejavoch sociálnopatologického javu požívania alkoholu 

a tabakových výrobkov u detí.  

 

 PROJEKT „ MESTSKÝ POLICAJT V ŠKOLE“   

Mestská polícia Pezinok sa snažila ako každý rok aj tento rok  pomôcť 

školám pri riešení rôznych konfliktov, súvisiacich aj s nevhodným 

správaním, agresivitou žiakov, násilím a šikanovaním. Išlo o vytvorenie 

policajných patrol na školách, hlavne počas prestávok, ponímajúc túto 

aktivitu, ako spôsob primárnej prevencie. Intenzívnou spoluprácou Mestskej 

polície Pezinok a Pezinských škôl, bola hlavne ochrana detí a mládeže pred 

sociálnopatologickými javmi.  
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 EURÓPSKÝ TÝŽDEŇ MOBILITY 

Prednášková činnosť pre MŠ a ZŠ I. stupňa formou besied a hravej formy 

výuka dopravnej výchovy. Deti si formou zážitkového učenia  opakovali a 

osvojovali základné znalosti chodcov a cyklistov.   

 

 PREDNÁŠKOVÁ ČINNOSŤ PRE ZÁKLADNÉ ŠKOLY  

V mesiaci september prednášková činnosť zameraná na dopravnú výchovu 

ako aj bezpečnosť na cestách a na látkové závislosti (alkohol, cigarety aj 

elektronické cigarety a žuvací tabak) 

Projekt „Šikovní školáci I“ téma č.3 „Viem sa brániť“ Eliminácia 

sociálno-patologického javu akým je šikanovanie, dieťa premyslene reguluje 

vlastné, konanie a správanie, vie sa orientovať v danej problematike. 

Projekt „Šikovní školáci II“ téma č.1 „Látkové a nelátkové závislosti – 

alkohol, cigarety“  

 

 MULTIDISCIPLINÁRNE PRACOVNÉ STRETNUTIE II. 

Druhé zasadnutie Regionálnej platformy pre pomoc obetiam trestných činov 

na úrovni Bratislavského kraja v rámci národného projektu Ministerstva vnútra 

SR „Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie 

kontaktných bodov pre obete“. Riešil sa problém nikotinizmu v podobe 

elektronických jednorazových cigariet, žuvacieho tabaku aj v školskom 

prostredí a požívanie alkoholu u čím viac mladších detí. 

 

OKTÓBER 

 PREDNÁŠKOVÁ ČINNOSŤ PRE MATERSKÉ ŠKOLY  

Projekt „Veď to už aj škôlkar vie�“ téma č.1 „Ktosi ja ťa nepoznám“ 

a téma č. 2 „Aha čo sme našli“ deti si osvojujú pomocou didaktických hier ako 

sa správať pri kontakte s cudzou osobou, vecou na ulici ale aj doma. Taktiež ako 

sa nenechať nalákať a nestať obeťou  trestnej činnosti  
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 PREDNÁŠKOVÁ ČINNOSŤ PRE ZÁKLADNÉ ŠKOLY 

Projekt „Šikovní školáci I“ téma č.3 „Viem sa brániť“ Eliminácia 

sociálno-patologického javu akým je šikanovanie, dieťa premyslene reguluje 

vlastné, konanie a správanie, vie sa orientovať v danej problematike. 

Projekt „Šikovní školáci II“ téma č.1 „Látkové a nelátkové závislosti – 

alkohol, cigarety“  

 

NOVEMBER  

 PREDNÁŠKOVÁ ČINNOSŤ PRE ZÁKLADNÉ ŠKOLY  

Projekt „Šikovní školáci I“ téma č.3 „Viem sa brániť“ Eliminácia 

sociálno-patologického javu akým je šikanovanie, dieťa premyslene reguluje 

vlastné, konanie a správanie, vie sa orientovať v danej problematike. 

Projekt „Šikovní školáci II“ téma č.1 „Látkové a nelátkové závislosti – 

alkohol, cigarety“  

 

 

ĎALŠIE ČINNOSTI : 

 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, FB Pezinok a FB Mestskej 

polície Pezinok /. 

 

 Celoročne bola vykonávaná letáková, publikačná a osvetová činnosť: 

 Na úseku bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky  bezpečná chôdza, 

bezpečná jazda na bicykli v rámci celoročných akcii zo zameraním hlavne na 

seniorov a deti a v nočných hodinách najmä na neosvetlených chodcov 

a cyklistov. 
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 Na úseku ochrany majetku počas 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: 

 Ministerstvo vnútra odd. prevencie kriminality 

 Školské a predškolské zariadenia 

 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 

 Oddelenie kurately a sociálno-právnej ochrany detí  

 Koordinátori  ochrany detí pred násilím Pezinok 

 Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie 

 Oddelenie sociálnej starostlivosti  MsÚ Pezinok 

 Malokarpatská knižnica v Pezinku 

 OR PZ Pezinok 

 OR HaZZ Pezinok 

 OZ Karpatoš 

 ŠK Šenkvice – oddiel pozemného hokeja 

 

 

 

Vypracovala :                                                      inšp. Mgr.Lucia Korytárová  

 

 

 

 

 

 


