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Vyhodnotenie prevencie kriminality Mestskej polície Pezinok za rok 2022 

 

V rámci prevencie kriminality bolo v roku 2022 realizovaných 98 

prednášok  a 8 preventívnych akcii na ktorých sa spolu zúčastnilo 3662 detí 

rôznej vekovej kategórie.  
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JANUÁR , FEBRUÁR   

➢ PREDNÁŠKOVÁ ČINNOSŤ NA ŠKOLÁCH 

Prednášková činnosť bola  zameraná na elimináciu sociálno-patologických 

javov akými sú aj  látkové a nelátkové závislostí.  Cieľom témy bolo získanie 

nových informácii, postojov správania a orientácia  v danej problematike.   

MAREC 

➢ MULTIDISCIPLINÁRNE  ONLINE VZDELÁVANIE  

 

Dňa 2.3.2022 a 10.3.2022 sa konalo Multidisciplinárne  online vzdelávanie 

(Operačný program Ľudské zdroje) téma Transgeneračný proces násilia FAS – 

Deti ako obete domáceho násilia (svedok, priama obeť):  

▪ Vplyv návykových látok na mozog, ovplyvnenie osobnosti, príznaky 

skorej závislosti, špecifiká spolupráce so závislým. 

▪ Prejavy vývinovej traumy, zásady terapie v závislosti na veku dieťaťa. 

▪ Možnosti terapie vzťahovej väzby. 

▪ Možnosti skupinovej terapie zameranej na závislosti, spolu závislosť, 

skryté psychické týranie, trauma z detstva. 
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▪ Viacgeneračný, na rodinu zameraný prístup ponúka najsľubnejší model 

prevencie a liečby psychických problémov malých  detí. 

➢ I. MULTIDISCIPLINÁRNE PRACOVNÉ STRETNUTIE  

Dňa 3.3.2022 sa konalo I. pracovné stretnutie ktoré bolo zamerané na 

zefektívnenie informačnej väzby a práce jednotlivých subjektov podpora 

budovania  primárnej a sekundárnej prevencie na školách. Riešenie aktuálneho 

vzniknutého problému mladistvých detí na základe podnetu škôl, navrhnutie 

stratégie ďalších preventívnych postupov, ich realizácia prípadne koordinácia 

s inými subjektmi.  

➢ UKRAJINA  

Dňa 14.3., 15.3.2022 spolupráca so sociálnym oddelením návšteva ubytovacích 

zariadení pre Ukrajincov. Zisťovanie situácie u jednotlivých rodín poskytnutie 

základných životu nevyhnutných potrieb (oblečenie, hygienické a školské 

potreby, jedlo). 

➢ PRACOVNÉ STRETNUTIE PRE POMOC UKRAJINE 

Dňa 15.3.2022 sa konalo pracovné stretnutie na Radnici (viceprimátora, 

riaditeľky a sociálne pedagogicky ZŠ, sociálne oddelenie, oddelenie školstva 

a prevencia kriminality MsP Pezinok) pracovné stretnutie bolo zamerané na 

ukrajinské deti ich školskú dochádzku, voľnočasové aktivity a celkové zaradenie 

a socializovanie sa do spoločnosti. 

➢ PRACOVNÉ STRETNUTIE 

Dňa 22.3.2022 sa konalo On-line stretnutie so zástupcami MŠVVŠ (ministerstvo 

školstva) SR a UPSVAR ( ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny) 

k aktuálnym problémom súvisiacich s utečeneckou krízou.  

➢ NUDZOVÉ UBYTOVANIE PRE UKRAJINU (VTC HALA) 

Dňa 24.,25.,28.,29.3.2022 spolupráca so sociálnym oddelením a majetkovým 

oddelením príprava haly  VTC pre odídencov (príprava núdzového  ubytovania). 

➢ ŠKOLENIE MODRÝ ANJEL 
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Dňa 28.3.2022 absolvovanie školenia krízovej intervencie (práca s odídencami), 

ktorú organizovala organizácia pre krízovú intervenciu „Modrý Anjel“  

➢ KOMISIA VEREJNÉHO PORIADKU 

Dňa 31.3.2022 sa konala komisia verejného poriadku kde bola odprezentovaná 

súhrnná činnosť oddelenia prevencie za ostatné roky a ďalšie zámery do 

budúcnosti.   

