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Stanovisko komisie verejného poriadku zo dňa 11.04.2019. Komisia verejného poriadku  

zobrala Správu o delikvencii na území mesta a správu o činnosti Mestskej polície Pezinok za 

rok 2018; Informáciu o delikvencii na území mesta Pezinok a o činnosti a dosiahnutých 

výsledkoch Obvodného oddelenia PZ Pezinok za rok 2018; Analýzu priestupkov 

prejednaných odborom všeobecnej vnútornej správy Okresného úradu Pezinok v kalendárnom 

roku 2018 na vedomie bez pripomienok a odporúča uvedené správy na prerokovanie 

v Mestskom zastupiteľstve. 

 

 

UZNESENIE MsZ č. ........../2019 

 

Mestské zastupiteľstvo v Pezinku, v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov 

 

berie na vedomie 

 

Správu o delikvencii na území mesta a správu o činnosti Mestskej polície Pezinok za rok 

2018; Informáciu o delikvencii na území mesta Pezinok a o činnosti a dosiahnutých 

výsledkoch Obvodného oddelenia PZ Pezinok za rok 2018; Analýzu priestupkov prejednaných 

odborom všeobecnej vnútornej správy Okresného úradu Pezinok v kalendárnom roku 2018 

v znení predložených dokumentov. 

 

(a) bez pripomienok 

 

(b) s týmito pripomienkami 

 



 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
SPRÁVA O DELIKVENCII  NA ÚZEMÍ MESTA  

A SPRÁVA O ČINNOSTI MSP PEZINOK 

ZA ROK 2018 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Predkladá : Náčelník mestskej polície Pezinok 

              JUDr. Ľudovít FARBULA 



 2 

    Strana 
 

Obsah                                                                                                                         2 
Úvod – Legislatívne postavenie MsP                                                                          3 - 4 
Personálne vybavenie MsP                                                                                         5 - 6 
Organizácia a systém práce útvaru MsP                                                                     7 - 8 
Vzdelávanie a výcvik MsP - Odborná príprava príslušníkov MsP                               8 - 10 
Organizačná štruktúra MsP                                                                                       11 - 15 
Delikvencia - Štatistická správa činnosti MsP                                                           16 - 22 
Priestupky na úseku bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky                              23 - 26 
Priestupky na úseku verejného poriadku                                                                   27 
Priestupky proti majetku                                                                                            28 
Priestupky proti občianskemu spolunažívaniu                                                           29 - 32 
Priestupky proti poriadku v správe vykonávanej Mestom (VZN Mesta)                    32 - 33 
Priestupky na úseku ochrany pred alkoholizmom a inými toxikomániami                 34 - 35 
Porušenie iných zákonov                                                                                           35 - 36 
Mladí ľudia, nemiestne správanie, vandalstvo, výtržnosti, rušenie nočného pokoja  36 - 37 
Priestupky páchané maloletými a mladistvými osobami                                            37  
Bezdomovci - osoby bez domova                                                                              38 - 39 
Rómska komunita                                                                                                      39 - 44 
Hliadková služba                                                                                                        45 
Služobné zákroky                                                                                                       45 - 46 
Policajno - bezpečnostné akcie                                                                                  47 - 49 
Referát objasňovania priestupkov                                                                              49 - 52 
Odchyt psov a Karanténna stanica                                                                             52 - 54 
Prevencia kriminality                                                                                                   55 - 61 
Kamerový systém mesta Pezinok                                                                               62 - 69 
Kontroly vykonávané MsP                                                                                          70 
Iná činnosť                                                                                                                  70 
Verejné - kultúrne, spoločenské, športové podujatia                                                  70 - 71 
Straty a nálezy                                                                                                            71 
Spolupráca s inými orgánmi a organizáciami                                                             71 - 72 
Spolupráca s poslancami mestského zastupiteľstva                                                  73 
Spolupráca MsP s Policajným zborom a inými subjektmi                                           73 - 74 
Materiálno technické zabezpečenie MsP                                                                    74 - 75 
Záver                                                                                                                           75 - 76 
 
Príloha č. 1  
Výpis zo zvodiek MsP - rok 2018 / Prehľad niektorých vykonaných zásahov 
a služobných zákrokov                                                                                               77 - 83 
 
Príloha č. 2 
Zákon SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov             84 - 105 
 
Príloha č. 3 
Príspevok v časopise Život č. 7/16.02.2019  - Sociálna diskriminácia - 
Štát používa pri dôchodkoch policajtov dvojaký meter.                                              106 -108      
  
 
 
 
 
 
 
     



 3 

 

SPRÁVA O DELIKVENCII NA ÚZEMÍ  MESTA 

A SPRÁVA O ČINNOSTI MSP PEZINOK  

ZA ROK 2018 
ZA OBDOBIE OD 01.01.2018 – DO 31.12.2018. 

 

V zmysle plánu práce Mestského zastupiteľstva v Pezinku na rok 2019 a v súlade s ust. 

zákona SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov predkladám 

„Správu o delikvencii na území mesta a správu o činnosti MsP Pezinok za rok 2018“ z pohľadu 

činnosti Mestskej polície za hodnotiace obdobie t.j. od 01.01.2018 do 31.12. 2018“. 

 

ČINNOSŤ MESTSKEJ POLÍCIE 
 

Úvod : Legislatívne postavenie MsP 

 
 K základným a najdôležitejším funkciám štátu je možné zaradiť ochranu vnútorného a 

verejného poriadku a bezpečnosti. Ich podstata spočíva v ochrane štátu a jeho inštitúcií, ochrane 

života, zdravia, slobody i dôstojnosti jednotlivých osôb a súčasne aj v ochrane ich majetku. Na 

zabezpečovaní všetkých týchto aspektov ochrany vnútorného poriadku a bezpečnosti sa významnou 

mierou podieľa aj polícia, a to cestou preventívneho i represívneho pôsobenia. Jednoznačne tak možno 

povedať, že v demokratickom a právnom štáte je polícia organickou súčasťou tohto celku. Policajné 

zložky sa členia na zložky verejné a na zložky súkromné. Práve verejné policajné zložky sú 

prezentované verejnými ozbrojenými bezpečnostnými zbormi štátu, miest, obcí a orgánmi štátu, ktoré 

vykonávajú policajné funkcie. Pôsobia predovšetkým na úseku ochrany vnútorného a verejného 

poriadku a bezpečnosti. Na ochrane verejného poriadku sa v súlade s aktuálne platnou a účinnou 

úpravou podieľajú tak štátne, ako aj niektoré neštátne subjekty, napríklad obce - mestá. Primárne majú 

tieto orgány zabezpečovať ochranu vereného poriadku. Pri ochrane verejného poriadku však Policajný 

zbor spolupôsobí. V zmysle zásady subsidiarity platí, že ak došlo k porušeniu verejného poriadku, 

mesto prostredníctvom mestskej polície odstrániť hroziace nebezpečenstvo, opatrenia na obnovenie 

verejného poriadku robí Policajný zbor. 

 

Schéma kategorizácie policajno - bezpečnostných služieb štátu 
 

 

                                                                    Policajno - bezpečnostné služby 

 

štátne          neštátne 

 

 
univerzálne  špeciálne      iné špeciálne    civilné pol.-bezpečnostné súkromné pol. bezpečnostné 

                                                      služby   služby 

  

 

 

- Policajný zbor - Vojenská polícia  - poľná stráž verejné   súkromné 

  - Zbor väzenskej a   - lesná stráž obecná polícia  - detektívna služba 

    Justičnej stráže  - poľovná stráž    - strážna služba 

  - Slovenská informačná        - vodná stráž    - technická služba 

    Služba                    - rybárska stráž 

  - Colníci   - stráž prírody 
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 V zmysle ustanovenia § 4 ods. 3 písm. n) Zákona o obecnom zriadení, obec pri výkone 

samosprávy okrem iného zabezpečuje verejný poriadok v obci. Obecné zastupiteľstvo môže podľa 

citovaného zákona zriadiť a zrušiť podľa potreby stále alebo dočasné výkonné, kontrolné a poradné 

orgány, najmä obecnú radu, komisie a určuje im náplň práce, môže zriadiť a zrušiť aj ďalšie svoje 

orgány a útvary, ak tak ustanovuje osobitný zákon. Takýmto osobitným zákonom je aj zákon SNR č. 

564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov. 

 Obecná polícia je teda fakultatívnym - výkonným orgánom pre oblasť dozoru nad verejným 

poriadkom a čistotou obce, prípadne pre ďalšie úlohy určené obecným zastupiteľstvom. O potrebe jej 

zriadenia rozhoduje obecné zastupiteľstvo. 

 Spoločenské vzťahy v našej spoločnosti, jej demokratizácia, humanizácia a sloboda občanov 

so sebou prináša nutnosť vybudovania aktívneho systému ochrany práv a oprávnených záujmov 

občanov, a to na podobnej báze, ako vo vyspelých demokratických spoločnostiach. Významné miesto 

v systéme ochrany spoločnosti, aj keď v miestnom meradle majú mestské polície, ktoré musia taktiež 

byť vybudované na princípe ochrany občanov zdržiavajúcich sa a bývajúcich v katastrálnom území 

mesta, na vzájomnej dôvere a pomoci občanov, na prísnom a presnom dodržiavaní stanovených 

pravidiel ochrany, ktoré sa potom premietajú do kompetencií, úloh, oprávnení a povinností mestských  

policajtov. 

Mestská polícia Pezinok (ďalej len „MsP“) je poriadkový útvar mesta, zriadený mestským 

zastupiteľstvom v zmysle ust. § 19 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a to Nariadením 

mestského zastupiteľstva č. 16/1991 o mestskej polícii, dňa 19.09.1991. Mestská polícia tvorí 

integrálnu súčasť systému samosprávy Mesta Pezinok a zohráva nezastupiteľnú úlohu pri riešení 

problematiky bezpečnosti, ochrany života, zdravia a majetku občanov, ako aj majetku mesta. Za 

takmer 28 rokov svojej existencie MsP Pezinok pomerne úspešne čelila a zápasila s problémami a 

rôznymi udalosťami, ktoré sa vyskytli na území nášho mesta a dlhodobo tak preukazovala svoju 

opodstatnenosť, ako neodmysliteľná súčasť mesta Pezinok. 

Základné úlohy príslušníkov mestskej polície (ďalej len „príslušník MsP“) a teda určenie ich 

vecnej pôsobnosti sú zakotvené v ust. § 3 zákona SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení 

neskorších predpisov. Organizácia a systém práce MsP boli počas celého hodnoteného obdobia 

vykonávané v súlade so zákonom o obecnej polícii, Služobným poriadkom MsP, Pracovným 

poriadkom MsP, VZN mesta Pezinok a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi 

vzťahujúcimi sa na činnosť MsP. 

V zmysle ustanovenia § 26a ods. 1 zákona SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii, obec, ktorá 

má zriadenú obecnú políciu, je povinná do 31. marca každého roka zaslať Ministerstvu vnútra 

Slovenskej republiky správu o činnosti obecnej polície za predchádzajúci kalendárny rok. 

Dňa 25. januára 2019 bola na základe citovaného zákona zaslaná na Ministerstvo vnútra 

Slovenskej republiky, Prezídium policajného zboru, oddelenie pre dohľad nad mestskými a obecnými 

políciami v Slovenskej republike - Správa o činnosti Mestskej polície za kalendárne obdobie roku 

2018. 

Nakoľko správa predkladaná ministerstvu má prevažne štatistický charakter, bola útvarom 

mestskej polície v zmysle § 6 ods. 1 písm. b) zákona SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii, 

vypracovaná predmetná správa, ktorá pre potreby primátora mesta a mestského zastupiteľstva, podáva 

konkrétnejší - komplexnejší prehľad o činnosti mestskej polície na území mesta Pezinok v roku 2018. 
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Personálne vybavenie MsP : 

 
Mestskú políciu tvoria príslušníci MsP a je pre nich charakteristický pracovnoprávny vzťah k 

mestu. Pri plnení úloh majú postavenie verejného činiteľa. Policajná služba vrátane činnosti mestskej 

polície je službou občanom. Preto jednou z najdôležitejších požiadaviek pri jej výkone je 

rešpektovanie osobnosti občanov, úcty, cti ich vážnosti a dôstojnosti i svojej vlastnej pri vykonávaní 

zákrokov. Z etického hľadiska je dôležité, aby mestský policajt uplatňoval vo svojej činnosti 

individuálny prístup k ľuďom, aby pri zákroku prispôsobil svoje správanie a vystupovanie tomu, s 

kým a prečo koná. Musí si byť neustále vedomý, že má právomoc nielen zasahovať, ale že má tiež a 

predovšetkým zodpovednosť za všetky svoje rozhodnutia a za následky svojho konania. 

Pre príslušníka obecnej polície platný právny stav garantuje postavenie zamestnanca obce s 

tým, že počas trvania pracovného pomeru podľa odmeňovania zamestnávateľ a tiež zamestnanec 

zákonmi určenými odvodmi prispieva do zdravotného poistenia, sociálneho poistenia, dôchodkového 

zabezpečenia (tiež si sporí na dôchodok v príslušnom pilieri) + iné odvody a dane. Služby 

poskytované zamestnancovi v rámci poistenia sú štandardné, nezohľadňujú riziko výkonu pracovnej 

činnosti, potreby a prospešnosti v obci, značnú fyzickú a psychickú záťaž a rýchlejšiu opotrebovanosť 

organizmu na úkor zdravotného stavu policajta, ako i sociálnych istôt jeho rodiny počas trvania 

aktívneho pracovného pomeru a sociálnych istôt po skončení pracovného pomeru a odchode do 

dôchodku. Dnes poznáme viacero prípadov, keď po 15 a viac ročnom trvaní pracovného pomeru 

príslušníka obecnej polície dochádza k častým prekážkam v pracovnom pomere z dôvodu dočasnej 

pracovnej neschopnosti. 

Trend v rámci stúpajúcich požiadaviek, nárokov, či na kvalitu a množstvo vykonávanej práce, 

prípadne na technickú a odbornú spôsobilosť viacstranne zameraného odborníka (zákony, taktika a 

technika služobných zákrokov, prenesený výkon štátnej správy na obec, VZN) nestačí motivovať plat a 

prirodzene so zvyšovaním úrovne kvalifikovanej pracovnej sily ako člen ozbrojenej zložky porovnáva 

pracovný trh z hľadiska finančného a sociálneho zabezpečenia dávkami a službami, ktoré poskytujú 

ozbrojené zbory, prípadne profesionálna armáda. 

Začiatok takého porovnávania je často krát ukončením pracovného pomeru k obci a 

vznikom služobného pomeru v ozbrojenom zbore alebo inom štátnom orgáne s bezpečnostným 

zameraním. Obec takto prichádza o zamestnanca, na ktorého odbornú spôsobilosť vynaložila 

nemalé finančné prostriedky, ktorého nie je možné nahradiť niekedy ani v dlhšom časovom 

horizonte. Súčasný trend v oblasti ľudských zdrojov najmä získavanie zamestnancov na pracovnú 

pozíciu príslušníka obecnej polície nenaznačuje zlepšenie do budúcnosti. Preto je potrebné hľadať 

interné a taktiež externé možnosti. 

Predstaviteľov obce a občanov nezaujímajú objektívne dôvody stavu personálu, ale kvalitné a 

včasné plnenie úloh poriadkového útvaru tak, aby občan bol spokojný s úrovňou poskytovaných 

služieb viazaných na obecný rozpočet a v teritóriu obce aby sa cítil bezpečne. Ak tomu tak nie je, 

dochádza ku kritike a práca obecnej polície je bez pridanej hodnoty. 

Preto motiváciu sociálnym zabezpečením možno považovať za legislatívny nástroj, o ktorý sa 

treba pokúsiť. Vychádza sa pritom z „prestárlosti stavov“ a z toho vyplývajúca potreba vytvárania 

sociálneho prostredia pre výkon práce obecných polícií na Slovensku. 

Združenie náčelníkov mestských a obecných polícií Slovenska (ZNOMPS) v zastúpení 

advokátskej kancelárie (Hagyari Kubovič a Partners) podalo v roku 2010 žalobu (Okresný súd 

Bratislava I) na Slovenskú republiku – Národnú radu Slovenskej republiky a Ministerstvo vnútra 

Slovenskej republiky vo veci súvisiacej s porušením zásady rovnakého zaobchádzania. Sociálne 

zabezpečenie (resp. sociálne poistenie) všetkých príslušníkov obecných a mestských polícií na 

Slovensku podľa Zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov je v 

porovnaní so sociálnym zabezpečením ostatných ozbrojených zložiek verejnej moci podľa zákona 

328/2002 Z.z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov v znení neskorších predpisov v rozpore 

so zásadou rovnakého zaobchádzania. 
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K 31. decembru 2017 pôsobilo na území Slovenskej republiky spolu 166 obecných polícií a 

skutočný počet príslušníkov obecných polícií v rámci celého územia Slovenskej republiky bol 2 524 

obecných policajtov - plánovaný počet príslušníkov obecnej polície bol 2 732 , čo predstavuje 92,39 % 

obsadenosť tabuľkových miest. (údaje sú zo správy o činnosti obecných polícií v SR za rok 2017, ktorú 

spracovalo MV SR - prezídium PZ, odbor poriadkovej polície – oddelenie dohľadu nad činnosťou 

obecnej polície). Nedostatok príslušníkov obecných polícií registrujú takmer všetky obecné polície, 

ktoré pôsobia na území Slovenskej republiky. V tejto profesii sa prejavuje značná fluktuácia, pričom 

sa zaznamenáva v ostatnom období odliv príslušníkov obecných polícií do štátnych policajno 

bezpečnostných služieb (Policajný zbor, Zbor väzenskej a justičnej stráže). Problémom je aj 

všeobecne veľmi malý záujem o prácu v policajno bezpečnostných službách. Na rozdiel od štátnych 

policajno bezpečnostných služieb - obecné polície nemajú možnosť motivovať potenciálnych 

uchádzačov sociálnym zabezpečením. Je niekedy len veľmi ťažko pri vysokých nárokoch a kritériách 

na osobu príslušníka obecnej polície zabezpečiť plné personálne obsadenie mestskej polície. 

Týmto problémom sa nevyhla ani mestská polícia v Pezinku a v súčasnosti v mestskej polícii chýbajú 

(dlhodobo) traja mestskí policajti. 

 

Už takmer 28 rokov pôsobí MsP v Pezinku pri zabezpečovaní verejného poriadku v meste 

Pezinok. Onedlho, konkrétne 19. septembra 2019 si pripomenieme 28. výročie zriadenia poriadkového 

útvaru mesta Pezinok. Počiatočný stav 6 mestských policajtov sa v priebehu rokov navýšil na 

dnešných 29. Plánovaný stav je 32 mestských policajtov. Fluktuácia príslušníkov MsP v našom 

poriadkovom útvare je počas celého obdobia existencie MsP v Pezinku v jednotlivých vývojových 

obdobiach rôzna, pričom v ostatných rokoch je menšia. Priemerná doba pôsobenia mestských 

policajtov v útvare k 31.12.2018 je 20 rokov. Viac ako 20 rokov praxe má 8 príslušníkov MsP ! Od 

roku 1991 t.j. viac ako 27 rokov plní úlohy na mestskej polícii 6 príslušníkov MsP. Je preto 

pochopiteľné, že sa zvyšuje aj fyzický vek príslušníkov poriadkového útvaru mesta Pezinok. V 

súčasnosti je priemerný fyzický vek príslušníka MsP 44 rokov. Najstarší príslušník v stave má 64 

rokov. Vo veku od 41 do 50 rokov pracuje v MsP 13 príslušníkov MsP. Vo veku 50 rokov a viac 

pracuje v našich radoch 6 príslušníkov MsP. Drvivá väčšina z nich pracuje priamo vo výkone.  

V našom personálnom stave máme teda aj jedného pracujúceho 64 ročného dôchodcu. 

 Tieto údaje poukazujú na to, že mestská polícia disponuje skúsenými príslušníkmi s 

dlhoročnou praxou a má potenciál udržať si ich v svojich radoch. Sú to mestskí policajti, ktorí sú 

odborne vyškolení a majú dlhoročnú prax, čo je pre zamestnávateľa obrovským bonusom. Na druhej 

strane však tento pozitívny fakt prináša negatívne následky a to práve vzhľadom na fyzický vek 

príslušníkov a ich fyzické a psychické opotrebenie. Premieta sa to na zhoršenom zdravotnom stave 

príslušníkov. Každoročne nám narastá počet dlhodobých práceneschopností súvisiacich s zlým 

fyzickým stavom v priamej úmere k veku. Ide o srdcovocievne choroby, choroby pohybového aparátu 

apod.. 

Sledujúc tento trend približne v horizonte 5 - 10 rokov budú na uliciach musieť zasahovať pri 

zabezpečovaní verejného poriadku v obci 60 roční príslušníci a príslušníčky MsP poriadkového útvaru 

mesta, ktorí nebudú mať požadované fyzické schopnosti ! Vieme si to reálne predstaviť ?! Ukončiť 

pracovný pomer z dôvodu vysokého veku je neprípustné. Zákonník práce a iné právne normy 

Slovenskej republiky a Európskej únie nepripúšťajú takúto formu diskriminácie. Jedinou cestou ako 

tomu včas predísť je zákonná možnosť odchodu príslušníkov mestskej polície do predčasného 

dôchodku. Preto je na mieste zo strany kompetentných orgánov zákonodarnej a výkonnej moci štátu 

tento fakt analyzovať a prijať opatrenia – reguláciu odchodu do dôchodku (návrhy predložilo 

Združenie náčelníkov obecných a mestských polícii Slovenska). Z uvedeného dôvodu ZNOMPS 

využíva všetky možnosti, aby sa týmto problémom kompetentní reálne zaoberali. 
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Organizácia a systém práce útvaru MsP : 

 
 

Mestská polícia Pezinok, ako poriadkový útvar Mesta pôsobiaci pri zabezpečovaní 

mestských vecí verejného poriadku, ochrany životného prostredia v meste a plnení úloh vyplývajúcich 

zo všeobecne záväzných nariadení mesta, uznesení mestského zastupiteľstva a rozhodnutí primátora 

mesta, vykonáva svoju činnosť v zmysle ustanovení zákona SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v 

znení neskorších predpisov. 

 

Mestská polícia ako zástupca samosprávy preberá na seba zodpovednosť takmer za všetko 

čo súvisí so zabezpečovaním verejného poriadku, s bezpečnosťou občanov a ich majetku, s ochranou 
životného prostredia, ochranou majetku mesta i zákonnosťou vo vzťahoch. 

Nárast a charakter kriminality na území mesta Pezinok je kompatibilný so spôsobom života 

jednotlivca. Mestská polícia sa stretávala vo väčšine prípadov ktoré riešila s krajnými okolnosťami, či 

už v oblasti životných podmienok (badateľný nárast počtu osôb žijúcich v pásme chudoby) alebo v 

oblasti spoločenských vzťahov ovplyvnených sociálnym darvinizmom, dopadmi ekonomickej 

transformácie spoločnosti, rozvodovosťou, silovým prístupom, či nezamestnanosťou. Voči hliadkam 

mestskej polície sa arogantne správa stále viac občanov. Paradoxne je práve občan ústrednou 

hodnotou samosprávy. 
Personálne vybavenie MsP tvorí v súčasnosti 29 zamestnancov Mesta Pezinok - 28 

príslušníkov MsP, ktorí majú odbornú spôsobilosť. Schválený personálny stav mestskej polície na rok 

2019 je 32 zamestnancov mesta resp. 31 príslušníkov mestskej polície. V roku 2016 bola mestským 

zastupiteľstvom schválená nová organizačná štruktúra mestskej polície, pričom sa navýšil personálny 

stav mestskej polície od januára 2017 na 32 tabuľkových miest. Tri tabuľkové miesta sú neobsadené. 

Od mesiaca marec 2016 až do súčasnosti bolo vykonaných jedenásť výberových konaní na doplnenie 

personálneho stavu mestskej polície z toho štyri v roku 2018. Výberových konaní sa v roku 2018 

zúčastnili 6 uchádzači, z ktorých náročné kritéria výberového konania splnil dvaja uchádzači o prácu v 

MsP. V roku 2018 boli do pracovného pomeru s mestom Pezinok prijatí dvaja príslušníci mestskej 

polície, obidvaja s odbornou spôsobilosťou. 

Jeden príslušník mestskej polície je od februára 2018 na materskej dovolenke. S jedným príslušníkom 

MsP bol v priebehu roka 2018 rozviazaný pracovný pomer výpoveďou. Výkon služby príslušníkov 

MsP bol aj v roku 2018 negatívne ovplyvňovaný práceneschopnosťou niektorých príslušníkov MsP z 

dôvodu rôznych zranení a najmä chorôb. 

Služby v rámci 24 hodinovej nepretržitej prevádzky zabezpečovalo v uplynulom roku 

celkom 25 policajtov v štyroch pracovných zmenách, posilnených úsekom dopravnej a parkovacej 

služby a úsekom odchytovej a karanténnej stanice. Výkon dopravnej a parkovacej služby v pracovné 

dni, v čase od 07,30 hod. do 16,00 hod. formou hliadkovej služby, zabezpečovali traja príslušníci MsP. 

Procesné úkony súvisiace s objasňovaním priestupkov vykonávali na referáte objasňovania 

priestupkov traja príslušníci MsP, pričom jeden z nich kumulovanou činnosťou zabezpečoval aj servis, 

údržbu materiálno technických prostriedkov a zariadení MsP a činnosti súvisiace s uchovávaním, 

zálohovaním a odovzdávaním kamerových záznamov pre správne orgány a pre orgány činné v 

trestnom konaní. Do pracovnej pozície operačný pracovník na kamerovom systéme je zaradený jeden 

príslušník MsP (63 ročný mestský policajt; 26 rokov v MsP). Činnosti súvisiace odchytom psov, ich 

ustajnením, starostlivosťou v karanténnej a odchytovej stanici mesta Pezinok zabezpečovali dvaja 

príslušníci MsP. Úlohy na úseku prevencie kriminality zabezpečovali dvaja príslušníci MsP. 

Administratívne práce vykonávala jedna zamestnankyňa mesta Pezinok - mestskej polície. 

Kontrolnú, organizačnú a riadiacu činnosť MsP vykonáva náčelník MsP, zástupca náčelníka 

MsP a velitelia pracovných zmien a oddelení. 

V hodnotenom období nebola podaná sťažnosť na činnosť príslušníkov MsP. 

Zo strany náčelníka, zástupcu náčelníka a veliteľov zmien bolo vykonaných 27 kontrol, ktoré 

boli zamerané na činnosť príslušníkov MsP, z toho 14 kontrol vykonal náčelník MsP a zástupca 

náčelníka MsP a 13 kontrol vykonali velitelia jednotlivých pracovných zmien. Kontroly boli 

vykonávané najmä v nočných hodinách a boli zamerané na dôsledné plnenie úloh, dodržiavanie 

zákonov, interných normatívnych právnych aktov, na dodržiavanie pracovnej disciplíny príslušníkmi 

MsP jednotlivých pracovných zmien. 
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Pri každej kontrole bola u príslušníkov MsP vykonaná skúška na zistenie alkoholu v dychu. 

V hodnotiacom období nebol žiadny príslušník MsP riešený za porušenie pracovnej disciplíny. 

V rámci zefektívnenia a skvalitnenia práce príslušníkov MsP boli v sledovanom období na 

výkon dennej a nočnej služby v rámci „inštruktáže“ hliadkam MsP vydávané denné pokyny. 

V rámci týchto pokynov mali policajti určenú formu zabezpečovania výkonu služby či už ako strážna, 

hliadková služba, stacionárna, alebo dynamická hliadka vykonávaná na pešo alebo služobným 

dopravným prostriedkom, stanovenie pochôdzkovej činnosti v územných častiach mesta, kontroly 

rizikových oblastí, prestávky v práci, ako i cieľ a zameranie ich činnosti. Práca príslušníkov MsP bola 

v sledovanom období pravidelne hodnotená a analyzovaná v mesačných hodnoteniach. Náčelník MsP 

a zástupca náčelníka MsP pre výkon služby boli prostredníctvom denných hlásení podávaných 

veliteľmi zmien, pravidelne informovaní o činnosti hliadkovej a stálej služby. 

Vedúci jednotlivých pracovných skupín (skupina prevencie kriminality, vodičov 

referentských vozidiel, pre odbornú služobnú prípravu, pre odchyt psov) pravidelne predkladali 

pracovné plány prace, ako aj samotné vyhodnotenie činnosti za príslušné obdobie. 

Táto činnosť bola zároveň kontrolovaná a analyzovaná spoločne s veliteľmi zmien a v 

prípade zistenia nedostatkov, boli vydané pokyny na ich odstránenie. V rámci denného hlásenia bola 

zároveň vykonávaná aj kontrola spisových materiálov k priestupkom, pričom v prípade zistenia 

vecných a obsahových nedostatkov resp. iných náležitostí, boli policajti poučení aj o spôsobe ich 

odstránenia. 

V súvislosti s uvedeným možno konštatovať, že v sledovanom období nebolo ani u jedného 

príslušníka MsP zistené také neplnenie pracovných povinností, ktoré by si vyžadovalo písomné 

upozornenie na porušenie pracovnej disciplíny alebo riešenie formou zníženia osobného príplatku 

policajta. Menšie nedostatky zistené v rámci kontrolnej činnosti boli so zamestnancami okamžite 

riešené na úrovni vedenia MsP. 

O činnosti MsP je pravidelne – každý pracovný deň informovaný primátor mesta, ktorému 

náčelník MsP odovzdáva elektronicky tzv. „zvodky“ (priebeh služby). 

Zvodka sa spracováva k zaisteniu pravidelnej a úplnej informovanosti predstaviteľov mesta o 

bezpečnostnej situácii v meste a činnosti MsP. Zaznamenávajú sa do nej udalosti a vykonané opatrenia 

počas výkonu služby, súhrn výsledkov (spáchané priestupky a spôsob ich doriešenia, výzvy, oznamy, 

zásahy, služobné zákroky, policajné opatrenia a akcie, spolupráca s PZ SR a i.). Zvodka sa doplňuje 

informáciami z OO PZ aktuálnymi udalosťami o trestnej činnosti v meste, ktoré sa získavajú dotazom 

na OO PZ Pezinok v dobe od 06,00 hod. do 07,00 hod. denne. 

Obsahom zvodky sú udalosti za uplynulých 24 hodín výkonu služby dvoch (denná a nočná 

zmena) slúžiacich pracovných zmien. Úlohy dané primátorom mesta, ako aj prípadné podnety 

nespokojnosti s činnosťou MsP sa tieto operatívne riešia - zapracujú sa do pracovného plánu činnosti a 

nedostatky v činnosti sa bezodkladne odstraňujú. 

 

 

Vzdelávanie a výcvik MsP - Odborná príprava príslušníkov MsP : 
 

Rok 2018 mal veľký význam aj v oblasti vzdelávania príslušníkov MsP. Zvyšovalo sa nielen 

ich právne vedomie prostredníctvom vzdelávania, či už išlo o oboznamovanie sa s prijatými - novými 

VZN mesta, vykonávané pravidelnými preškoleniami v rámci odborno - bezpečnostnej prípravy, ale aj 

vykonanými testami odborných vedomostí z oblasti priestupkového a trestného zákona, ako aj iných 

zákonov a právnych predpisov súvisiacich s výkonom služby príslušníka MsP. Dôraz sa kládol najmä 

na vzdelávanie príslušníkov referátu objasňovania priestupkov, ktorí takto získané vedomosti a 

poznatky, či nové informácie, následne prenášali na ostatných príslušníkov MsP. Pre prácu 

príslušníkov MsP je dôležité poznať tie všeobecne záväzné nariadenia mesta Pezinok, ktoré upravujú 

činnosť MsP a ktorých dodržiavanie kontroluje práve mestská polícia. Práve prostredníctvom úseku 

vzdelávania, sme sa snažili oboznamovať príslušníkov MsP nielen s novoprijatými VZN, ale i s tými, 

ktoré sú stále v platnosti. Takto bola ich aplikácia v praxi omnoho účinnejšia a postupne sa 

odstraňovali chyby a nedostatky, ktoré vznikli práve zle vysvetlenými a pochopenými pojmami 

uvedených VZN. 



 9 

V hodnotiacom období príslušníci MsP absolvovali povinné školenia v oblasti právnych 

predpisov, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, požiarnej ochrany, ďalej lekárske prehliadky 

potrebné pre výkon práce v noci. 

V mesiaci november 2018 v súlade s ustanovením § 10 ods. 13 Pracovného poriadku MsP 

úspešne absolvovali všetci príslušníci MsP komplexné vedomostné previerky odborných vedomostí, 

potrebných k riadnemu výkonu práce, resp. k plneniu úloh a povinností MsP. Vedomostné previerky 

pozostávali z písomnej časti (formou testu) a z ústneho preskúšania. Boli zamerané na oblasť 

priestupkového práva, policajného práva, správneho práva, práva v rozsahu len skutkových podstát 

trestných činov obsiahnutých v osobitnej časti trestného zákona, s ktorými sa pri plnení úloh príslušník 

MsP najviac stretáva; VZN Mesta Pezinok ktoré upravujú úlohy MsP a na interné normatívne právne 

akty v zmysle pracovného poriadku MsP, služobného poriadku MsP, smerníc MsP. Vedomostné 

previerky príslušníci MsP absolvujú každý rok a vykonáva ich náčelník MsP. 

Príslušníci MsP tiež absolvovali fyzické previerky v mesiaci október a odbornú - služobnú 

prípravu (ostré cvičné streľby zo služobných strelných zbraní absolvovali v mesiaci jún, nácvik 

sebaobrany v používaní donucovacích prostriedkov, taktiky a techniky služobných zákrokov 4 hodiny 

každý kalendárny mesiac v roku). V roku 2015 absolvovali vo Zvolene traja inštruktori a v roku 2018 

štyria inštruktori odbornej služobnej prípravy mestskej polície kurz v obore strelectvo a sebaobrana. 

Uvedený kurz organizoval Zväz branných športov, akreditované vzdelávacie zariadenie Ministerstva 

školstva SR (MŠ SR). Po absolvovaní akreditovaného školenia získali inštruktori mestskej polície 

Pezinok odbornú spôsobilosť inštruktora prvého kvalifikačného stupňa, na základe ktorého môžu 

vykonávať svoju činnosť a viesť odborné teoretické a praktické tréningy. Oprávnenie vykonávať 

takúto činnosť má podľa zákona iba inštruktor s platným certifikátom MŠ SR. Jeden príslušník MsP 

v mesiaci november a december 2018 na Univerzite Komenského v Bratislave - Fakulta telesnej 

výchovy a športu v rámci vzdelávacieho projektu - Trénerská Akadémia absolvoval vzdelávací 

program pre získanie kvalifikácie Tréner I. kvalifikačného stupňa so špecializáciou kulturistika a fitnes 

a úspešne vykonal záverečné skúšky. 

V budúcnosti plánujeme pokračovať vo vzdelávacích programoch mestskej polície, v 

absolvovaní rôznych seminárov a kurzov. 

Fyzická a strelecká príprava príslušníkov MsP bola v roku 2018 realizovaná vo výcvikových 

dňoch pod vedením inštruktora telesnej a streleckej prípravy. 

Ak nebolo potrebné zabezpečovať mimoriadne úlohy, tak každá zmena absolvovala fyzickú 

prípravu vždy dva výcvikové dni v mesiaci počas celého roka, okrem mesiacov júl, august a 

december, kedy odbornú služobnú prípravu vykonávali príslušníci MsP individuálne. Súčasťou 

fyzickej prípravy bol nácvik prvkov sebaobrany, riešenie rôznych druhov taktických situácií, 

kondično-silové cvičenia v posilňovni MsP. 

 

Súčasťou streleckej prípravy bol teoretický a praktický výcvik na strelnici v meste Pezinok, 

v rekreačnej oblasti Stupy - bývalý kameňolom a to dňa 27.06.2018. Strelieb sa zúčastnilo 23 

príslušníkov MsP s hodnotením výborne - 13 príslušníkov MsP, veľmi dobre - 6 príslušníkov MsP a 

dobre - 4 príslušníci MsP. 

Strelecký výcvik príslušníkov MsP v roku 2018 bol vykonávaný striedaním mierenej streľby na pevný 

kruhový terč, na vzdialenosť 25 m a praktickej streľby Combat IPSC. Pri mierenej streľbe bol výcvik 

sústredený hlavne na správne zaobchádzanie, manipuláciu so zbraňou a odstraňovanie chyby spojenej 

so strhávaním zbrane počas odpaľovania. Strelecký výcvik spôsobom Combat IPSC bol zameraný na 

nácvik rýchlopaľby, správnej taktiky, rýchleho prebíjania zbrane a správneho presúvania sa s nabitou 

zbraňou. V roku 2018 sa vybraní príslušníci MsP zúčastnili streleckých súťaží, ktoré organizovali 

mestské polície - Komárno, Banská Bystrica a Martin. Na týchto súťažiach príslušníci MsP dôstojne 

reprezentovali mesto Pezinok a získali v streľbe zo služobných zbraní popredné ocenenia. 

Previerky telesnej spôsobilosti príslušníkov MsP v roku 2018 boli vykonané v rámci 

výcvikových dní, v mesiaci jún. Po vykonaní jednotlivých disciplín bol každý z preverených 

príslušníkov hodnotený podľa stanovených kritérií a zároveň bola spracovaná správa z preskúšania 

telesnej spôsobilosti príslušníkov MsP spolu s jej podrobným vyhodnotením. 

 
 



 10 

Preskúšania sa celkovo zúčastnilo 19 príslušníkov MsP s hodnotením výborne - 16 

príslušníkov MsP, veľmi dobre - 2 príslušníci MsP a nevyhovel - 1 príslušník MsP. Šiesti príslušníci 

MsP sa fyzických previerok nezúčastnili z dôvodu oslobodenia od fyzických previerok (zo 

zdravotných dôvodov). Jeden príslušník MsP je oslobodený od výkonu fyzických previerok z dôvodu 

vysokého veku (63 rokov). 

Telesná a fyzická príprava bola realizovania vo vlastných priestoroch, ktoré sú vybavené 

potrebnými športovými pomôckami, zariadeniami a posilňovacími strojmi. 

V rámci neriadeného výcviku (v mimopracovnom čase) mali policajti možnosť zvyšovať si 

fyzickú kondíciu v posilňovni a telocvični. 
 