APRÍL 

➢ PRACOVNÉ STRETNUTIE  

Dňa 5.4.2022 sa konalo pracovné stretnutie na Spojenej škole (sociálne odd., 

UPSVaR, MsP prevencia kriminality) stretnutie bolo zamerané na rómske deti. 

Riešenie problémového správania žiakov a rodičov žiakov, dochádzky,  

a dodržiavanie  poriadku v okolí školy.  

➢ I. PRACOVNÉ STRETNUTIE SUBJEKTOV   

Dňa 21.4.2022 sa konalo I. stretnutie subjektov ( OO PZ, OR PZ, UPSVaR,  

Spojená škola , Armáda spásy, Mesto Pezinok (viceprimátora, školstvo 

a sociálne odd.) , Mestská polícia Pezinok ohľadne riešenia neplnenia si 

povinnej školskej dochádzky. 

➢ FLÓRIÁN      

Dňa 8.5.2022 sa na Radničnom námestí konalo podujatie osláv sv. Floriána, 

činnosť bola zameraná na prezentáciu služobnej činnosti MsP Pezinok. 

➢ II. MULTIDISCIPLINÁRNE PRACOVNÉ STRETNUTIE  

Dňa 20.5.2022 sa konalo II. pracovné stretnutie, ktoré bolo zamerané na  

zhodnotenie postupov a nastavených opatrení na zefektívnenie systému ODPN 

v územnom obvode Pezinok. Vyhodnotenie spolupráce zainteresovaných 

subjektov participujúcich na ochrane detí pred násilím v súvislosti 

s koordináciou ODPN v územnom obvode Pezinok. Spolupráca v oblasti 

zabezpečenia preventívne – osvetových aktivít. Zhodnotenie prínosu 

multidisciplinárnych vzdelávacích aktivít. 

➢ DOPRAVNÁ VÝCHOVA PRE SPOJENÚ ŠKOLU   
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Dňa 23.5.2022 sme realizovali praktické ukážky dopravnej výchovy na Spojenej 

škole v Pezinku pre deti s autistizmom.  

➢ PRACOVNÉ STRETNUTIE 

Dňa 26.5.2022 online stretnutie pracovnej skupiny Regionálneho akčného plánu 

na prevenciu a elimináciu násilia páchaného na ženách pre Bratislavský kraj na 

roky 2021 - 2023.  Téma „Situácia žien a detí čeliacich rodovo-podmienenému 

násiliu“ lektorka JUDr. Elena Krušková. 

JÚN 

➢ MEDZINÁRODNÝ DEŇ DETÍ   

 Dňa 1.6.202 ku príležitosti medzinárodného dňa detí , ktorý sa oslavuje v 

mnohých krajinách sveta a ktorého cieľom je upozorniť ľudí, na práva detí, 

Mestská polícia Pezinok spolu so Spojenou školou Pezinok pri tejto príležitosti, 

zrealizovala a strávila jeden pekný spoločný deň s deťmi Spojenej školy na ul. 

Komenského v Pezinku. Išlo už o 6. ročník „Dňa Detí“, kde si mohli deti 

vyskúšať rôzne zaujímavé športové disciplíny. Na šiestich stanovištiach boli  

nachystané hry, ako napríklad hľadanie rozprávkových postavičiek, riešenie 

dopravných značiek, hádzanie krúžkov, strieľanie z vodnej pištole, alebo kušou 

na terč. Nechýbali ani doplnkové atrakcie, ako možnosť vyskúšať si všetky 

pomôcky a pracovné vybavenie mestskej polície, vrátane majákov na 

služobných autách. Na záver boli deti za svoje skvelé výkony odmenené ako 

inak, sladkosťami. 

➢ PRACOVNÉ STRETNUTIE 

Dňa 2.6.2022 sa konalo II. online stretnutie pracovnej skupiny Regionálneho 

akčného plánu na prevenciu a elimináciu násilia páchaného na ženách pre 

Bratislavský kraj na roky 2021 - 2023. Organizátor  Odbor sociálnych vecí 

Úradu Bratislavského samosprávneho kraja v spolupráci s Koordinačno-

metodickým centrom pre prevenciu násilia na ženách (ďalej len „KMC“)  

Témou pracovného stretnutia bolo vzdelávanie s názvom: „Situácia žien a detí 

čeliacich rodovo-podmienenému násiliu“. (Rizikové faktory násilia, typy 
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intervencií, prípadová štúdia, ako komunikovať s obeťami násilia). Vzdelávanie 

viedla lektorka: JUDr. Elena Krušková. 

➢ II. PRACOVNÉ STRETNUTIE SUBJEKTOV  

Dňa 15.6.2022 sa konalo 2. stretnutie subjektov ( OO PZ, OR PZ, UPSVaR,  

Spojená škola , Armáda spásy, Mesto Pezinok (viceprimátora, školstvo 

a sociálne odd.) , Mestská polícia Pezinok ohľadne riešenia neplnenia si 

povinnej školskej dochádzky. 

➢ PRACOVNÉ STRETNUTIE 

Dňa 17.6.2022 na ZŠ Orešie stretnutie s rodičmi žiakov zo sociálne znevýhodneného 

prostredia vo veci riešenia zlého správania žiakov, neplnenia povinnej školskej dochádzky 

a porušovania školského poriadku.  

➢ DOPRAVNÉ IHRISKO  

Dňa 21.6.2022  na ZŠ Fándlyho v Pezinku bola uskutočnená dopravná výchova  

pre celý I. stupeň ZŠ (praktická časť dopravné ihrisko)  

➢ BRANNO-ŠPORTOVÝ DEŇ  

Mestská polícia Pezinok v spolupráci s odd. Školstva a sociálnej starostlivosti 

MsÚ Pezinok, zorganizovali dňa 23.06.2022 vo viniciach v časti Kejda /lokalita 

vinohradnícky domček „Celestín“/ 19. 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 
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aktivity boli následne vyhodnotené a deti boli odmenené vecnými cenami a 

sladkosťami.  

JÚL - AUGUST 

➢ DENNÝ TÁBOR   

Mestská polícia Pezinok, zorganizovala 2 turnusy denných táborov jeden 

v mesiaci júl a jeden v mesiaci august. Tábor bol určený pre deti od 6 do 15 

rokov . Išlo o 3. ročník   výchovno-vzdelávacieho denného letného tábora v 

Pezinku. Policajných táborov sa zúčastnilo 70 detí z rôzneho sociálneho 

prostredia. Aktivity s deťmi boli zamerané na predchádzanie 

sociálnopatologických javov, toleranciu, vzájomnú pomoc a spoluprácu. A 

keďže  dnešné deti trávia viac času v online svete a je pre nich ťažké 

nadväzovať kontakt „face tu face“, tábory absolvovali bez mobilných telefónov 

a iných technológii. 

➢ PROJEKT „PRÁZDNINOVÝ ÚSMEV“  

Mestská polícia Pezinok a oddelenie Školstva a sociálnej starostlivosti pod 

záštitou Mesta Pezinok počas letných prázdnin zrealizovala 3. ročník  projektu 

„Prázdninový úsmev“ Projektu sa zúčastnilo 25 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 6 samostatných výletov  

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.  

➢ III. MULTIDISCIPLINÁRNE  PRACOVNÉ STRETNUTIE  

Dňa 8.8.2022 sa konalo III. Multidisciplinárne  pracovné stretnutie bolo 

zamerané na zhodnotenie postupov a nastavených opatrení na zefektívnenie 

systému ODPN v územnom obvode Pezinok. Prerokovanie obsahu a príloh (1-5) 

“VZOROVÉHO ŠKOLSKÉHO PORIADKU“ Navrhnutie multidisciplinárnej 
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spolupráce/participácie pri príprave dokumentu “Národná stratégia na ochranu 

detí pred násilím“. Zhodnotenie prínosu multidisciplinárnej spolupráce 

v regióne. 

➢  ROZLÚČKA S PRÁZDNINAMI  

Dňa 3.9.2022 sa na Radničnom námestí konala Rozlúčka s prázdninami pre 

všetky Pezinské deti. Mestská polícia pripravila pre deti rôzne aktivity a navarila 

výbornú fazuľovú polievku. 