Spolupráca so Strednou Policajnou školou Policajného Zboru SR v Pezinku : 
 

Obecné a mestské polície ako neštátne, verejné, policajno bezpečnostné služby (poriadkové 

útvary obcí a miest) sa svojou činnosťou výrazne podieľajú na eliminovaní uličnej kriminality, na 

zabezpečovaní ochrany verejného poriadku a bezpečnosti v obciach a mestách. Pri plnení úloh 

zasahujú aj do ľudských práv a slobôd osôb z dôvodov a spôsobom, ktoré upravuje zákon. Najmä 

výkon služobných zákrokov priamo v aplikačnej činnosti stavia príslušníkov obecných a mestských 

polícií do situácií, kedy sú priamo konfrontovaní s reálnym porušovaním zákona a vystavení skúške 

svojej profesionálnej (odbornej, psychickej) pripravenosti, zvládnuť taktiku a techniku služobných 

zákrokov. 

Napriek uvedenému, odborná služobná príprava príslušníkov obecných a mestských polícií na 

Slovensku v školiacich zariadeniach v trvaní 520 vyučovacích hodín, nedokáže plnohodnotne 

pripraviť policajtov na výkon policajnej praxe. Proces profesionalizácie mestských, policajných 

poriadkových útvarov je preto veľa krát postavený na osobnom prístupe náčelníka obecnej alebo 

mestskej polície v zmysle nepretržitého zabezpečovania odborného výcviku a školenia policajtov. Je 

to proces dlhodobý a ťažký. 

Mesto Pezinok už v minulosti spolupracovalo so Strednou odbornou školou Policajného zboru 

v Pezinku a to konkrétne pri realizácii odbornej prípravy príslušníkov obecných a mestských polícií 

Slovenska a v oblasti odbornej služobnej prípravy (telesná a strelecká príprava) príslušníkov mestskej 

polície Pezinok.  

V mesiaci december 2017 sa uskutočnilo pracovné stretnutie náčelníka mestskej polície 

Pezinok JUDr. Ľudovíta Farbulu a riaditeľa Strednej odbornej školy Policajného zboru v Pezinku plk. 

Mgr. Ladislava Demoviča, na ktorom sa dohodla spolupráca a to v zmysle zabezpečenia respektíve 

vykonania odborného výcviku a školenia príslušníkov mestskej polície Pezinok. V rámci požadovanej 

spolupráce, mestská polícia Pezinok potrebovala pomôcť pri skvalitnení odbornej prípravy 

príslušníkov mestskej polície v Pezinku; konkrétne v oblasti školenia a výcviku metodiky, taktiky a 

techniky služobných zákrokov kvalifikovanými pedagógmi a v školiacich zariadeniach Strednej 

odbornej školy Policajného zboru v Pezinku. 

V mesiaci október 2018 v zmysle dohodnutej spolupráce príslušníci mestskej polície Pezinok 

absolvovali metodické školenie, výcvik taktiky a techniky služobných zákrokov. Odbornej služobnej 

prípravy sa zúčastnilo 25 príslušníkov mestskej polície Pezinok. Školitelia zvýšenú pozornosť 

venovali dodržiavaniu zásad zákonnosti a primeranosti pri vykonávaní služobných zákrokov ktorými 

sa bezprostredne zasahuje do základných ľudských práv a slobôd, prešli postup hliadok mestskej 

polície Pezinok pri zákrokoch s použitím donucovacích prostriedkov. Ďalej bola odborná príprava 

zameraná na kvalifikovaný výklad zákona o priestupkoch, trestného zákona, zákona o policajnom 

zbore a ich aplikáciu v praxi, so zreteľom na spoluprácu hliadok Obvodného oddelenia PZ Pezinok a 

mestskej polície Pezinok. 

Vzhľadom na rozsiahlosť a problematiku preberaných tém bude odborná príprava príslušníkov 

mestskej polície Pezinok pokračovať na Strednej odbornej škole Policajného zboru v Pezinku aj v 

roku 2019. 
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Organizačná štruktúra MsP : 
 

 

Organizačná štruktúra Mestskej polície Pezinok 
 

PRIMÁTOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dispečing kamerového – monitorovacieho systému 

REŽIMOVÉ (chránené) PRACOVISKO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Táto organizačná štruktúra Mestskej polície Pezinok nadobudla platnosť a účinnosť dňom jej 

schválenia v Mestskom zastupiteľstve v Pezinku, uznesením MsZ č. 71/2016 zo dňa 14.04.2016. 

Personálny stav mestskej polície po schválení organizačnej štruktúry Mestskej polície Pezinok 

Mestským zastupiteľstvom v Pezinku je - 32 zamestnancov Mesta – 31 príslušníkov mestskej polície. 

 

Samostatný odborný referent 

referentreferent 

 

 

Zástupca náčelníka Mestskej polície pre 

výkon služby 

 

 

1. ZMENA 2. ZMENA 3. ZMENA 4. ZMENA 

OBJASŇOVANIE PRIESTUPKOV 

Administratívna činnosť 

Veliteľ zmeny 

Stála služba 
 

Veliteľ zmeny 

Stála služba 

Veliteľ zmeny 

Stála služba 

Veliteľ zmeny 

Stála služba 

Zástupca veliteľa 

Hliadková služba 

Hliadková služba 

Dopravná a parkovacia 

služba 

Hliadková služba 

Zástupca veliteľa 

Hliadková služba 

Hliadková služba 

Hliadková služba 

Dopravná a parkovacia 

služba 

Zástupca veliteľa 

Hliadková služba 

Hliadková služba 

Hliadková služba 

Dopravná a parkovacia 

služba 

Hliadková služba 

Zástupca veliteľa 

Hliadková služba 

Hliadková služba 

Inšpektor objasňovania 

priestupkov 
 

Inšpektor objasňovania 

priestupkov 

KARANTÉNNA A ODCHYTOVÁ STANICA 

Náčelník Mestskej polície 

 

Vedúci Inšpektor objasňovania 

priestupkov 

Vedúci karanténnej a odchytovej stanice 

Kamerový 

monitorovací  systém 

Operačný pracovník 

Kamerový 

monitorovací systém 

Operačný pracovník 

Hliadková služba 

 

Hliadková služba Hliadková služba Hliadková služba 
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Mestská polícia sa organizačne člení takto : 
 

1. Náčelník Mestskej polície 

2. Zástupca náčelníka mestskej polície 
 

3. Samostatný odborný referent 
 

4. Veliteľ 1. zmeny / stála služba 

5. Veliteľ 2. zmeny / stála služba 

6. Veliteľ 3. zmeny / stála služba 

7. Veliteľ 4. zmeny / stála služba 

8. Zástupca veliteľa 1. zmeny / hliadková služba 

9. Zástupca veliteľa 2. zmeny / hliadková služba 

10. Zástupca veliteľa 3. zmeny / hliadková služba 

11. Zástupca veliteľa 4. zmeny / hliadková služba 

12. Hliadková služba  

13. Hliadková služba 

14. Hliadková služba 

15. Hliadková služba 

16. Hliadková služba 

17. Hliadková služba 

18. Hliadková služba 

19. Hliadková služba 

20. Hliadková služba 

21. Hliadková služba 

22. Hliadková služba 

23. Hliadková služba 
 

24. Vedúci referátu objasňovania priestupkov 

25. Inšpektor objasňovania priestupkov a referent materiálno technického 

zabezpečenia 

26. Inšpektor objasňovania priestupkov  

27. Dopravná a parkovacia služba a prevencia kriminality 

28. Dopravná a parkovacia služba 

29. Dopravná a parkovacia služba 
 

30. Vedúci karanténnej a odchytovej stanice 
 

31. Operačný pracovník kamerového systému 

32. Operačný pracovník kamerového systému 
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Funkčné zaradenie príslušníkov mestskej polície v zmysle organizačnej štruktúry 

mestskej polície Pezinok k termínu : 01. december 2018 
 

1. Náčelník Mestskej polície - / JUDr. Ľudovít Farbula - * 28 rokov  

2. Zástupca náčelníka mestskej polície / Mgr. Miloslav Bila - 28 rokov 
 

3. Samostatný odborný referent / Beáta Dadajová - 26 rokov 

 

4. Veliteľ 1. zmeny / stála služba / Michal Horák - 10 rokov 

5. Veliteľ 2. zmeny / stála služba / Bc. Róbert Mikulovič - 18 rokov 

6. Veliteľ 3. zmeny / stála služba / Roman Štefík - 17 rokov 

7. Veliteľ 4. zmeny / stála služba / Vladimír Snopek - 28 rokov 

8. Zástupca veliteľa 1. zmeny / hliadková služba / Miloš Ženiš - 15 rokov 

9. Zástupca veliteľa 2. zmeny / hliadková služba / Juraj Vašík - 12 rokov 

10. Zástupca veliteľa 3. zmeny / hliadková služba / Ivan Petráš - 16 rokov 

11. Zástupca veliteľa 4. zmeny / hliadková služba / Bc. Vladimír Polák - 8 rokov 

12. Hliadková služba 1. zmena / Lukáš Arvay - 4 roky 

13. Hliadková služba 1. zmena / Juraj Gál - 3 roky 

14. Hliadková služba 2. zmena / Róbert Juracska - 3 roky 

15. Hliadková služba 2. zmena / Peter Chmela - 2 rok 

16. Hliadková služba 2. zmena / Marek Budinský - 2 rok 

17. Hliadková služba 3. zmena / Jaroslav Kanka - 7 rokov 

18. Hliadková služba 3. zmena / Karol Kovács - 4 roky 

19. Hliadková služba 4. zmena / Juraj Šimonovič - 9 rokov 

20. Hliadková služba 4. zmena / Ing. Peter Marček - 15 rokov 

21. Hliadková služba - neobsadené 

22. Hliadková služba - neobsadené 

23. Hliadková služba - neobsadené 

 

24. Vedúci referátu objasňovania priestupkov / Mgr. Igor Schwarz - 28 rokov 

25. Inšpektor objasňovania priestupkov a referent materiálno technického 

zabezpečenia / Jozef Čekeľ - 26 rokov 

26. Inšpektor objasňovania priestupkov / Igor Štrbík - 25 rokov 

27. Dopravná a parkovacia služba a prevencia kriminality / Bc. Lucia Korytárová - 14 

rokov 

28. Dopravná a parkovacia služba / Marianna Vašíková - 9 rokov 

29. Dopravná a parkovacia služba / Vladimíra Slimáková - 13 rokov 

 

30. Referent karanténnej a odchytovej stanice / Peter Urban - 9 rokov 

 

31. Operačný pracovník kamerového systému - Ján Kovačovič - 25 rokov 

32. Operačný pracovník kamerového systému - Roman Tóth - 28 rokov 
 

 
*počet odpracovaných rokov u zamestnávateľa (mesto Pezinok) - v mestskej polícii Pezinok do 

roku 2019 
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Funkčné zaradenie príslušníkov Mestskej polície Pezinok 

k 31.03.2019 

( 32 zamestnancov Mesta Pezinok – 31 príslušníkov Mestskej polície ) 

 

   

                                                            Náčelník MsP 
                                                       kpt. JUDr. Ľudovít  FARBULA 

Mm 

 

 

                                                           Zástupca  náčelníka MsP    
                                                                                                      por. Mgr. Miloslav  BILA 

                                                                                                                                                                   Samostatný odborný 

                                                                                                                                    referent                

Operačný kamerového systému                                                                                                  Beáta DADAJOVÁ 
pol. Ján KOVAČOVIČ   

pol. Roman TÓTH – odchyt psov 

             

 

 

            1. zmena                                      2. zmena                                  3. zmena                                  4. zmena 

 

 

  Veliteľ                                       Veliteľ                                 Veliteľ                                   Veliteľ 
serž. Michal HORÁK                     serž. Bc. Róbert MIKULOVIČ      serž. Roman ŠTEFÍK                    serž. Vladimír SNOPEK 
                                                               odchyt psov                                           odchyt psov                                           odchyt psov 

st. inšp. Miloš ŽENIŠ                     st. inšp. Juraj VAŠÍK                      st. inšp. Ivan PETRÁŠ                  st. inšp. Bc. Vladimír POLÁK 
zástupca veliteľa zmeny                       zástupca veliteľa zmeny,                     zástupca veliteľa zmeny                       zástupca veliteľa zmeny, odchyt psov 

                                                               odchyt psov, referent špecialista                                                                
                                                                           

pol. Lukáš ARVAY                        pol. Róbert JURACSKA                pol. Jaroslav KANKA                   pol. Juraj ŠIMONOVIČ 
odchyt psov                                            kynológ, telesná príprava;                  údržba a servis posilňovne;                  odchyt psov, vodič zmeny 

                                                               materská dovolenka                            strelecká príprava 

pol. pol. Juraj GÁL                         pol. Peter CHMELA                       pol. Karol KOVÁCS                     inšp. Ing. Peter MARČEK 
odchyt psov, vodič zmeny                     vodič zmeny                                           vodič zmeny, strelecká príprava        vedúci inštruktor odbornej 

                                                               pol. Marek BUDINSKÝ                                                                                 služobnej prípravy 

                                             odchyt psov  
 

 

 

Dopravná a parkovacia služba 
inšp. Lucia KORYTÁROVÁ 
koordinátor prevencie kriminality, 
údržba sanity MsP telesná príprava, 

odchyt psov 

pol. Marianna VAŠÍKOVÁ                Poznámka : tri miesta sú neobsadené - prebieha výberové konanie. 

   pol. Vladimíra SLIMÁKOVÁ  
                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referát objasňovania 

priestupkov 
serž. Mgr. Igor SCHWARZ 
(vedúci referátu) – odchyt psov 

st. inšp. Igor  ŠTRBÍK – odchyt psov 

st. inšp. Jozef  ČEKEĽ – vedúci 

vodičov pracovných zmien – vedúci pre 
materiálno technické zabezpečenie MsP 

 

Karanténna a odchytová 

stanica a služobná kynológia 
 inšp. Peter URBAN – odchyt psov 

 kynológ      (vedúci  referátu) 
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Personálny stav mestskej polície – podľa veku                                   Personálny stav mestskej polície – podľa odpracovaných rokov 

príslušníkov mestskej polície                                                               príslušníkov mestskej polície 

21 – 25 rokov                                  0 príslušníkov                                 1 – 5 rokov                   6 príslušníci 

26 – 30 rokov                                 4 príslušníci                                    6 – 10 rokov                 6 príslušníci 

31 – 40 rokov                                 5 príslušníci                                  11 – 15 rokov                 6 príslušníci 

41 – 50 rokov                               13 príslušníci                                  16 – 20 rokov a viac       2 príslušníci  

51 – 60 rokov                                5 príslušníci                                   21 – 25 rokov                 2 príslušníci 

nad 60 rokov – 64 rokov              1 príslušník                                    nad 25 rokov                  6 príslušníci (28 rokov) 

najmladší príslušník mestskej polície – 27 rokov 

najstarší príslušník mestskej polície – 64 rokov                                Vekový priemer príslušníkov mestskej polície je 43 rokov. 

 

 

Personálny stav  príslušníkov mestskej polície 

podľa odpracovaných rokov 

 

 
 

Personálny stav mestskej polície – podľa veku 
Vekový priemer príslušníkov mestskej polície je 43 rokov. 

najmladší príslušník mestskej polície – 27 rokov 

najstarší príslušník mestskej polície – 64 rokov  
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1 – 5 rokov                    6 – 10 rokov                  11 – 15 
rokov                  
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6 
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Delikvencia : 

 
Delikvenciu možno charakterizovať ako asociálny, až antisociálny čin, ktorý vedie ku konfliktom 

so zákonom. Delikt je teda čin, porušujúci zákonný, či právny predpis, protiprávny trestný čin, ako aj 

priestupok. 

V súvislosti s tým, je zákonom stanovená pôsobnosť pre mestskú políciu riešiť priestupky. 

Priestupok je zákonom definovaný ako zavinené konanie, ktoré porušuje alebo ohrozuje záujem 

spoločnosti a je za priestupok výslovne označené v priestupkovom alebo v inom zákone, ak nejde o 

iný správny delikt postihnuteľný podľa osobitných právnych predpisov alebo o trestný čin. 

Mestská polícia ako najvýznamnejšia civilno bezpečnostná organizácia, sa síce priamo vo svojej 

činnosti stretáva aj s páchaním závažnej protispoločenskej činnosti, akou je trestná činnosť, ale trestné 

činy nevyšetruje. Zo zákona o obecnej polícii vyplýva pre príslušníkov mestskej polície povinnosť 

oznamovať v prípade, že bol spáchaný trestný čin, vec policajnému zboru alebo prokurátorovi. 

Novelou zákona o priestupkoch, ako aj zákona o obecnej polícii sa zvýšili od 01. októbra 1994 

právomoci mestských polícií v zmysle objasňovania priestupkov, ktoré sú oprávnené prejednať v 

blokovom konaní. 

 

ŠTATISTICKÁ SPRÁVA ČINNOSTI MSP PEZINOK 
 

 za celé obdobie roka 2018 mestská polícia v Pezinku zistila spolu 2 187 priestupkov, ktoré 

následne doriešila v zmysle príslušných právnych predpisov (zákona o priestupkoch a zákona o 

obecnej polícii) čo je o 474 priestupkov viac, ako v roku 2017 (rok 2017 - 1 713 priestupkov); 

 v blokovom konaní prejednala 1 567 priestupkov, (o 346 priestupkov viac, ako v roku 2017) - čo 

je 71,65 % z celkového počtu doriešených priestupkov, pričom uložila pokuty v celkovej výške 25 

599 € čo je o 6 536 € viac, ako v roku 2017 (rok 2017 - 19 063 €); 

 v 87 prípadoch bolo započaté objasňovanie priestupku (rok 2017 - 108 priestupkov), čo je 3,98 

% z celkového počtu doriešených priestupkov,; 

 napomenutím bolo doriešených 533 priestupkov, čo je 24,37 % z celkového počtu doriešených 

priestupkov, čo je o 149 priestupkov viac, ako v roku 2017 (rok 2017 - 384 priestupkov); 

  1 646 priestupkov (75,27 %) mestská polícia zistila vlastnou činnosťou; z toho 50 (2,29 %) 

priestupkov kamerovým systémom (v roku 2017 zistených vlastnou činnosťou 1 299 priestupkov); 

  541 priestupkov (24,73 %) na mestskú políciu oznámili občania (v roku 2017 oznámených 414 

priestupkov). 

 Najviac priestupkov bolo zistených v mesiaci apríl, spolu 244 priestupkov (11,16 %) a v mesiaci 

október, spolu 246 priestupkov (11,25 %) a najmenej v mesiaci august, spolu 95 priestupkov (4,34 

%). 

 Najviac priestupkov bolo spáchaných v čase medzi 09,00 hodinou a 18,00 hodinou a to spolu  

1 799 priestupkov (82,27 %). 