SEPTEMBER 

➢ EURÓPSKÝ TÝŽDEŇ MOBILITY   

Dňa 22.9.2022 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 NA OBCHODNEJ AKADÉMII  

 Dňa 29.9.2022 Mestská polícia Pezinok  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. 

➢ 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.  

➢ 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 
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primárnej prevencie. Intenzívnou spoluprácou Mestskej polície Pezinok 

a Pezinských škôl, bola hlavne ochrana detí a mládeže pred 

sociálnopatologickými javmi.  

OKTÓBER 

➢ NÁRODNÁ STRATÉGIA  

Dňa 17.10.2022 sa v Bratislave konalo stretnutie „Participácia detí na príprave 

Národnej stratégie na ochranu detí pred násilím“ ktorú organizovalo Národné 

koordinačné stredisko pre riešenie problematiky násilia na deťoch a Mgr. Soňa 

Polakovičová - koordinátor ochrany detí pred násilím územný obvod 

koordinácie Pezinok 

➢ PROTIDROGOVÝ VLAK  

Dňa 19.10.2022 v  spolupráci s Odborovým zväzom Polície Slovenskej 

republiky, Mestom Pezinok a Mestskou políciou Pezinok sme po dvoch rokoch 

konečne odprezentovali inovatívny preventívny projekt z Čiech pod názvom 

„REVOLUTION TRAIN“ aj v Pezinku.   

Cieľom projektu REVOLUTION TRAIN bolo prostredníctvom zapojenia 

ľudských zmyslov zapôsobiť na návštevníka a inšpirovať ho k pozitívnym 

životným voľbám a hodnotám. Išlo o interaktívny prístup a ponímanie drogovej 

závislosti od jej vzniku až po dôsledky, ktoré v živote závislého človeka 

čakajú. Vďaka tomu, že sa deti mohli zapojiť do reálneho príbehu a emotívnych 

situácii, dokázal  program zaujať a dát priestor k premýšľaniu nad nebezpečím 

legálnych a nelegálnych drog. 

 Programu sa zúčastnilo takmer 500 detí z Pezinského okresu vo veku od 12 do 

15 rokov. Záujem o REVOLUTION TRAIN v Pezinskom okrese bol zo strany 

škôl tak veľký, že bol rezervovaný niektorými školami už 2 roky dopredu  

o čom svedčilo aj to že prehliadky pre školy prebiehali až do večerných hodín. 

➢ TLAČOVÁ KONFERENCIA 
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Dňa 20.10.2022 sa konala v Bratislave tlačová konferencia na ktorej bol 

predstavený  inovatívny preventívny program „ Alkohol za volantom“. 

➢ III. PRACOVNÉ STRETNUTIE SUBJEKTOV  

Dňa 24.10.2022 sa konalo 3. stretnutie subjektov ( OO PZ, OR PZ, UPSVaR,  

Spojená škola , riaditelia ZŠ v Pezinku, Armáda spásy, Mesto Pezinok 

(viceprimátora, školstvo a sociálne odd.) , Mestská polícia Pezinok ohľadne 

riešenia neplnenia si povinnej školskej dochádzky. Cieľom stretnutia bolo nájsť 

postupné východisko z postupného prehlbovania problémového správania vo 

výchovno-vzdelávacích zariadeniach a nárastu počtu neospravedlnených hodín. 

➢ WORKSHOP SEBEOBRANY  

Dňa 26.10.2022 sa v poobedných hodinách konal workshop sebeobrany pre 

Malokarpatskú knižnicu.  

NOVEMBER  

 
➢ PREDNÁŠKOVÁ ČINNOSŤ 

• V mesiaci november a december bola prednášková činnosť zameraná na 

stredoškolskú mládež aj v spolupráci s MV SR a UPSVaR, témou bolo  

kyberšikanovanie a nenávistné prejavy na internete a internetová bezpečnosť. 

• Na II. stupni základných škôl bola téma zameraná na látkové a nelátkové 

závislosti nakoľko vznik nelátkových, alebo látkových závislostí predstavuje 

vážne problémy, ktoré majú v našej spoločnosti neustále narastajúcu 

tendenciu. Cieľom témy bolo získanie nových informácii, postojov správania 

a orientácia  v danej problematike.  