 V roku 2018 sa na mestskú políciu prostredníctvom telefonických liniek občania obrátili o 

pomoc alebo upozornilo na rôzne udalosti, či protizákonnú činnosť v 6 952 prípadoch z toho 

v 4 471 prípadoch na linku tiesňového volania 159. 
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Grafické (percentuálne) zobrazenie celkového počtu spáchaných priestupkov v meste 

Pezinok za rok 2018 - riešených mestskou políciou Pezinok 
 

 
 

 

Najviac priestupkov bolo zaznamenaných na úseku bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky 

v počte 1 834 spáchaných priestupkov, druhou skupinou spáchaných priestupkov, ktoré mestská 

polícia riešila, čo sa počtu týka, sú priestupky proti poriadku v správe - spolu 101 priestupkov, ďalej v 

86 prípadoch sa jednalo o priestupok proti verejnému poriadku ďalej sú to priestupky proti majetku v 

počte 42 spáchaných priestupkov, v 11 prípadoch išlo o priestupky proti občianskemu spolunažívaniu 

nakoniec sa jednalo o ostatné – iné priestupky (Zákon o podmienkach držania psov – 97 priestupkov; 

Zákon o ochrane nefajčiarov 5 priestupkov; Priestupky na úseku ochrany pred alkoholizmom – spolu 

10 priestupkov, Zákon o odpadoch - 1 priestupok). 

 

Porovnanie celkovo riešených priestupkov za roky 2017 – 2018 

(  nárast  počtu priestupkov o 23,41 %) 

 

 

1834; 84% 

101; 5% 
86; 4% 42; 2% 11; 0% 113; 5% 

PRIESTUPKY PODĽA KVALIFIKÁCIE 2018 

PRIESTUPKY PROTI  BEZPEČNOSTI A PLYNULOSTI CESTNEJ PREMÁVKY    1834
PRIESTUPKY PROTI  PORIADKU  V SPRÁVE    101
PRIESTUPKY PROTI  VEREJNÉMU PORIADKU    86
PRIESTUPKY PROTI  MAJETKU    42
PRIESTUPKY PROTI  OBČIANSKEMU SPOLUNAŽÍVANIU    11
PRIESTUPKY  INÉ   113
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Počet priestupkov za obdobie 1999 – 2018 

 

 

 

Z celkového počtu riešených priestupkov (2 187) bolo 944 priestupcov, ktorí majú trvalý 

pobyt v meste Pezinok. V 1 358 (62,09 %) prípadoch bol páchateľom priestupku muž a v 778 (35,57 

%) prípadoch spáchala priestupok žena. V 51 (2,33 %) prípadoch je páchateľ priestupku neznámy 

(najmä pri priestupkoch proti majetku – priestupky sú uložené záznamom). 

Ako vecne príslušná na prejednávanie priestupkov v blokovom konaní v roku 2018 vyriešila 

MsP v meste Pezinok 1 567 priestupkov - pokutou v blokovom konaní. Na pokutách v blokovom 

konaní vybrala spolu – 25 599 €. (Celkový počet priestupkov prejednaných v blokovom konaní 

vydaním bloku na pokutu nezaplatenú na mieste bolo 72 priestupkov v sume 2 219 €). 

Za priestupok možno uložiť pokutu v blokovom konaní, ak je priestupok spoľahlivo zistený a 

obvinený z priestupku je ochotný pokutu zaplatiť (tzv. skrátené konanie). 

 

Z tohto počtu prejednaných priestupkov bolo 1 417 priestupkov proti bezpečnosti a plynulosti cestnej 

premávky (§ 22 priestupkového zákona) - vyčíslenie v € (22 670 €); 32 priestupkov proti poriadku v 

správe (§ 46 priestupkového zákona - porušenie VZN) – vyčíslené v € (660 €); 3 priestupkov proti 

majetku (§ 50 priestupkového zákona) - vyčíslené v € (73 €); 46 priestupkov proti verejnému poriadku 

(§ 47,48 priestupkového zákona) - vyčíslené v € (1 103 €); 9 priestupkov proti občianskemu 

spolunažívaniu (§ 49 priestupkového zákona) - vyčíslené v € (273 €); - 7 (120 €) priestupky na úseku 

ochrany pred alkoholizmom § 30 priestupkového zákona, 49 (640 €) priestupkov - porušenie Zákona, 

ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov; 3 (40 €) priestupky - porušenie Zákona o 

ochrane nefajčiarov a 1 (20 €) priestupok - porušenie zákona o odpadoch. 

 

840 priestupkov (53,85 %) mestská polícia doriešila pokutou vo výške 10 eur, v 545 prípadoch (34,94 

%) bol páchateľ priestupku doriešený pokutou vo výške 20 eur, v 139 prípadoch (8,91 %) bola 

uložená pokuta vo výške 30 eur, v 3 prípadoch (0,19 %) bola uložená pokuta vo výške 33 eur, v 3 

prípadoch (0,19 %) bola uložená pokuta vo výške 40 eur, v 5 prípadoch (0,32 %) bola uložená pokuta 

vo výške 50 eur, v 21 prípadoch (1,35 %) bol páchateľ priestupku proti bezpečnosti a plynulosti 

cestnej premávky doriešený pokutou vo výške 60 eur a v 4 prípadoch (0,26 %) bola páchateľovi 

priestupku proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky uložená pokuta vo výške 100 eur. 
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 Porovnanie uložených pokút v blokovom konaní za rovnaké obdobia 2014 – 2018 

(počet priestupkov riešených v blokovom konaní) 

 

 

 

Suma za vybraté pokuty v rámci prejednania priestupkov za obdobie 

2014 – 2018 
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Počet riešených priestupkov v blokovom konaní 1999 – 2018 

 

 
 

Suma za blokové pokuty za obdobie 1999 – 2018 

 

Počet uložených blokových pokút podľa výšky (sumy 10 € až 100 €) 
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Okrem toho bolo 533 priestupkov vyriešených – napomenutím, čo je najmiernejšia forma 

riešenia priestupku (o 149 priestupkov viac, ako v roku 2017 – 384 priestupkov doriešených 

napomenutím). Podstata spočíva v tom, aby prístupným a prijateľným spôsobom bolo priestupcovi 

oznámené a vysvetlené, akého porušenia právneho predpisu sa dopustil. Podstatné je, aby priestupca 

toto dohováranie prijal a uznal a dohovárajúcemu príslušníkovi MsP bolo jasné a zrejmé, že takýto 

postup postačí na riešenie priestupku. 

Z celkového počtu 533 priestupkov, ktoré boli doriešené napomenutím; v 384 prípadoch sa 

jednalo o priestupok proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, v 38 prípadoch sa jednalo o 

priestupok proti verejnému poriadku; v 57 prípadoch o priestupok proti poriadku v správe, v 2 

prípadoch o priestupok proti majetku; v 2 prípadoch o priestupok proti občianskemu spolunažívaniu, v 

48 prípadoch sa jednalo o porušenie zákona, ktorým sa upravujú povinnosti držiteľov psov a v 2 

prípadoch bol porušený zákon o ochrane nefajčiarov.  

 

 

 

Porovnanie priestupkov podľa ulíc za rok 2018  

 

  
 

 

 

 

 

 

 

1. Mája; 23 

Bratislavská; 11 
Bystrická; 49 

Cajlanská ; 13 
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Holubyho; 308 

Družstevná; 162 

D.Virgoviča; 43 

Kollárova; 26 

Muškátová; 17 

L.Novomeského ; 42 

M.R.Štefánika; 59 

Meisslova; 37 

Mladoboleslavská 
+Zám.park; 16 

Moyzesova; 340 

Myslenická; 12 
Na bielenisku ; 5 

ostatné ulice ; 275 

Potočná; 63 

Radničné námestie; 126 

Rozálka ; 13 

Silvánová ; 22 

Svätoplukova; 41 

Tehelná; 27 

Trnavská; 10 

Za hradbami ; 34 

Záhradná; 359 
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Porovnanie zistených priestupkov podľa ich kategórie za porovnateľné obdobia 

2014 až 2018 

 

 

 

Porovnanie zistených priestupkov podľa ich kategórie za porovnateľné obdobia 

2014 až 2018 

(pod ostatné sú zahrnuté aj priestupky proti majetku, 

proti občianskemu spolunažívaniu a proti poriadku v správe) 
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Priestupky na úseku bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky : 
 

Jedným z akútnych problémov mesta sa stále javí zlá dopravná situácia v meste a to najmä 

stály nárast motorových vozidiel v Pezinku, čoho dôsledkom je naďalej pretrvávajúci nedostatok 

parkovacích miest (najmä na sídliskách) v meste. Mesto už v roku 2009 začalo realizovať systémové 

riešenie dopravnej situácie statickej dopravy v centrálnej mestskej zóne formou plateného parkovania. 

Táto zmena sa výrazne prejavila aj v činnosti mestskej polície Pezinok. 

V zmysle § 3 ods.1 písm. f) zákona č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii je MsP oprávnená 

ukladať a vyberať v blokovom konaní pokuty za priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej 

premávky spáchané neuposlúchnutím pokynu vyplývajúceho z dopravnej značky zákaz zastavenia, 

zákaz státia, zákaz vjazdu, zákaz odbočovania, zákaz otáčania, prikázaný smer jazdy, prikázaný smer 

obchádzania, vyhradené parkovisko, obytná zóna, pešia zóna, školská zóna, zóna s dopravným 

obmedzením a parkovisko a zo všeobecnej úpravy cestnej premávky, ktorou sa zakazuje zastavenie, 

státie a vjazd vozidiel. V danej súvislosti je príslušník MsP oprávnený uložiť blokovú pokutu až do 

výšky 50 eur a v prípade, že osoba závažným spôsobom poruší pravidlá cestnej premávky - zastavením 

a státím na vyhradenom parkovacom mieste pre osobu so zdravotným postihnutím, ak nejde o vozidlo, 

pre ktoré je parkovacie miesto vyhradené, až do výšky 150 eur. 

V hodnotenom období MsP zaznamenala a zaevidovala na úseku dopravy celkom 1 834 

priestupkov, čo je o 417 priestupkov viac, ako v roku 2017 (v roku 2017 MsP riešila 1 417 

priestupkov). 1 515 priestupkov (82,61 %) MsP zistila vlastnou činnosťou z toho 39 priestupkov 

zistila MsP kamerovým systémom (2,13 %) a 319 priestupkov (17,39 %) bolo na MsP oznámených. 

 

V 34 prípadoch (1,85 %) sa jednalo o porušenie zákazu zastavenia alebo státia na mieste 

vyhradenom pre vozidlá prepravujúce ťažko zdravotne alebo ťažko pohybovo postihnutú osobu; v 555 

prípadoch (30,26 %) o nedovolené zastavenie a státie s vozidlom na platenom parkovisku, ak vodič 

nemá zaplatený poplatok za parkovanie (platené parkovanie) - na porovnanie v roku 2017 mestská 

polícia riešila 688 páchateľov takéhoto priestupku; v 108 prípadoch (5,89 %) o nedovolené 

zastavenie a státie na chodníku; v 160 prípadoch (8,72 %) o nedovolené zastavenie a státie na cestnej 

zeleni a inej verejne prístupnej zeleni; a v 977 prípadoch (53,28 %) bolo zistené porušenie všeobecne 

záväzného právneho predpisu o bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky (Porušenie zákazov 

vyplývajúcich z dopravného značenia). 

Dopravný priestupok bol spáchaný v 1 823 prípadoch (99,40 %) s osobným motorovým 

vozidlom, v 10 prípadoch (0,55 %) s nákladným vozidlom a v 1 prípade (0,05 %) autobusom. 

Najviac priestupkov bolo spáchaných v čase medzi 09,00 hod. a 18,00 hod. - spolu 1 648 

priestupkov - (v čase medzi 09,00 hod. a 10,00 hod. 700 priestupkov) a v mesiaci január až jún (spolu 

1 022 priestupkov) september až november (591 priestupkov) a najmenej v mesiaci júl a august (154 

priestupkov) a december (67 priestupkov). 

Najviac priestupkov proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky bolo zistených na ulici : 

Záhradná (356 priestupkov v čase medzi 09,00 hod. a 14,00 hod.), Holubyho (269 priestupkov v čase 

medzi 09,00 hod. a 18,00 hod.), Radničné námestie (109 priestupkov), Moyzesova (329 priestupkov v 

čase medzi 09,00 hod. a 15,00 hod.), Družstevná (162 priestupkov v čase medzi 15,00 hod. a 18,00 

hod.), Radničné námestie (109 priestupkov v čase medzi 09,00 hod. a 15,00 hod.), M.R. Štefánika (42 

priestupkov v čase medzi 09,00 hod. a 14,00 hod.), a Potočná (62 priestupkov v čase medzi 09,00 hod. 

a 14,00 hod.). 

V 1 132 prípadoch sa priestupku dopustil muž (61,72 %) a v 702 prípadoch priestupok 

spáchala žena (38,28 %). Priestupkov sa dopustili osoby vo veku od 18 do 87 rokov. 

 

Z uvedeného počtu 1 834 priestupkov proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky bolo v 

blokovom konaní prejednaných 1 417 priestupkov (77,26 %). Za udelené blokové pokuty policajti na 

úseku cestnej premávky vybrali pokuty v celkovej výške 22 670,- €. Na prejednanie priestupku bolo 

zaslaných správnemu orgánu spolu 10 priestupkových spisov (0,55 %); 23 priestupkov (1,25 %) bolo 

odložených záznamom. V 384 prípadoch (20,94 %) bol páchateľ priestupku doriešený napomenutím. 

V 700 prípadoch mestská polícia v rámci svojich zákonných oprávnení osadila na motorové 

vozidlo z dôvodu spáchania priestupku a zistenia jeho páchateľa, technický prostriedok na zabránenie 

odjazdu vozidla. 
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Dňa 30.10.2009 Mestské zastupiteľstvo v Pezinku (ďalej len „MsZ“) schválilo zónu plateného 

parkovania na Radničnom námestí v Pezinku (P1, P2, P3). Dňa 20.09.2011 prijalo MsZ v Pezinku 

Uznesenie, ktorým rozšírilo lokalitu plateného parkovania o zónu pred Kultúrnym domom a na časti 

Potočnej ulici (P4) a na Holubyho ulici (P5). Dňa 16.05.2013 prijalo MsZ v Pezinku Uznesenie, 

ktorým rozšírilo zónu plateného parkovania o zónu (P6) Kollárova ulica a (P7) ulica M.R. Štefánika. 

Vychádzajúc zo štatistických ukazovateľov mestská polícia od schválenia zóny plateného 

parkovania v Meste Pezinok, t.j. od roku 2009 do 31.12.2018 vyriešila spolu 16 829 priestupkov proti 

bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky; z toho 7 950 priestupkov v zóne s plateným alebo 

regulovaným státím, pričom na pokutách v blokovom konaní vybrala sumu 96.580,- €. Napriek tomu, 

že prejednávanie a objasňovanie priestupkov proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky je len 

jednou zo základných úloh mestskej polície ktoré taxatívne upravuje zákon o obecnej polícii, policajno 

bezpečnostná situácia v centrálnej mestskej zóne vyžaduje nasadenie najväčšieho počtu síl a 

prostriedkov mestskej polície práve na tento úsek činností. 

Vysoká vyťaženosť príslušníkov mestskej polície na úseku riešenia dopravnej situácie v centrálnej 

mestskej zóne dáva hliadkam mestskej polície menej priestoru pre zabezpečovanie verejného poriadku 

resp. plnenia úloh v iných častiach mesta. Z dôvodu zefektívnenia činnosti mestskej polície, mestská 

polícia presunula troch príslušníkov mestskej polície z výkonu hliadkovej služby pracovnej zmeny, pod 

riadiacu činnosť referátu objasňovania priestupkov. 

Dopravná a parkovacia služba v čase prevádzkovej doby v lokalitách plateného parkovania vykonáva 

stály dohľad nad dodržiavaním podmienok plateného parkovania, resp. vykonávať dohľad nad 

dodržiavaním právnych predpisov na úseku bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky. 

Hliadky jednotlivých pracovných zmien majú viac časového priestoru pre plnenie úloh v okrajových 

častiach mesta, na sídliskách. 

 Dopravná a parkovacia služba (t.j. tri príslušníčky mestskej polície) v roku 2018 vyriešila 

spolu 735 priestupkov proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, resp. vykonala zásah v prípade 

podozrenia zo spáchania priestupku v centrálnej mestskej zóne Mesta Pezinok a v iných lokalitách 

mesta. V blokovom konaní prejednala spolu 593 priestupkov, pričom za uložené pokuty vybrala spolu 

8 390 eur. V 102 prípadoch bol páchateľ priestupku doriešený napomenutím. 

V 2 prípadoch bol priestupok odstúpený na prejednanie správnemu orgánu t.j. na Okresný dopravný 

inšpektorát v Pezinku, nakoľko podozrivý z priestupku odmietol prejednať priestupok v skrátenom – 

blokovom konaní. V 38 prípadoch sa nepreukázalo, že sa priestupok stal (osoba dodatočne preukázala 

zaplatenie poplatku za parkovanie). 

Príslušníci MsP v súvislosti s cestnou premávkou aktívne pôsobia aj v oblasti zabezpečovania 

ochrany života a zdravia občanov. 

Má sa tým na mysli činnosť MsP zameranú na prevádzanie detí a školskej mládeže, ale aj 

iných osôb cez vozovku v blízkosti školy alebo predškolského zariadenia a zabránenie možnej kolízie 

- kontaktu týchto osôb s dopravným prostriedkom. Túto činnosť vykonáva MsP denne v čase od 07,30 

hod. do 08,00 hodiny počas školského roka pri mestskom Gymnáziu, na ZŠ Fándlyho, ako aj pri ZŠ 

Jána Kupeckého, pri ZŠ Bielenisko a podľa možnosti v rámci síl aj pri cirkevnej škole na ulici 

Komenského. Pri plnení tejto úlohy využívajú príslušníci MsP technické prostriedky, akými sú 

zastavovacie terče, elektrické lampáše s červeným svetlom a reflexné vesty. Prijaté opatrenia prinášajú 

žiaduci efekt.  

Vodiči motorových vozidiel spravidla už pri samotnom zaregistrovaní príslušníka MsP na 

týchto miestach spomalia, resp. aj zastavia pri prechádzaní žiakov cez cestu. Túto preventívno - 

bezpečnostnú akciu bude MsP uskutočňovať aj v budúcnosti. 

Uvedená činnosť sa ale už v dnešnej dobe stáva náročná a nebezpečná. Dôvodom je už 

neúnosná dynamická doprava v meste, veľké množstvo vozidiel prechádzajúcich po pozemných 

komunikáciách, najmä v ranných hodinách, v bezprostrednej blízkosti škôl. 

Žiaľ, verejnosť často hodnotí prácu mestskej polície len na základe jednej, zákonom 

stanovenej úlohy, ktorou je riešenie tzv. dopravných priestupkov. Je pravda a potvrdzujú to 

takmer všetky mestské a obecné polície na Slovensku, že práve riešenie dopravných priestupkov 

poriadkovými útvarmi miest a obcí, stavajú mestské a obecné polície do negatívneho svetla, 

výrazne negatívne ovplyvňujú verejnú mienku na ich činnosť a často zakrývajú ich 

významnejšie formy práce. 
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Porovnanie spáchaných priestupkov na úseku bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky za obdobie 

rokov 2014 až 2018 

 

 
 

 

 
Porovnanie spáchaných priestupkov na úseku bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky 

podľa kategórie rok 2017 
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Spáchanie priestupkov na úseku bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, 

porovnanie podľa ulíc rok 2018 
 

  
 

 

Porovnanie spáchaných priestupkov na úseku bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky v roku 

2018 podľa typu (továrenskej značky) motorového vozidla. 
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Priestupky na úseku verejného poriadku : 

Verejný poriadok je pojmom neurčitým. Môžeme ho vymedziť ako stav, keď sú na určitom 

mieste a v určitom čase dodržiavané právne a iné normy, ktoré upravujú riadne spolunažívanie členov 

spoločnosti. Sú to všetky normy, ktoré určitým spôsobom limitujú správanie sa jednotlivcov na 

verejnosti alebo tiež aj v súkromí, ak toto správanie má vplyv na verejný priestor alebo na súkromie 

iných, ktoré je podľa väčšinového názoru možné považovať za správanie sa slušné, mravné, 

neobťažujúce, iných neprimerane a neoprávnene nezaťažujúce. 

Zabezpečovanie verejného poriadku patrí medzi základné úlohy MsP vyjadrené v § 3 zákona o 

obecnej polícii. Priestupky proti verejnému poriadku sú definované v § 47 a 48 zákona SNR č. 

372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov. 

Mestská polícia zasahovala aj pri narušovaní verejného poriadku. V roku 2018 vyriešila spolu 

86 priestupkov proti verejnému poriadku. Oproti roku 2017 sme zaznamenali nárast o 6 priestupkov. 

V 61 (70,93 %) prípadoch bol priestupok na MsP oznámený občanmi, 25 (29,07 %) priestupkov zistila 

MsP vlastnou činnosťou z toho v 7 prípadoch (8,14 %) kamerovým systémom. Najviac priestupkov 

bolo zaznamenaných v čase medzi 22,00 hod. a 06,00 hodinou (70 spáchaných priestupkov) z toho 9 

priestupkov o 22 hodine; 10 priestupkov o 23,00 hodine; 13 priestupkov o 00,00 hodine a 13 

priestupkov o 06,00 hodine a to predovšetkým v centrálnej mestskej zóne - 34 priestupkov, z toho 11 

priestupkov na Holubyho ulici. 

 

V 72 (83,73 %) prípadoch sa priestupku dopustil muž a v 14 (16,27 %) prípadoch priestupok 

spáchala žena. V 81 (94,19 %) prípadoch spáchala priestupok osoba dospelá (18 a viac rokov); a v 5 

(5,81 %) prípadoch spáchala priestupok mladistvá osoba (staršia ako 15 a mladšia ako 18 rokov). 

Priestupkov sa dopustili osoby vo veku od 15 do 66 rokov. 

Priestupkov sa osoby dopúšťali najmä týmito konaniami - porušením nočného kľudu 56 

prípadov (65,12 %), znečisťovaním verejného priestranstva 23 prípadov (26,74 %); neuposlúchnutím 

výzvy verejného činiteľa pri výkone jeho právomoci v 5 prípadoch (5,81 %); a v 2 prípadoch (2,32 

%) neoprávneným zabratím verejného priestranstva. 

Z celkového počtu takto spáchaných priestupkov MsP doriešila pokutou v blokovom konaní 46 

priestupkov (53,49 %), za ktoré MsP vybrala pokuty v celkovej výške 1 103,- € a v 40 prípadoch 

(46,52 %) bol páchateľ priestupku proti verejnému poriadku mestskou políciou doriešený 

napomenutím. 
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Priestupky proti majetku : 

 
Mestská polícia zaevidovala v roku 2018 spolu 42 priestupkov majetkovej povahy, čo je o 4 

priestupkov menej, ako v roku 2017. V roku 2017 mestská polícia zaevidovala 46 spáchaných 

priestupkov proti majetku. 

Skutková podstata týchto priestupkov spočíva v úmyselnom spôsobení škody na cudzom 

majetku krádežou, spreneverou, podvodom, zničením alebo poškodením takejto veci, pričom 

spôsobená škoda nesmie presahovať výšku – 266 €. Priestupku sa dopustí aj ten, kto sa o takéto 

konanie pokúsi. 

V 8 prípadoch (19,05 %) boli priestupky zistené vlastnou činnosťou MsP z toho v 2 

prípadoch (4,76 %) kamerovým systémom a v 34 prípadoch (80,95 %) boli priestupky zistené na 

základe oznámení od občanov, ktorí sa v súvislosti s takýmto priestupkom stali poškodenými alebo 

boli svedkami konania, ktoré svojimi znakmi naplnilo skutkovú podstatu priestupku proti majetku. 

V 6 prípadoch (14,29 %) bol páchateľom priestupku muž; v 1 prípade (2,38 %) priestupok 

spáchala žena a v 35 prípadoch (83,33 %) sa MsP nepodarilo objasňovaním zistiť páchateľa 

majetkového deliktu. 

Najviac priestupkov bolo spáchaných v čase o medzi 10,00 hod. a 16,00 hodinou (22 

spáchaných priestupkov). 

Vo všetkých prípadoch (42 spáchaných priestupkov) sa jednalo o úmyselné spôsobenie škody na 

cudzom majetku, krádežou. Páchatelia sa zameriavali na krádeže tovaru rôzneho druhu najmä v 

predajniach, krádeže vecí osôb; krádeže bicyklov na verejných priestranstvách, váz a ozdôb na 

náhrobných kameňoch na cintoríne, poklopov kanálov a iných predmetov z kovu, nádob na separovaný 

odpad, poškodzovanie cudzích vecí a pod. Páchateľmi priestupkov proti majetku sú osoby rôzneho 

veku (od 12 do 54 rokov) a sociálneho postavenia. 

V 1 prípade (2,38 %) sa priestupku proti majetku dopustila 12 ročná maloletá osoba a v 6 prípadoch 

(14,29 %) sa priestupku dopustili osoby dospelé (staršie ako 18 rokov). V 35 prípadoch (83,33 %) sa 

objasňovaním priestupku nepodarilo zistiť páchateľa majetkového deliktu. 

Mestská polícia v 3 prípadoch (7,15 %) priestupok doriešila v blokovom konaní, pričom na 

pokutách vybrala spolu 73 €. 

V 37 prípadoch (88,09 %) bolo realizované objasňovanie priestupku, kedy v 2 prípadoch 

(4,76 %) bol priestupok odložený záznamom, v 5 prípadoch (11,90 %) bol objasňovací spis 

odovzdaný policajnému orgánu na ďalšie konanie vo veci, nakoľko objasňovaním bolo zistené, že bola 

naplnená skutková podstata trestného činu krádeže alebo poškodzovania cudzej veci. V 30 prípadoch 

(71,43 %) sa MsP nepodarilo objasňovaním priestupku zistiť páchateľa priestupku. V 2 prípadoch 

(4,76 %) bol páchateľ priestupku proti majetku doriešený napomenutím. 
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Priestupky proti občianskemu spolunažívaniu : 

Mestskí policajti aj v roku 2018 vstupovali do nekontrolovateľných reakcií spúšťajúcich 

násilie v rôznych formách a s rôznou intenzitou. Od verbálnych hrozieb, nadávok, ponižovania, až po 

spektrum fyzických foriem násilia s viditeľnými následkami. Stúpol počet psychicky narušených osôb, 

zdravotníci žiadali mestskú políciu o asistencie pri ich zvládnutí. V ostatných rokoch sa objavujú 

signály vyslané na adresu mestskej polície zo strany pedagógov, ktoré naznačujú, že problémy so 

žiakmi v školách sú zložitejšie. Evidujeme agresívne správanie mladých ľudí voči autoritám – 

príslušníkom policajných služieb, či už voči mestskej, ako aj štátnej polície. 
U tejto skupiny deliktov teda rezonuje problém spoločnosti - zlé medziľudské vzťahy, čo sa prejavuje v 

hrubostiach, urážkach, fyzických napádaniach medzi osobami, pričom uvedené konania napĺňajú 

skutkovú podstatu priestupku proti občianskemu spolunažívaniu. 

Citeľná je tu vysoká latencia, čo sa prejavuje aj v nízkom počte zistených priestupkov na tomto úseku. 

Uvedené formy správania sa najviac prejavujú v rodinách (konflikty medzi manželmi, rodičmi a 

deťmi, medzi súrodencami), ale aj na verejnosti (verejne prístupných miestach) na pracoviskách a i. 

Mestská polícia pokiaľ nie je sama svedkom protiprávneho konania, je schopná vo veci konať len na 

základe oznámenia občana, čo sa ale stáva v takýchto prípadoch zriedkavo. 

 

Priestupku proti občianskemu spolunažívaniu sa dopustí ten, kto najmä - inému ublíži na cti 

tým, že ho urazí alebo vydá na posmech, inému z nedbanlivosti ublíži na zdraví, úmyselne naruší 

občianske spolunažívanie vyhrážaním ujmou na zdraví, drobným ublížením na zdraví, nepravdivým 

obvinením z priestupku, schválnosťami alebo iným hrubým správaním. 

Mestská polícia riešila v roku 2018 spolu 11 priestupkov, pri ktorých bola naplnená skutková 

podstata priestupku proti občianskemu spolunažívaniu, čo je o 7 priestupkov menej, ako v roku 2017. 

6 priestupkov (54,55 %) MsP zistila vlastnou činnosťou a 5 priestupkov (45,45 %) bolo na 

MsP oznámených. V 8 prípadoch (72,73 %) priestupok spáchal muž, v 2 prípadoch (18,18 %) bola 

páchateľom priestupku žena a v 1 prípade (9,09 %) sa objasňovaním priestupku nepodarilo zistiť 

páchateľa. Priestupkov sa dopustili osoby vo veku od 23 do 72 rokov. 

Priestupky boli spáchané na ulici Holubyho, Radničné námestie, Moyzesova, Šancová, Za 

hradbami, Fraňa Kráľa, a Svätoplukova v čase medzi 22,00 hod. a 05,00 hodinou (spolu 7 spáchaných 

priestupkov) a v čase medzi 10,00 hod. a 17,00 hodinou (spolu 4 spáchané priestupky). V 10  

prípadoch (90,91 %) priestupok spáchala dospelá osoba (staršia ako 18 rokov) v 1 prípade (9,09 %) sa 

v jednomesačnej zákonom stanovenej lehote nepodarilo zistiť páchateľa priestupku. Jednalo sa vo 

všetkých 11 prípadoch o hrubé správanie.  

Z celkového počtu riešených priestupkov bolo 9 priestupkov (81,82 %) vyriešených pokutou v 

blokovom konaní, pričom na pokutách mestská polícia vybrala spolu 273 €. V 2 prípadoch (18,18 %) 

bol páchateľ priestupku proti občianskemu spolunažívaniu doriešený - napomenutím. 

Mestská polícia v roku 2018 zasahovala v 43 prípadoch priamo v rodinách. Jednalo sa o 

problémy spojené s občianskym spolunažívaním v prevažnej miere medzi manželmi, druhom a 

družkou, medzi súrodencami, vo viacerých prípadoch právne kvalifikované buď, ako návrhové delikty 

alebo občiansko právne spory. V prípade, ak sa jednalo o návrhové delikty, o ktorých možno konať len 

na návrh navrhovateľa a ktoré mestská polícia nie je oprávnená objasňovať, tieto osoby poučila o 

spôsobe, akým majú postupovať, resp. ktorému orgánu môžu priestupok oznámiť. V prípade 

občiansko právnych sporov boli osoby mestskou políciou poučené o možnosti riešenia problému 

prostredníctvom súdu. 

 

So zabezpečovaním ochrany života a zdravia úzko súvisia aj zásahy MsP, kedy nie sú priamo 

ohrozené alebo poškodené významné spoločenské vzťahy páchaním delikvencie, akými sú život a 

zdravie občana, ale príslušník mestskej polície je aj v takýchto prípadoch povinný vykonať 

nevyhnutné úkony a opatrenia na záchranu života a zdravia človeka. V 35 prípadoch zasahovala MsP 

za účelom záchrany života a zdravia, kedy bola privolaná LS PP so sídlom v Pezinku, - v 

prevažnej väčšine sa jednalo o zranenia osôb spôsobených pošmyknutím a následným pádom, 

pádom na zem v dôsledku opojenia alkoholom, nadmerné požitie alkoholu, náhla nevoľnosť 

osoby a i. 
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V dňoch 22. a 23. februára 2018 absolvovali príslušníci Mestskej polície Pezinok kurz prvej 

pomoci, ktorý realizovala spoločnosť Swiss rescue s.r.o. Vďaka kvalifikovanému školiteľovi 

Martinovi Deržákovi, ktorý je zároveň vedúcim inštruktorom prvej pomoci, získali príslušníci 

mestskej polície teoretické vedomosti, ako aj praktické schopnosti zasiahnuť a poskytnúť pomoc v 

tých najkritickejších situáciách pri záchrane ľudského života a zdravia. Praktický nácvik prvej pomoci 

spočíval základnej neodkladnej podpore životných funkcií, akými sú zastavenie krvácania, 

stabilizovaná poloha, uvoľnenie dýchacích ciest, záchranné dýchanie, stláčanie hrudníka (masáž 

srdca), kardiopulmonálna resuscitácia (oživovanie), vrátane použitia automatickej externej 

defibrilácie; ďalej poskytnutie prvej pomoci pri poruchách vedomia, poruchách dýchania, dusenia sa, 

kŕčových stavoch, zlomeninách a poraneniach kĺbov, krvácaní z rán, šoku, poraneniach chrbtice, 

manipulácia s pacientom, neúrazových náhlych príhodách, ktoré môžu byť príčinou nehody - srdcový 

záchvat, náhla cievna mozgová príhoda, poskytnutie psychickej podpory postihnutému, odovzdanie 

postihnutého pracovníkom záchrannej zdravotnej služby. Školenie bolo ukončené praktickými 

skúškami a testom. 

V roku 2018 zasahovala mestská polícia pri  záchrane ľudského života a zdravia na území 

mesta Pezinok v 35 prípadoch. Vo väčšine prípadov bola hliadkou mestskej polície privolaná na 

miesto zásahu Rýchla zdravotná pomoc. V prevažnej väčšine sa jednalo o zranenia osôb spôsobených 

pošmyknutím a následným pádom, pádom na zem v dôsledku opojenia alkoholom, nadmerné požitie 

alkoholu, náhla nevoľnosť osoby a i.. 

Počas minulého roka boli v rámci hliadkovej služby nájdené hliadkou mestskej polície v 61 

prípadoch osoby pod vplyvom alkoholu a z toho v 35 prípadoch boli tieto osoby hliadkou odvezené 

do miesta trvalého bydliska a odovzdané rodinným príslušníkom (najmä v zimných mesiacoch z 

dôvodu možného podchladenia takejto osoby). 

O tom, že mestská polícia je aktívna aj pri záchrane zdravia a života osôb, hovoria 

nasledujúce  prípady. 
 

Výpis zo zvodiek mestskej polície : 

 

Dňa 22. januára 2018 v čase o 23,08 hodine počas motorizovanej hliadkovej služby na ulici 

Jesenského v Pezinku, bola spozorovaná neznáma osoba, ako leží na zemi a rukou máva na hliadku 

mestskej polície. Hliadka na mieste zistila, že sa jedná o 42 ročného muža z Pezinka, ktorý požil 

väčšie množstvo alkoholu, dôsledkom čoho sa pošmykol a pravdepodobne si zlomil nohu. 

Prostredníctvom stálej služby mestskej polície bola na miesto udalosti privolaná Rýchla zdravotná 

pomoc. V čase o 23,24 hodine sa na miesto dostavilo sanitné vozidlo RZP, ktoré zraneného muža 

previezlo do Univerzitnej nemocnice Bratislava na odborné ošetrenie. 

 

Dňa 01. februára 2018 v čase o 22,06 hodine na útvar mestskej polície oznámil anonym, že na 

ulici Bystrická za bytovým domom, leží na zemi pod stromom, starší muž. Hliadka mestskej polície 

oznam preverila v čase o 22,10 hodine a na mieste zistila, že sa jedná o 65 ročného muža z Pezinka. 

Muž bol pod vplyvom alkoholu, pričom uviedol, že užíva lieky na choré srdce a pri páde si silno udrel 

hlavu. Nakoľko bol v danom prípade ohrozený život a zdravie osoby, na miesto bolo prostredníctvom 

stálej služby mestskej polície, privolané sanitné vozidlo Rýchlej zdravotnej pomoci. Sanitné vozidlo 

RZP sa na miesto dostavilo v čase o 22,40 hodine. Po poskytnutí prvotného vyšetrenia, službukonajúci 

zdravotnícky personál previezol zraneného muža k odbornému lekárskemu vyšetreniu do štátnej 

nemocnice v Bratislave. 

 

Dňa 13. júla 2018 v čase o 18,01 hodine na útvar MsP Pezinok telefonicky požiadal o 

asistenciu operačný z tiesňovej linky 112 o preverenie oznamu, že v Kučišdorfskej doline v Pezinku v 

blízkosti domu seniorov pohrýzol neznámy pes neznámu osobu, ktorá potrebuje okamžité odborné 

lekárske ošetrenie. Hliadka mestskej polície v čase o 18,09 hodine dorazila na miesto udalosti. 

Príslušníci okamžite zistili rozsah poranenia osoby. Jednalo o značné poranenie žily na pravom 

predlaktí. Hliadka mestskej polície až do príchodu vozidla RZP poskytovala zranenej osobe - 37 

ročnému Ladislavovi R. prvú pomoc a pred lekárske ošetrenie. 
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Pri poskytovaní prvej pomoci bolo použité škrtidlo, tlakový obväz a špeciálny obväz na zastavenie 

krvácania. Menovaného pohrýzol susedov pes, ktorého chodil kŕmiť na ich žiadosť počas ich pobytu 

na dovolenke. Vozidlo Rýchlej zdravotnej pomoci – RZP Urgent dorazilo k zranenej osobe v čase o 

18,22 hodine. Záchranári menovaného stabilizovali a okamžite previezli do nemocnice v Bratislave. 

Následne bol pes mestskou políciou vyhľadaný, odchytený, ukľudnený a riadne ustajnený 

v karanténnej stanici mesta Pezinok. 
 

Dňa 01. augusta 2018 v čase o 20,26 hodine na útvar mestskej polície Pezinok telefonicky, 

rozrušeným hlasom oznámil anonym /muž/, že sa nachádza pred železničnou stanicou v Pezinku. 

Ďalej uviedol, že mestskej polícii zanechá svoje osobné doklady a mobilný telefón pri stánku PNS a 

on sa ide hodiť pod vlak, nakoľko sa mu nechce žiť. Hodnovernosť oznamu bola okamžite preverená 

prostredníctvom kamerového systému, kde bol skutočne pred stánkom PNS spozorovaný neznámy 

muž, ktorý mal oblečené modré tričko a dlhé bledé nohavice, ako na odkladaciu plochu stánku PNS 

položil čiernu peňaženku a následne sa rýchlym krokom presúval k železničnej trati. Po tomto zistení, 

boli na miesto okamžité vyslané obidve hliadky mestskej polície, ktoré na presun použili zvukové a 

svetelné zariadenie. V čase o 20,30 hodine sa na miesto dostavili hliadky, pričom uvedeného muža 

spozorovali, ako sedí v priestoroch koľajiska. Nakoľko vznikla dôvodná obava, že uvedený muž skočí 

pod práve prichádzajúci vlak, bol príslušníkmi mestskej polície okamžite strhnutý z koľajiska späť na 

nástupište z pred prichádzajúceho vlaku a týmto spôsobom mu bol zachránený život a zdravie. 