➢ Na I. stupni základných škôl bola téma zameraná na elimináciu sociálno-

patologických javov akými sú aj  látkové závislostí a to hlavne alkohol, 

tabakové a nikotínové výrobky. Taktiež sme sa hlavne v nižších ročníkoch 

zamerali na tému „Zodpovedný školák“ (Projekt Šikovný školáci I.) ktorá je 

zameraná na to ako sa nestať obeťou  trestnej činnosti. Cieľom témy bolo  

utváranie  postoja a budovanie  hodnotovej orientácie v sociálnom prostredí 

na základe skúsenosti získanej v interakcii s inými ľuďmi.  
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➢ KRAJSKÉ MULTIDISCIPLINÁRNE PRACOVNÉ STRETNUTIE 

Dňa 10.11.2022 sa konalo krajské Multidisciplinárne pracovné stretnutie 

Bratislavského kraja kde bola dohodnutá podpora sieťovania a taktiež dohodnutá 

spolupráca na spoločných osvetových a preventívnych aktivitách, príkladoch 

dobrej praxe, riešenie  podnetov a iné. 

➢ KONFERENCIA K PROJEKTU „ ZMENA 21“ 

Dňa 11.11.2022 v rámci spolupráce s Armádou spásy sa dvaja príslušníci MsP 

Pezinok zúčastnili konferencie pod názvom „Zmena 21“ ktorú organizovala  

Armáda spásy v Kultúrnom dome v Pezinku.  Projekt sa zaoberá riešením  

inklúzie Rómov do spoločnosti a pomáha pri odstraňovaní prekážok, ktoré tento 

proces spomaľujú. Projekt sa realizuje v lokalitách Plavecký Štvrtok a Pezinok-

Glejovka, v spolupráci s Armádou spásy v Nórsku, o.z. Prevencia AD a 

Bratislavským samosprávnym krajom. Projekt zahŕňa päť intervenčných oblastí 

– Zdravie, Bývanie, Vzdelávanie, Zamestnanosť a Nediskrimináciu.  

➢ IV. MULTIDISCIPLINÁRNE  PRACOVNÉ STRETNUTIE  

Dňa 18.11.2022 sa konalo IV. pracovné stretnutie multidisciplinárneho tímu 

bolo zamerané na zhodnotenie postupov a nastavených opatrení na zefektívnenie 

systému ODPN v územnom obvode. Vyhodnotenie spolupráce a participácie pri 

príprave dokumentu “Národná stratégia na ochranu detí pred násilím“. 

Zhodnotenie prínosu multidisciplinárnej spolupráce v regióne a nastavenie 

spolupráce na rok 2023. 

➢ MEDZINÁRODNÁ KONFERENCIA 

Dňa 30.11 a 1.12.2022 sa pracovníčka prevencie kriminality zúčastnila 

medzinárodnej  konferencie v Prahe, ktorá bola  zameraná na oblasť primárnej 

prevencie a voľnočasových aktivít pomocou zapojenia jednotlivých subjektov. 

Hlavnou  časťou  programu bolo  predstavenie islandského  modelu prevencie,  

na konferencii vystúpil aj prof. PaedDr. Pavel Kolář, ktorý sa zameriava na 

aktuálni "psychosociálni patogén" u detí a mladistvých v dôsledku 

epidemiologickej situácie Covid-19. V rámci konferencie zástupcovia desiatok 
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nemeckých a švajčiarskych  miest predstavili svoje aktivity a vízie na poli 

prevencie. Záštitu nad konferenciou pre viac ako 200 zahraničných 

hostí prevzal brig. gen. PhDr. Jakub Frydrych, riaditeľ Národnej protidrogovej 

centrály SKPV PČR. Taktiež bola dohodnutá ďalšia participácia na ďalších 

spoločných projektoch. 

 

➢ KAPUSTNICA 

Dňa 22.12.2022 tak  ako aj pominulé roky Mestská polícia Pezinok uvarila pre 

klientov  DSS na ul. Hrnčiarska v Pezinku  chutnú  vianočnú kapustnicu. 

  

 

 

Vypracovala :                                                      inšp. Mgr.Lucia Korytárová  
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