Následne sa jedna hliadka presunula k stánku PNS, kde našla osobné doklady neznámeho muža, 

mobilný telefón, prepúšťaciu správu z psychiatrického oddelenia nemocnice Philippa Pinela v 

Pezinku, ako aj ručne napísaný list na rozlúčku, adresovaný svojím blízkym. Z dokladu totožnosti bolo 

zistené, že sa jedná o 43 ročného Jozefa A., bytom Viničné. Hliadke mestskej polície sa po dôvernej 

komunikácii podarilo menovaného ukľudniť, stabilizovať a následne bol služobným vozidlom 

prevezený na útvar MsP Pezinok. Nakoľko bolo zo správania uvedenej osoby zistené, že sa zjavne 

jedná o psychicky chorú osobu, ktorá chcela spáchať samovraždu a u ktorej sa striedajú zmeny 

správania (úzkosť, veselosť, náznaky sebapoškodzovania), čo sa prejavovalo tým, že sa u neho rýchlo 

striedali nálady, od vysokej agresivity až po upadanie do úplnej letargie, bolo prostredníctvom stálej 

služby  telefonicky privolané sanitné vozidlo RZP. V čase o 21,00 hodine sa na útvar MsP Pezinok 

dostavila posádka sanitného vozidla Urgent 136, ktorá po prvotnom vyšetrení osoby  skonštatovala, že 

je nutná jeho okamžitá hospitalizácia na psychiatrickom oddelení. 
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Porovnanie spáchaných priestupkov proti občianskemu spolunažívaniu za obdobie rokov 

2014 až 2018 

 

 
 

 

Priestupky proti poriadku v správe vykonávanej Mestom (VZN Mesta) : 

 
Za veľmi významnú úlohu MsP možno považovať vykonávanie všeobecne záväzných 

nariadení (ďalej „VZN“) mesta Pezinok, v zmysle kontroly dodržiavania VZN a v prípade ich 

porušovania aplikovať voči osobe sankčné opatrenia v zmysle zákona. Porušenie VZN je priestupkom 

proti poriadku v správe vykonávanej mestom. 

Vo všetkých prípadoch zistenia porušenia VZN mesta Pezinok MsP priestupky z úradnej 

povinnosti doriešila alebo odovzdala na riešenie príslušnému oddeleniu mestského úradu mesta 

Pezinok (odd. životného prostredia, komunálnych služieb a dopravy a na referát podnikania a bytovej 

agendy). 

Mestská polícia v roku 2018 zistila porušenie VZN v 101 prípadoch, čo je o 3 priestupky 

viac, ako v roku 2017. Hliadky MsP v jednotlivých územných častiach mesta permanentne 

vykonávajú kontroly, občanov pri porušení VZN upozorňujú na príslušné VZN upravujúce reguláciu 

správania sa v meste v rôznych oblastiach a tým postupne zvyšuje právne povedomie občanov. 

Z celkového počtu 101 priestupkov proti poriadku v správe bolo 32 priestupkov (31,68 %) 

doriešených v blokovom konaní (pokutou), pričom na pokutách MsP vybrala spolu 660 €, v 57 

prípadoch (56,44 %) bol priestupca doriešený napomenutím a v 12 prípadoch (11,88) bolo vo veci 

započaté objasňovanie priestupku, pričom v 3 prípadoch (2,97 %.) bol priestupok odložený záznamom 

a v 9 prípadoch (8,91 %) bol priestupok uložený záznamom, nakoľko sa v zákonom stanovenej 

jednomesačnej lehote nepodarilo zistiť páchateľa priestupku. 

V 30 prípadoch (29,70 %) bol priestupok na MsP oznámený občanmi; 71 priestupkov (70,30 

%) zistila MsP vlastnou činnosťou, z toho v 1 prípade (0,99 %) bol priestupok zistený kamerovým 

systémom. 

V 79 prípadoch (78,22 %) bol páchateľom priestupku muž, v 12 prípadoch (11,88 %) 

spáchala priestupok žena a v 10 prípadoch (9,90 %) sa nepodarilo zistiť páchateľa priestupku. 

V 89 prípadoch (88,12 %) priestupok spáchala dospelá osoba; 2 priestupky (1,98 %) spáchala 

mladistvá osoba a v 10 prípadoch (9,90 %) sa nepodarilo v rámci objasňovania zistiť páchateľa 

priestupku. 
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Jednalo sa o porušenie VZN č. 3/2017 o verejnom poriadku v a to v 49 prípadoch, čo je o 8 

priestupkov viac, ako v roku 2017. Príslušníci MsP pri plnení úloh zistili na území mesta 58 vrakov, 

zjavne nepojazdných vozidiel a vozidiel bez tabuliek s evidenčným číslom vozidla, čo je o 9 

vrakov viac, ako v roku 2017. V rámci objasňovania priestupku boli zistení majitelia týchto vozidiel a 

priestupky doriešené v zmysle príslušných právnych predpisov. Vozidlá boli priebežne z verejného 

priestranstva ich majiteľmi odstránené. 

Na Okresný úrad Pezinok, odbor cestnej dopravy bolo mestskou políciou úradným záznamom 

oznámené a dané na riešenie 10 osobných motorových vozidiel, ktoré sa nachádzali na verejnom 

priestranstve (parkovacie miesta) a nemali v stanovenej lehote splnenú zákonnú povinnosť vykonania 

technickej a emisnej kontroly. 

V 16 prípadoch bolo zistené porušenie ust. § 4 VZN o verejnom poriadku – nočný kľud 

(porušenie práv občanov na odpočinok a regeneráciu síl). 

Ďalšími VZN mesta Pezinok, nad dodržiavaním ktorých vykonáva MsP dohľad, sú napríklad 

VZN - Trhový poriadok (o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní služieb na trhovom mieste) - 

zistený 1 priestupok; VZN o verejnej zeleni – zistený 1 priestupok; VZN o používaní 

pyrotechnických výrobkov – 1 zistený priestupok; VZN - o nakladaní s komunálnymi odpadmi a 

drobnými stavebnými odpadmi - zistených 9 priestupkov; v 9 prípadoch MsP zistila porušenie VZN 

o niektorých podmienkach držania psov; a v 15 prípadoch išlo o VZN o zákaze používania 

alkoholických nápojov na vymedzených verejne prístupných miestach, kedy porušením VZN bol 

spáchaný priestupok. 

 

Mestská polícia je povinná v zmysle ust. § 7 písm. c) zákona o obecnej polícii zakročiť, podľa 

svojich možností a schopností v medziach zákona o obecnej polícii a iných všeobecne záväzných 

právnych predpisov, prípadne vykonať iné nevyhnutné opatrenia, ak je dôvodné podozrenie, že bol 

spáchaný alebo je páchaný trestný čin, priestupok, iný správny delikt alebo iným spôsobom rušený 

verený poriadok. 

Mestská polícia len v roku 2018 zasahovala z dôvodu porušenia VZN mesta Pezinok č. 

9/2017 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta 

Pezinok v znení VZN č. 1/2018 v 16 prípadoch, kedy fyzická osoba oprávnená na podnikanie alebo 

právnická osoba nerešpektovala v uvedenom VZN upravené pravidlá pre určovanie času predaja v 

obchode a času prevádzky služieb. Nakoľko mestská polícia nemá zákonné oprávnenie objasňovať a 

prejednávať správne delikty, bolo spolu 16 správnych deliktov mestskou políciou odstúpených vecne 

a miestne príslušnému správnemu orgánu - Mestu Pezinok - majetko právne oddelenie mestského 

úradu Pezinok. Porušenie ustanovení uvedeného VZN fyzickou osobou – podnikateľom alebo 

právnickou osobou môže mesto Pezinok sankcionovať až do výšky 6 638 €.  

 

Porovnanie spáchaných priestupkov proti poriadku v správe za obdobie rokov 

2014 až 2018 
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Priestupky na úseku ochrany pred alkoholizmom a inými toxikomániami : 

 
Tohto priestupku sa dopustí v zmysle ust. § 30 priestupkového zákona ten, kto okrem iného 

predá, podá alebo inak umožní požitie alkoholických nápojov osobe mladšej ako 18 rokov. V roku 

2018 MsP zaznamenala 10 spáchaných priestupkov na úseku ochrany pred alkoholizmom a inými 

toxikomániami. 

9 priestupkov (90,00 %) MsP zistila vlastnou činnosťou a 1 priestupok (10,00 %) bolo na MsP 

oznámených. V 4 prípadoch (40,00 %) priestupok spáchal muž, v 3 prípadoch (30,00 %) bola 

páchateľom priestupku žena a v 3 prípadoch (30,00 %) sa objasňovaním priestupku nepodarilo zistiť 

páchateľa. Priestupkov sa dopustili osoby vo veku od 19 do 26 rokov. 

Priestupky boli spáchané na ulici Holubyho (5), Bystrická (1), Radničné námestie (3) 

a Kučišdorfská dolina (1) v čase medzi 22,00 hod. a 05,00 hodinou. V 7  prípadoch (70,00 %) 

priestupok spáchala dospelá osoba (staršia ako 18 rokov) v 3 prípadoch (30,00 %) sa v jednomesačnej 

zákonom stanovenej lehote nepodarilo zistiť páchateľa priestupku.  

Z celkového počtu riešených priestupkov bolo 7 priestupkov (70,00 %) vyriešených pokutou v 

blokovom konaní, pričom na pokutách mestská polícia vybrala spolu 120 €. V 3 prípadoch (30,00 %) 

bol priestupok uložený záznamom, nakoľko sa nepodarilo v jednomesačnej prekluzívnej lehote zistiť 

páchateľa priestupku. 

 

Mestské zastupiteľstvo v roku 2017 schválilo VZN Mesta Pezinok č. 12/2017 o zákaze 

používania alkoholických nápojov na vymedzených verejne prístupných miestach (VZN nadobudlo 

účinnosť 30.10.2017). Toto VZN upravuje podmienky obmedzenia alebo zákazu predaja, podávania 

alebo požívania alkoholických nápojov na území mesta Pezinok resp. zákaz konzumácie 

alkoholických nápojov na verejných priestranstvách. V roku 2018 MsP riešila spolu 15 priestupkov 

proti poriadku v správe vykonávanej mestom, porušením uvedeného všeobecne záväzného nariadenia, 

čo je o 12 priestupkov menej ako v roku 2017. V 12 prípadoch (80,00 %) priestupky zistila MsP 

vlastnou činnosťou a v 3 prípadoch (20,00 %) bol priestupok na útvar MsP oznámený. Priestupky boli 

spáchané v čase medzi 21,00 hodinou a 04,00 hodinou. Priestupky boli spáchané v prevažnej miere v 

centre mesta. V 13 prípadoch (86,67 %) priestupok spáchal muž a v 2 prípadoch (13,33 %) spáchala 

priestupok žena. V 13 prípadoch (86,67 %) priestupok spáchala osoba dospelá (18 a viac rokov) a v 2 

prípadoch (13,33 %) priestupok spáchali mladistvé, 17 ročné osoby. 

V 10 prípadoch (66,67 %) bol páchateľ priestupku doriešený pokutou v blokovom konaní, pričom na 

pokutách sa vybrala suma 210 € a v 5 prípadoch (33,33 %) bol páchateľ priestupku doriešený - 

napomenutím. Priestupkov sa dopustili osoby vo veku od 17 do 68 rokov. 

Mestská polícia v zmysle ust. § 3 zákona o obecnej polícii oznamuje obci porušenie zákazu 

požitia alkoholických nápojov a iných návykových látok osobou maloletou do 15 rokov alebo 

mladistvou do 18 rokov. Zistenú konzumáciu alkoholických nápojov dvomi 17 ročnými mladistvými 

osobami (dievčatami) mestská polícia oznámila mestu Pezinok – na majetko právne oddelenie 

mestského úradu Pezinok. 

 

Podľa Zákona NR SR č. 219/1996 Z.z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o 

zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb osoby maloleté a do 15 rokov a mladistvé 

do 18 rokov nesmú požívať alkoholické nápoje alebo iné návykové látky a sú povinné podrobiť sa 

orientačnej dychovej skúške alebo orientačnému vyšetreniu testovacím prístrojom na zistenie 

omamných alebo psychotropných látok. Osoby maloleté do 15 rokov sa nesmú zdržiavať bez dozoru 

svojich zákonných zástupcov po 21 hodine na verejne prístupných miestach, v ktorých sa podávajú 

alkoholické nápoje. Za takéto porušenie zákazu maloletou osobou môže obec uložiť zákonnému 

zástupcovi maloletého pokutu do výšky 33 eur. Za porušenie zákazu požívania alkoholických nápojov 

alebo iných návykových látok mladistvou osobou do 18 rokov uloží jej obec pokarhanie. V 

odôvodnených prípadoch uloží aj zákaz navštevovať verejne prístupné miesta a miestnosti, v ktorých 

sa podávajú alkoholické nápoje. 
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Porovnanie spáchaných priestupkov na úseku ochrany pred alkoholizmom a inými 

toxikomániami za obdobie rokov 2014 až 2018 

 
 

 

 

Porušenie iných zákonov : 

 
V roku 2018 MsP zistila spáchanie 97 priestupkov súvisiacich s dodržiavaním podmienok 

držania psov, ktoré sú upravené v zákone NR SR č. 282/2002 Z.z.; ktorým sa upravujú podmienky 

držania psov čo je o 55 priestupkov viac, ako v roku 2017 a v 9 prípadoch mestská polícia zistila 

porušenie VZN č. 4/2018 o niektorých podmienkach držania psov, čo je o 11 priestupkov menej ako 

v roku 2017. Skutková podstata priestupkov spočívala vo voľnom pohybe psa bez vôdzky na verejnom 

priestranstve. Priestupky boli zistené vo všetkých lokalitách mesta a najmä v čase medzi 08,00 hod. a 

21,00 hodinou. 

Porušenie zákona NR SR č. 282/2002 Z.z.; ktorým sa upravujú podmienky držania psov bolo 

v 89 prípadoch (91,75 %) na MsP oznámených občanmi a v 8 prípadoch (8,25 %) priestupok MsP 

zistila vlastnou činnosťou. V 57 prípadoch (58,76 %) bol páchateľom priestupku muž a v 40 

prípadoch (41,24 %) priestupok spáchala žena. V 94 prípadoch (96,91 %) priestupok spáchala dospelá 

osoba; 3 priestupky (3,09 %) spáchala mladistvá osoba. Priestupkov sa dopustili osoby vo veku od 16 

do 76 rokov. 

 

Mestská polícia prejednala 49 priestupkov (50,51 %) v blokovom konaní a v 48 prípadoch 

(49,48 %) páchateľov priestupkov bolo doriešených - napomenutím. Za porušenie príslušných 

ustanovení zákona NR SR č. 282/2002 Z.z. ktorým sa upravujú podmienky psov, pričom na pokutách 

vybrala spolu 640 €. 

 

V 1 prípade mestská polícia zistila porušenie zákona NR SR Zákon č. 79/2015 Z. z. o 

odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Priestupok zistila mestská polícia vlastnou 

činnosťou – kamerovým systémom. Skutková podstata priestupku spočívala odstránení odpadu v 

rozpore so zákonom, kedy pri rómskej osade v časti Glejovka, páchateľ priestupku s vozidlom vyhodil 

na verejné priestranstvo drevený odpad a 3 vrecia s obsahom molitánu. Páchateľom priestupku bola 

žena a za priestupok jej vola uložená pokuta v blokovom konaní vo výške 20 eur. 
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V roku 2018 MsP zistila v 5 prípadoch porušenie zákona č. 377/2004 Z. z. o ochrane 

nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V 3 prípadoch (60,00 %) boli priestupky 

zistené vlastnou činnosťou mestskej polície pri výkone hliadkovej služby a v 2 prípadoch (40,00 %) 

boli priestupky na mestskú políciu oznámené. Išlo o fajčenie na autobusovej zastávke, na ulici 

Holubyho a Svätoplukova. V 2 prípadoch (40,00 %) spáchal priestupok muž a v 3 prípadoch (60,00 

%) priestupok spáchala žena. 

Priestupkov sa dopustili osoby vo veku od 19 do 54 rokov. V 3 prípadoch (66,67 %) bol páchateľ 

priestupku doriešený pokutou v blokovom konaní, pričom na pokutách sa vybrala suma 40 € a v 2 

prípadoch (40,00 %) bol páchateľ priestupku doriešený - napomenutím. 

 

 

Mladí ľudia, nemiestne správanie, vandalstvo, výtržnosti, rušenie nočného pokoja 

 
Ambícia vyniknúť akýmkoľvek spôsobom je premietnutá aj v týchto štatistických číslach, 

ktoré predstavujú súčet priestupkov proti verejnému poriadku podfarbené aroganciou, 

bezohľadnosťou, nemiestnym správaním, hlučnosťou najmä zo strany mladých ľudí pod vplyvom 

alkoholu. Narušovanie verejného poriedku mladými ľuďmi vo veku od 15 do 21 rokov bolo zistené v 

109 prípadoch. 

Nemiestne, vulgárne a hlučne sa správali v okolí zábavných podnikov, škôl, rušili nočný pokoj hudbou 

šíriacou sa z bytov a zo zaparkovaných motorových vozidiel, dopúšťali sa vandalských prejavov 

prevracaním nádob na smeti, poškodili 8 dopravných značiek. Pri poškodzovaní dopravných značiek, 

pri prevracaní nádob na smeti a pri ich umiestňovaní do stredu vozovky zadržali mestskí policajti 11 

osôb. Vandalské prejavy mladých ľudí aj v roku 2018 hraničili s trestnou činnosťou. Agresívne 

správanie mladých ľudí smerovalo často aj proti príslušníkom mestskej polície. V rámci služobných 

zákrokov boli takéto osoby predvedené na útvar mestskej polície a to aj za použitia donucovacích 

prostriedkov. Takéto agresívne prejavy správania boli zaznamenané v neskorých nočných respektíve v 

skorých ranných hodinách, kedy tieto osoby opúšťali prevádzky so sídlom v centre mesta. (03,00 až 

04,00 hodina). Vždy bol hlavným dôvodom takéhoto agresívneho a protiprávneho konania mladých 

ľudí alkohol. Kriminalitu akceleruje spoločenský faktor vývinu. Kriminalita prináša nové riziká a 

ovplyvňuje život na rôznych úrovniach, ohrozuje bezpečnosť mesta a dotýka sa v prevažnej miere 

práve mladých ľudí. Mestská polícia v rámci svojich kompetencií teda preverovala aj prípady s ňou 

súvisiace. 

 

Výpis zo zvodiek mestskej polície : 

 

Dňa 05. marca 2018 v čase o 23,05 hodine na útvar mestskej polície telefonicky oznámil 

obyvateľ mesta, že pred Kultúrnym centrom na Holubyho ulici sa nachádza väčšie množstvo mladých, 

podnapitých ľudí. Oznam bol preverený pomocou kamerového systému mestskej polície. Pri výjazde 

z parkoviska pred Kultúrnym centrom ležal na zemi muž a okolo neho sa nachádza viacero osôb. 

Následne sa na miesto udalosti dostavila hliadka mestskej polície. Bolo zistené, že pred Kultúrnym 

centrom sa zdržiava cca 20 mladých ľudí. Títo podali zasahujúcej hliadke informáciu, že v okolí sa 

nachádza viacero osôb, ktoré majú zdravotné problémy, strácajú vedomie. Monitorovaním priestoru 

kamerovým systémom boli na verejnom priestranstve pred Kultúrnym centrom spozorované ďalšie tri 

bezvládne ležiace osoby. Následne hliadka mestskej polície vykonala obhliadku okolia Kultúrneho 

centra, pričom zistila, že na Farskej ulici sa nachádza ďalšia takáto osoba. Tá bola ako jediná pri 

vedomí. Od tejto osoby hliadka zistila, že on a jeho kamaráti požili väčšie množstvo alkoholu. O 

kamarátoch ktorí sú v bezvedomí vie, že pravidelne fajčia marihuanu. Či požili aj niečo iné uviesť 

nevedel. Ďalej uviedol, že mohli tiež užiť návykovú látku - kodeín, lebo počul, že sa táto látka v 

Pezinku užíva. Jeho kamaráti mali u seba fľašu s neznámym čírim obsahom. Bolo zistené, že sa jedná 

päť osôb, mladých mužov jeden vo veku 16 a štyria vo veku 17 rokov, z toho štyri osoby z Pezinka a 

jedna osoba z Modry. Nakoľko došlo k bezprostrednému ohrozeniu ich života a zdravia, bola stálou 

službou mestskej polície na miesto ihneď privolaná Rýchla zdravotná pomoc a taktiež hliadka OO PZ 

Pezinok. 
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Do príchodu prvého sanitného vozidla sa obe policajné hliadky pokúšali s neznámymi mladíkmi 

komunikovať a takto ich na základe inštrukcií operátora RZP udržať pri vedomí. Celkovo na mieste 

udalosti zasahovali štyri sanitné vozidlá RZP. Službukonajúci zdravotnícky personál hliadke mestskej 

polície uviedol, že na základe symptómov, môžu byť tieto osoby pod vplyvom návykovej látky s 

názvom GHB, ktorá je na báze kodeínu a spôsobuje postupnú stratu vedomia s pokračujúcimi 

zhoršujúcimi sa následkami, pričom môže dôjsť až k zástave srdca a následnej smrti osoby. 
Jedná sa o nový typ drogy, ktorá sa šíri medzi mladými ľuďmi. Po vykonaní prvotných a neodkladných úkonov 

na mieste, ošetrujúci zdravotnícky personál skonštatoval, že osoby sú v stave vážneho ohrozenia života. Bola 

nutná ich hospitalizácia na detskom oddelení Fakultnej nemocnice Bratislava - Kramáre. Nakoľko v uvedenom 

prípade sa jednalo o podozrenie zo spáchania trestného činu „Nedovolenej výroby omamných a psychotropných 

látok, jedov, alebo prekurzorov, ich držania, alebo obchodovania s nimi“ bola vec oznámená na OO PZ Pezinok 

za účelom ďalšieho konania vo veci. 

V súvislosti s týmto prípadom ja zarážajúca najmä skutočnosť, že napriek tomu, že na mieste udalosti sa 

nachádzalo takmer dvadsať mladých ľudí, ani jeden neprejavil snahu pomôcť osobám, ktoré boli vo vážnom 

ohrození života. Nikto z nich neprivolal záchranné zložky. Tragédiou je, že sa medzi nimi našli aj takí, ktorí si 

celú udalosť, teda najmä bezvládne telá mladých mužov nahrávali na mobilné telefóny, ako senzáciu s ktorou je 

potrebné sa pochváliť na internete. Spôsob zvrhlej zábavy mládeže sa presúva z uzavretých priestorov domovov 

na verejné priestranstvá, do ulíc, parkov a pod.. Konzumácia alkoholu, omamných a psychotropných látok, 

napriek trestno právnej rovine, zdá sa, že nie je pre mladých ľudí prekážkou. Tento alarmujúci stav pochopiteľne 

vyvolal reakcie aj u policajno bezpečnostných zložiek, ktoré pôsobia na území mesta Pezinok. V súčasnosti 

prebiehajú pracovné stretnutia medzi mestskou políciou Pezinok a Obvodným oddelením Policajného zboru 

Pezinok, na ktorých sa vyhodnocuje policajno bezpečnostná situácia v meste a prijímajú potrebné opatrenia, 

ktorými by sa v maximálnej miere eliminoval uvedený problém. Výraznejšie a vo väčšej intenzite zamerajú 

obidva policajné útvary svoju činnosť na preventívno osvetové aktivity na základných a najmä stredných 

školách. 

Mladí ľudia, ale tiež prevádzkovatelia si budú musieť zvyknúť aj na častejšie kontroly policajných 

zložiek v reštauračných a pohostinských zariadeniach, ktoré radi navštevujú nie len mladistvé osoby, ale žiaľ aj 

osoby maloleté, teda deti, pričom práve u tejto kategórii osôb bola v minulosti zistená konzumácia alkoholických 

nápojov. 

 

 

Priestupky páchané maloletými a mladistvými osobami : 

 
Z celkového počtu riešených priestupkov v roku 2018 mestská polícia zaznamenala spáchanie 

priestupku jednou maloletou osobou, teda osobou mladšou ako 15 rokov. Jednalo sa o krádež tovaru 

v hypermarkete Kaufland. Nakoľko priestupok spáchala 12 ročná maloletá osoba, teda osoba, ktorá z 

dôvodu veku nie je za svoje protiprávne konanie trestne zodpovedná, bola vec oznámená úradným 

záznamom na Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny; Oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a 

sociálnej kurately so sídlom v Pezinku. 

 

V 10 prípadoch spáchala priestupok osoba mladistvá (osoba staršia 15 rokov a mladšia ako 

18 rokov), čo je o 2 priestupky menej, ako v roku 2017. V 2 prípadoch mal páchateľ priestupku 15 

rokov; v 3 prípadoch 16 rokov a 5 prípadoch 17 rokov. V 6 prípadoch spáchal priestupok muž a v 4 

prípadoch žena. Priestupky boli zistené v 2 prípadoch vlastnou činnosťou a v 8 prípadoch bol 

priestupok na mestskú políciu oznámený. Z toho v 5 prípadoch sa jednalo o priestupky proti 

verejnému poriadku – a to v 4 prípadoch znečistením verejného priestranstva a v 1 prípade porušením 

nočného kľudu; v 2 prípadoch o priestupok proti poriadku v správe, porušením VZN mesta Pezinok a 

to konzumáciou alkoholických nápojov na verejnom priestranstve, v 3 prípadoch o priestupok 

spáchaný porušením zákona, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov (3 x voľný pohyb 

psa bez vôdzky na verejnom priestranstve). Priestupky boli spáchané n ulici Holubyho, Moyzesova, 

Švermova a Trnavská a v čase medzi 06,00 hodinou a 21,00 hodinou. 

Vo všetkých 10 prípadoch bol priestupok doriešený pokutou v blokovom konaní, pričom na 

pokutách bolo vybratých 120 Eur. 
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Bezdomovci - osoby bez domova : 
 

Adekvátne k už spomínaným zhoršujúcim sa spoločenským podmienkam je smerovanie ľudí s 

nízkou kvalitou života k závislostiam. Počet bezdomovcov - osôb bez domova a počet priestupkov 

týchto osôb má stúpajúcu tendenciu. Vychádzajúc z informácie oddelenia školstva a sociálnej 

starostlivosti MsÚ Pezinok v súčasnosti evidujeme v meste Pezinok cca 45 osôb bez domova a z tohto 

počtu je cca 15 osôb, ktorí prevažnú časť dňa trávia tzv. na ulici. Verejný poriadok narúšali v roku 

2018 najmä ľudia bez prístrešia popíjajúci alkoholické nápoje na verejnom priestranstve, v priestoroch 

železničnej stanice, v priestoroch domu kultúry, v bezprostrednom okolí nákupných centier, v parčíku 

na Radničnom námestí, v Zámockom parku, kde obťažovali cestujúcich, okoloidúcich svojim 

správaním a žobraním. 

Hliadky MsP Pezinok počas roku 2018 vykonali 324 zákrokov voči osobám bez domova 

(osobám bezprizorným), prípadne voči osobám zo sociálne slabšieho prostredia, čo v priemere  

vychádza skoro každý deň v roku jeden zákrok. 

Z verejného priestranstva, ale aj z objektov v správe majetku mesta, z bytových domov, mestskí 

policajti opakovane vykázali 135 ležiacich osôb (tie isté osoby), vo väčšine prípadov bezdomovcov, 

často silne pod vplyvom alkoholu alebo pod vplyvom omamných látok, veľakrát znečistení vlastnými 

výkalmi. Zranení telesne i duševne, apatickí k životu odmietali akúkoľvek pomoc, napriek tomu, že 

Mesto Pezinok malo aj v roku 2018 pre takéto osoby záchytný bod - Nocľaháreň Mesta Pezinok. 

Sociálne odkázaní však nedokázali prijať podmienky domového poriadku a prispôsobiť sa pravidlám. 

Hliadky mestskej polície vykonávajú pravidelne kontrolu dodržiavania prevádzkového poriadku 

priamo v objekte Nocľahárne. V spolupráci s personálom, na ich podnet zasahujú proti osobám, ktoré 

závažným spôsobom (najmä pod vplyvom alkoholu) narúšajú spolunažívanie v uvedenom zariadení. 

Mestská polícia hľadala možnosti ako osobám pomôcť v daných situáciách už aj s prihliadnutím na 

chladné počasie v zimnom období, na následky ktorého mohli prísť o svoje zdravie i život. Mestskí 

policajti privolali k zraneným ležiacim osobám 22 krát rýchlu zdravotnú pomoc. 

Aj tieto osoby sa svojim správaním dopúšťajú priestupkov. Ide najmä o konzumáciu alkoholu na 

verejnom priestranstve, znečisťovanie verejného priestranstva. 

Často sú hliadky MsP privolávané zamestnancami do Domu kultúry, kde sa uvedené osoby zdržiavajú 

buď na toaletách, kde si perú svoje oblečenie, alebo prespávajú na kreslách umiestnených v objekte 

tohto zariadenia. Mestská polícia zvýšila v priebehu dňa výkon kontrolnej činnosti priestorov domu 

kultúry a uvedený problém týmto opatrením čiastočne odstránila. 

Iné, závažnejšie formy páchania deliktov u týchto osôb neevidujeme. Vymáhanie pokút od sociálne 

slabších osôb je problém sám o sebe, bezprostredne sa však mestskej polície a riešenia priestupkov 

dotýka. Domnievame sa, že skôr, ako problém bezpečnostný sa v tomto prípade jedná viac o problém 

sociálny, prípadne zdravotný. Na mestskú políciu je často vyvíjaný tlak, aby radikálnejšie postupovala 

voči osobám bez domova. Polícia všeobecne, má v takýchto prípadoch zviazané ruky. Je neprípustná 

kriminalizácia len na základe spoločenského postavenia danej osoby. Aj týmto osobám sú garantované 

občianske práva. Príslušník MsP je pri plnení úloh povinný najmä dodržiavať zákony a iné všeobecne 

záväzné právne predpisy a v zmysle zásady humanity je povinný dbať na vážnosť, česť a dôstojnosť 

občanov. 

Len v roku 2018 MsP zaznamenal tri úmrtia osôb bez domova, ktoré svojim správaním (znečisťovanie 

verejných priestranstiev, konzumácia alkoholických nápojov na verejných priestranstvách) a zlým 

životným postojom (nedostatočná respektíve žiadna hygiena) na verejných priestranstvách, často 

vzbudzovali verejné pohoršenie o obyvateľov mesta, kedy musela MsP v takýchto prípadoch 

zasahovať. 

V súvislosti s osobami bez domova otriasla verejnosťou správa, že dňa 20. marca 2018 došlo na území 

mesta Pezinok k vražde miestneho bezdomovca. Informácia o uvedenej udalosti bola overená 

prostredníctvom OO PZ Pezinok, ktorá na mestskú políciu Pezinok doručila týždenný nápad 

majetkovej a uličnej trestnej činnosti v Pezinku. Žiaľ, doručená správa z OO PZ potvrdila pravdivosť 

tejto udalosti. 
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Veľkým problémom mestskej polície pri plnení úloh na úseku verejného poriadku sú zákroky s 

osobami, ktoré majú príznaky značného požitia alkoholických nápojov a v dôsledku toho vzbudzujú 

verejné pohoršenie alebo ohrozujú seba, svoje okolie, svoju rodinu alebo iné osoby a taktiež verejný 

poriadok z dôvodu absencie protialkoholickej záchytnej izby (záchytky). Na zriadení záchytky najmä z 

dôvodu jej financovania sa kompetentné orgány (MV SR, MZ SR a MF SR) už niekoľko rokov 

nevedia dohodnúť aj keď na tento problém sa stále poukazuje aj prostredníctvom Prezidenta Združenia 

náčelníkov obecných a mestských polícii SR a zároveň člena Rady vlády pre prevenciu kriminality, 

Mgr. Jána Andrejka, PhD. Je preto potrebné, aby v tejto oblasti prejavilo väčšiu aktivitu aj Prezídium 

PZ SR. Jedná sa o problém, ktorý polícia a je to rovnako v prípade štátnej, tak aj mestskej, nedokáže 

vyriešiť k spokojnosti občanov. Sú to práve občania, ktorí poukazujú na nemohúcnosť policajných 

zložiek zabezpečiť poriadok v tejto oblasti. 

 

Výpis zo zvodky PZ SR : 

 

Dňa 20.03.2018 vyšetrovateľ OKP KR PZ Bratislava začal trestné stíhanie v trestnej veci 

obzvlášť závažného zločinu vraždy podľa § 145 ods. 1 Trestného zákona preto, že neznámy páchateľ, 

v presnejšie nezistenom čase, pravdepodobne v časovom rozmedzí od 16.00 hodinou dňa 18.03.2018 

až do 03.10 hodinou dňa 20.03.2018 na ulici Mladoboleslavská v Pezinku, v objekte bývalého 

hádzanárskeho ihriska, úmyselne usmrtil za použitia nezistenej zbrane poškodeného 36 ročného 

Branislava F. bytom Pezinok a to tak, že mu  spôsobil minimálne 12 bodných, resp. bodno-rezných 

poranení vo vrchnej časti tela, na následky ktorých poškodený na mieste zomrel. Službukonajúcim 

ohliadajúcim lekárom bola nariadená súdna pitva. Telo nebohého bolo prevezené pohrebnou službou 

Pieta Bratislava na ÚSL ul. Antolská v Bratislave k vykonaniu súdnej pitvy. Bola vyrozumená rodina 

nebohého. 

Vyšetrovaním prípadu bolo zistené, že páchateľom trestného činu vraždy je tiež bezdomovec, 

35 ročný Július O., bytom z Pezinka. 
 

 

Rómska komunita : 

 
Problémy s rómskou komunitou žijúcou priamo v aglomeráciách spoločensky a inak 

neizolovanou od samotných územných celkov pokračovali aj v roku 2018. Obyvatelia mesta Pezinok 

hodnotia prácu mestskej polície v zásade podľa vývoja miestnej kriminality a problémy s rómskou 

menšinou výrazne negatívne podporujú ich mienku. Tie ale nie sú riešiteľné bez efektívnej podpory 

občanov i štátnych pák. 

Policajné zásahy môžu len čiastočne ovplyvniť situáciu, zásadne meniť charakteristické rysy súčasnej 

kriminality páchanej zo strany Rómov len týmto spôsobom, je nemožné. 

Intolerancia väčšinového obyvateľstva, ktorú vyvolávajú špecifiká života Rómov nezapadajúce do 

štruktúry majoritnej komunity, je prenášaná v mnohých prípadoch na plecia mestskej polície v plnom 

rozsahu, lebo práve od nej sa očakáva radikálne riešenie situácie, ale v zle pochopenom kontexte jej 

práce. Výrazne sa to prejavuje pri páchaní majetkových trestných činov, ktoré sú dlhodobo, niekoľko 

rokov páchané v záhradkárskej osade v lokalite Glejovka. Od mestskej polície sa očakáva vyriešenie 

tohto problému, pričom na odhaľovanie, vyšetrovanie kriminality, konkrétne trestných činov, na 

zisťovanie páchateľov trestných činov nie je kompetenčne ani odborne – personálne vybavená. 

Policajný zbor Slovenskej republiky disponuje špecializovanými pracoviskami, personálom a 

technológiami potrebnými na potlačenie resp. eliminovanie uvedenej kategórie trestných činov. Sú to 

práve orgány činné v trestnom konaní (prokurátor a príslušník PZ SR) a súdy (nie mestské polície), 

ktoré v prípade spáchania trestných činov (nie priestupkov) svojou činnosťou zabezpečujú, aby trestné 

činy boli náležite zistené a ich páchatelia podľa zákona spravodlivo potrestaní. Napriek uvedenému, je 

každý deň situovaný príslušník mestskej polície – psovod so služobným psom do záhradkárskej časti 

tejto lokality, kde zabezpečuje svojou osobnou prítomnosťou (hliadková služba je vykonávaná peši) 

ochranu majetku a je v stálom osobnom kontakte s majiteľmi záhradiek. 

Mestská polícia rovnako, ako aj po minulé roky, venovala mimoriadnu pozornosť časti mesta 

obývanej rómskymi občanmi. 
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Napriek úsiliu zvládnuť čistotu a poriadok a napriek upozorneniam adresovaným Rómom, dochádzalo 

k opakovanému porušovaniu verejného poriadku (vyhadzovanie odpadkov z okien domov, zakladanie 

skládok odpadu, znečisťovanie verejného priestranstva, spaľovanie odpadu, voľný pohyb psov na 

verejnom priestranstve, rušenie nočného kľudu, krádeže, poškodzovanie cudzích vecí a pod.). Mestská 

polícia vykonala niekoľko policajných opatrení za účelom eliminovania páchania delikvencie - 

(páchania priestupkov) a narušovaniu verejného poriadku rómskymi občanmi žijúcimi v našom meste. 

Predovšetkým sa zvýšil výkon hliadkovej služby mestskej polície v lokalite Glejovka. Každý deň je 

plánovaný výkon hliadkovej služby počas dennej a nočnej pracovnej zmeny v obytnej časti rómskej 

komunity. Zvýšil sa výkon kontroly, najmä verejného poriadku a voľného pohybu psov v časti 

Glejovka, kde žijú Rómovia. 

Už v roku 2017 mestská polícia zaevidovala zvýšenú agresivitu, verbálne útoky, hrubé 

správanie rómskych detí, ktoré po odchode zo Špeciálnej základnej školy do miesta bydliska na 

verejných priestranstvách prevažne na sídlisku Juh alebo v potravinách hrubo urážali obyvateľov 

mesta alebo predajcov. Svojim správaním vzbudzovali verejné pohoršenie, dopúšťali sa priestupkov 

proti verejnému poriadku a proti občianskemu spolunažívaniu. Podnety na hrubé správanie mestská 

polícia dostala aj priamo zo školy, ktorú rómske deti navštevujú, kedy sú hrubými vulgarizmami, ale 

aj fyzickými útokmi atakovaní priamo pedagógovia. Okrem toho, že konkrétne prípady hrubého 

správania mestská polícia z úradnej povinnosti objasňovala a vykonala za prítomnosti pedagógov a 

zákonných zástupcov s rómskymi deťmi pohovor. O vzniknutej situácii resp. o uvedenej závažnej 

protiprávnej činnosti rómskych detí boli osobne mestskou políciou, respektíve úradným záznamom 

informovaný kompetentný štátny orgán a to Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Pezinok – oddelenie 

sociálno právnej ochrany detí a sociálnej kurately. 

Veľmi pozitívne je vnímaná zo strany mestskej polície spolupráca s riaditeľkou Spojenej školy 

na ulici Komenského v Pezinku, s pani Kovačovičovou. Spoločnými silami sa podarilo čiastočne 

eliminovať neskoré ranné príchody rómskych žiakov do školy, čím sa zlepšila ich dochádzka. Tiež sa 

podarilo zlepšiť stav vo veci verbálnych útokov zo strany rómskych detí na pedagogický zbor. Tie 

často presahovali hranicu únosnosti a slušného správania. 

Vzniknuté krízové situácie boli konzultované s rodičmi rómskych detí a niektoré boli oznámené na 

Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti Mestského úradu Pezinok. 

Veľkým pozitívom pre výchovu a vzdelávanie rómskej komunity je výstavba komunitného 

centra a pravidelné návštevy Armády spásy priamo v rómskej osade. Uvedené komunitné centrum má 

pozitívny vplyv na väčšinu Rómov v Glejovke, nakoľko ich vedie k duchovnému životu, k 

zodpovednosti, čistote v osade a okolí a k slušnému správaniu. Komunitné centrum slúži hlavne pre 

generáciu detí (od 3 do 5 rokov), doučovanie školákov, rekvalifikácie a integrácie Rómov do 

majoritnej spoločnosti. 

Od 01. októbra 2017 bola na mestskej polície Pezinok vytvorená nová funkcia - referent 

špecialista. Hlavným cieľom vytvorenia uvedenej funkcie na mestskej polícii bolo nadviazať lepší 

kontakt s rómami, pôsobiť preventívne, poučiť ich o oblasti trestného, priestupkového a sociálneho 

práva. Ďalej dohliadať na čistotu v osade a v jej okolí a vykonávať dohľad nad dodržiavaním právnych 

noriem. 

Napriek snahe zo strany mestskej polície, dochádzalo v minulosti k opakovanému porušovaniu 

verejného poriadku (vyhadzovanie odpadu v okolí osady, zakladanie skládok odpadu, znečisťovanie 

verejného priestranstva, spaľovanie odpadu, voľný pohyb psov na verejnom priestranstve a ich 

nekontrolovateľné množenie, rušenie nočného kľudu, krádeže, poškodzovanie cudzích vecí). 

Referent špecialista, inšpektor Juraj Vašík, vykonáva službu v rozsahu 2 až 3 hodiny, práve v rómskej 

osade. Počas aktívnej činnosti v rómskej osade získal inšpektor Juraj Vašík veľmi dobrú osobnú a 

miestnu znalosť, lepší prehľad o správaní rómskych obyvateľov, ich živote, zmýšľaní a cieľoch. 

V hodnotiacom období roku 2018 sa spolupráca s miestnymi obyvateľmi zhoršila, nakoľko 

vznikli znaky Getoidného správania (nedôvera voči hliadkam MsP Pezinok a OO PZ Pezinok.) 

Uvedené správanie prechádzalo opakovane do verbálnych útokov, ktoré dňa 29.08.2018 prerástlo aj  

do fyzických útokov na hliadky MsP Pezinok a OO PZ Pezinok. Taktiež bolo zistené, že v 

miestnej časti Glejovka sa vyskytujú rôzne nákazlivé choroby (Žltačka, Svrab, Impetigo - sladké 

chrasty a v niektorých prípadoch aj Tuberkulóza). 
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Pravidelnou hliadkovou a obchôdzkovou činnosťou v okolí lokality Glejovka, nadviazal úzky 

kontakt s majiteľmi firiem, miestnymi záhradkármi, rybármi. Aj vďaka ich vzájomnej spolupráce sa 

znížila majetková delikvencia voči majiteľom firiem, záhrad a tiež znečisťovanie verejného 

priestranstva v okolí jazera Dolná. 

Počas činnosti referent špecialista MsP aktívne spolupracuje s príslušníkom Karanténnej a 

odchytovej stanice MsP Pezinok, inšpektorom Petrom Urbanom, s ktorým sa podarilo vytvoriť 

evidenciu psov v rómskej komunite, zabezpečiť zaočkovanie a sterilizáciu miestnych psov. Na základe 

týchto aktivít má MsP Pezinok, lepší prehľad o pohybe a počte psov v rómskej komunite, a 

eliminovali možnosti zabránenia nekontrolovaného množenia psov a šírenia rôznych chorôb. 

 

Výpis zo zvodiek mestskej polície : 

 

 Dňa 11. januára 2018 v čase o 12,01 hodine na útvar MsP telefonicky oznámil obyvateľ zo 

záhradkárskej oblasti pri podniku Drevona, že po železničnej trati v smere od firmy Regena k 

Vinárskym závodom sa pohybujú 3 traja rómovia – dvaja muži a jedna žena, pričom preskakujú cez 

oplotenie do záhrad pravdepodobne za účelom páchania krádeží, pričom jeden z mladíkov má na sebe 

červenú mikinu. Hliadka MsP oznam preverila v čase o 12,05 hodine, vykonala obhliadku okolia 

záhrad v uvedenej lokalite, ale podozrivé osoby nespozorovala. Pri obhliadke okolia boli spozorované 

3 menšie kopy kovového materiálu /plechy, tyče a kovové rošty/, ktoré si následne prevzali záhradkári. 

Následne, v čase o 12,15 hodine bola kamerou č. 9 spozorovaná skupinka troch rómov, ktorí sa 

presúvali v smere od záhradkárskej oblasti popri koľajisku do CMZ, pričom jeden z rómov mal 

oblečenú červenú mikinu. Hliadka MsP sa následne v čase o 12,40 hodine presunula do CMZ, kde na 

ul. Farská v Pezinku požadovala od podozrivých osôb predloženie dokladov totožnosti. Jednalo sa o 

14 ročného Nikolasa B., 12 ročného Erika B., a 10 ročného Tomáša B.. Menovaní uviedli, že železo 

dostali od jedného zo záhradkárov, ktorého meno ale uviesť nevedeli. Činnosť hliadky MsP bola na 

mieste ukončená o 12,50 hodine. Daná skutočnosť bola konzultovaná so sociálnym oddelením MsÚ 

Pezinok, ktoré hliadku informovalo o skutočnosti, že uvedené osoby majú infekčnú kožnú chorobu 

Impetigo (sladké chrasty) a nemali by sa zdržiavať v kolektíve detí. Následne hliadka MsP 

informovala riaditeľov škôl o uvedenej skutočnosti, nakoľko sa tieto deti často zdržiavajú na ihriskách 

škôl. 
 

Dňa 31. januára 2018 v čase o 11,25 hodine počas pešej hliadkovej služby na ul. Tolstého 

spozorovala hliadka MsP, ako sa z vinohradov v blízkosti premostenia ulíc Okružná a SNP v Pezinku 

šíry čierny dym. Hliadka MsP sa presunula na uvedené miesto, kde vo vinohradoch spozorovala 

rómku, ktorá vypaľovala káble. Jednalo sa o 69 ročnú Ľudmila O., bytom Glejovka, Pezinok. 

Menovaná bola hliadkou MsP upozornená na nevhodné konanie a vyzvaná, aby oheň okamžite 

uhasila, čo následne učinila a z miesta odišla. 
 

Dňa 22. januára 2018 v čase o 13,15 hodine na útvar MsP Pezinok telefonicky oznámila  

obyvateľka mesta, že v miestnej časti Grinava na ulici Štúrova oproti rodinnému domu č. 34 v Pezinku 

sa nachádzajú dvaja neznámi rómovia, ktorí majú pri sebe dvojkolesovú káru a pozerajú do dvora 

rodinného domu, kde býva jej suseda. Nakoľko sa jedná o staršiu pani má obavu o jej bezpečnosť. 

Dopravná hliadka MsP oznam preverila v čase o 13,25 hodine a zistila, že na mieste sa nachádzali  38 

ročný J.B., a 21 ročný J.S., obaja bytom Glejovka, Pezinok, ktorí zvonili po rodinných domoch za 

účelom zberu starého železa. Menovaní boli poučení hliadkou MsP ako sa majú správať a aby osoby 

ktoré im odmietnu dať staré železo, ďalej neobťažovali. Protiprávne konanie na mieste zistené nebolo  

a činnosť dopravnej hliadky MsP ukončená o 13,35 hodine. 
 

Dňa 04. marca 2018 v čase o 16,17 hodine telefonicky požiadal hliadku MsP Pezinok o 

spoluprácu stála služba OO PZ pri preverení oznamu v OC Kaufland na ul. Myslenická v Pezinku, kde 

zadržali páchateľa krádeže tovaru. Hliadka MsP oznam preverila v čase o 16,25 hodine a na mieste 

zistila, že sa jedná o maloletú osobu 13 ročného R. B., bytom Glejovka, Pezinok. Menovaný sa pokúsil 

odcudziť rôzny tovar - potraviny/ v hodnote 46,15 €, pričom bol kamerovým systémom spozorovaný 

pracovníkom SBS. Následne bola maloletej osobe obmedzená osobná sloboda pri pokuse opustiť OC 

Kaufland bez zaplatenia cez vstupný priestor do predajne. 
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Odcudzený tovar bol nepoškodený vrátený do predaja. Počas dokumentácie udalosti hliadkou MsP sa 

na miesto dostavil zákonný zástupca - matka maloletého. Táto si po poučení hliadkou MsP o ďalšom 

postupe syna prevzala. Maloletý R.B., za prítomnosti svojej matky hliadke MsP k podaniu vysvetlenia 

uviedol, že uvedené potraviny vzal, nakoľko na ne nemal peniaze a nemohol si ich kúpiť. 

V uvedenom prípade prišlo k spáchaniu priestupku proti majetku podľa § 50 ods. 1) Zákona SNR č. 

372/1990 Zb. o priestupkoch, v znení neskorších zmien a doplnkov. Vzhľadom k tomu, že páchateľom 

priestupku je maloletá osoba, vec bola v zmysle § 60 ods. 3 písm. a) Zákona SNR č. 372/1990 Zb. 

o priestupkoch, v znení neskorších zmien a doplnkov odložená záznamom. Nakoľko sa v danom 

prípade jednalo o maloletú osobu, uvedená skutočnosť bola oznamená formou úradného záznamu na 

Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti MsÚ Pezinok PhDr. Milade Hegyiovej. 
 

Dňa 14. marca 2018 v čase o 12,17 hodine na útvar MsP Pezinok telefonicky na linku 

oznámila zástupkyňa riaditeľa základnej Špeciálnej školy na ulici Komenského v Pezinku, že majú 

problémy v triede s maloletými žiakmi rómskeho etnika, ktorí sa medzi sebou fyzicky napádajú a 

slovne vyhrážajú personálu učiteľského zboru. Ďalej oznamovateľka uviedla, že sa kontaktovali aj s 

rodičmi maloletých detí, ktorí sa ale nenachádzali doma a nemohli si pre svoje deti prísť. Hliadka MsP 

sa v čase o 12,25 hodine dostavila na miesto udalosti, kde vykonala za prítomnosti zástupkyne 

riaditeľa základnej Špeciálnej školy a učiteľky, ktorej boli smerované nadávky a vyhrážky od 

rómskych detí, dohovor s týmito maloletými žiakmi. Tí sa za svoje spávanie ospravedlnili a prisľúbili, 

že sa to už nebude opakovať. 
 

Dňa 29.08.2018 v čase o 19,55 hodine na útvar MsP Pezinok  telefonicky na linku 159 

oznámil anonym /žena/, že z Rómskej osady v časti Glejovka sa šíri hustý a štipľavý dym. Dvojčlenná 

hliadka MsP Pezinok oznam preverila v čase o 20,05 hodine, pričom potvrdila jeho hodnovernosť. 

Na mieste sa hliadka pokúsila nadviazať verbálny kontakt s osadníkmi, ktorí stáli pri ohni a 

prihadzovali doň drevotriesku, čo malo za následok husté dymenie a šírenie nepríjemného štipľavého 

zápachu. Hliadka MsP Pezinok rómske osoby zároveň upozornila na skutočnosť, že je zakázané 

zakladať otvorené ohne na verejnom priestranstve, preto musia oheň uhasiť. Po tomto upozornení 

začali rómovia hliadku hrubo verbálne urážať cit. ,,vypadnite do p..., tam choďte gádžov riešiť, ktorí 

pália a chytajte úchylákov, my tu bývame, preto si  budeme  robiť čo chceme a oheň si uhaste sami, 

my ho hasiť nebudeme“. 

Následne rómovia vrátane prítomných detí začali pokrikovať, aby hliadka vypadla z ich pozemku a po 

hliadke začali hádzať kamene, sklenené fľaše a rôzny stavebný materiál. Po tomto útoku zo strany 

rómov sa zasahujúca hliadka MsP Pezinok stiahla do bezpečnej vzdialenosti a požiadala 

prostredníctvom stálej služby MsP o privolanie hliadky OO PZ Pezinok. 

V čase o 20,30 hodine sa na miesto dostavila aj hliadka OO PZ Pezinok. Zároveň bolo 

telefonicky prostredníctvom stálej služby MsP v čase o 20,35 hodine vyrozumené aj operačné 

pracovisko HaZZ Pezinok. Po príchode hliadky OO PZ Pezinok sa na miesto zbehlo ešte viac 

rómskych osadníkov, ktorí začali zasahujúce hliadky najskôr verbálne napádať a po opakovaných 

výzvach, aby upustili od protiprávneho konania, neznámy róm pristúpil k príslušníkovi MsP Pezinok a 

udrel ho päsťou pravej ruky do oblasti hrudníka. Okamžite po tomto útoku použil druhý príslušník 

MsP Pezinok slzotvorný sprej voči útočníkovi, aby mu znemožnil ďalší útok. Nakoľko začali rómovia 

po hliadkach hádzať zapálené predmety, kamene, pneumatiky a  betónové tvárnice, zasahujúca hliadka 

OO PZ Pezinok bola nútená použiť varovný výstrel do vzduchu zo služobnej zbrane a hliadka MsP 

Pezinok musela opakovane použiť na svoju obranu slzotvorné prostriedky voči útočiacim Rómom. 

Nakoľko zasahujúce hliadky MsP Pezinok a OO PZ Pezinok neboli schopné svojimi silami a 

prostriedkami na mieste obnoviť verejný poriadok a príslušníkom hrozilo ohrozenie na živote a zdraví, 

presunuli sa do bezpečnej vzdialenosti odkiaľ požiadali prostredníctvom stálej služby o privolanie 

posíl. V čase o 20,45 hodine sa na miesto dostavila aj posádka HaZZ Pezinok, jej zásah však už nebol 

potrebný, nakoľko oheň medzičasom vyhasol. V čase o 20, 51 hodine sa na miesto dostavili privolané 

policajné hliadky PMJ, psovodi a služba kriminálnej polície. 

V čase o 21,15 hodine zasahujúce hliadky vstúpili spoločne do rómskej osady, kde sa pokúsili 

vyhľadať a stotožniť aktérov a iniciátorov útoku na hliadku MsP Pezinok a hliadku OO PZ Pezinok. 
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Nakoľko hliadka OO PZ Pezinok z miestnej znalosti poznala útočníkov, zasahujúce hliadky sa ich 

pokúsili vyhľadať v ich príbytkoch, v ktorých  sa pred vstupom hliadok do osady uzamkli a odmietali 

ich na výzvy opustiť. 

Po tomto zistení veliteľ zásahu PZ požiadal hliadku MsP Pezinok, aby sa presunula na útvar MsP 

Pezinok a písomne spracovala úradný záznam, nakoľko v danom prípade bola naplnená skutková 

podstata trestného činu „Útok na verejného činiteľa“. Činnosť hliadky MsP Pezinok na mieste zákroku 

bola ukončená o 22,20 hodine. Pri zákroku nedošlo k zraneniu príslušníkov MsP ani OO PZ Pezinok, 

a ani k poškodeniu služobného motorového vozidla. Priebeh celého incidentu bol zaznamenaný 

kamerovým systémom mesta Pezinok (kamera č. 28). 
 

Fotodokumetácia z okolia jazera Dolná v Pezinku 
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Fotodokumetácia z okolia futbalového ihriska GFC Grinava v Pezinku 
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Hliadková služba : 

 
Hliadky MsP plnia úlohy v súlade so zákonom SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení 

neskorších predpisov. Výkon hliadkovej služby zabezpečujú štyri zmeny, pričom každá zmena je 

zložená prevažne z dvoch hliadok. Hliadku tvoria dvaja príslušníci mestskej polície. MsP Pezinok 

vykonáva hliadkovú činnosť v nepretržitom 24-hodinovom cykle a je rozdelená do 

dvanásťhodinových pracovných zmien. V súčasnosti je v hliadkovej službe zaradených 20 

príslušníkov MsP. Ich riadenie a koordináciu zabezpečuje náčelník MsP, zástupca náčelníka MsP a 

veliteľ zmeny – stála služba. Veliteľ zmeny priamo koordinuje ich činnosť na základe požiadaviek 

obyvateľov a iných osôb v meste (telefonické, prípadne osobné oznamy) a zabezpečuje ich okamžité 

riešenie. Účinným nástrojom riadenia hliadok vo výkone je GPS, s pomocou ktorého môže stála 

služba okrem kontroly pohybu hliadky, zistiť aj hliadku, ktorá sa nachádza najbližšie k miestu 

oznamu. Týmto spôsobom dochádza k skráteniu príchodového času na miesto určenia. 
 

V rámci ranných a poobedných zmien je podľa možností činnosť hliadok orientovaná do pridelených 

sektorov. Mesto Pezinok je pre potreby mestskej polície rozdelené 4 sektorov. Každý sektor je 

pridelený jednej pracovnej zmene a príslušné ulice v sektore konkrétnemu policajtovi. Nočné zmeny 

sú orientované do oblastí spoločenskej aktivity: diskotéky, zábavy, obchodné domy a do oblastí, v 

ktorých bolo zistené pretrvávajúce protispoločenské konanie. V pridelených sektoroch si hliadky 

formou kontaktu s obyvateľmi budujú sieť informátorov, ktorí im výraznou mierou napomáhajú pri 

odhaľovaní páchateľov priestupkov v rôznych oblastiach. Z dôvodu zlepšenia kontaktu hliadok MsP s 

obyvateľmi, bola zavedená povinnosť hliadky vykonávať pešiu hliadkovú činnosť tridsať minút z 

každej hodiny. Od tejto povinnosti môže hliadka upustiť len v odôvodnenom prípade a to v prípade 

preverovania oznamu, vykonávania zásahu alebo služobného zákroku. Príslušníci MsP sa okrem 

zisťovania priestupkov zameriavajú aj na zisťovanie nedostatkov, ktoré môžu výrazným spôsobom 

ovplyvniť bezpečnosť obyvateľov mesta. Tieto nedostatky sa týkali chýbajúcich poklopov kanalizácie, 

nefunkčného verejného osvetlenia, chýbajúcich alebo poškodených dopravných značiek, poškodených 

komunikácií, stromov a kríkov, ktorých konáre prerastajú do chodníkov a pod.. 

 

 

Služobné zákroky : 

 
Služobným zákrokom je zákonom presne vymedzená činnosť, ktorá sa vykonáva v medziach 

zákona, pričom policajt pri jej výkone bezprostredne zasahuje do základných ľudských práv a slobôd 

dotknutých osôb. Je to bezprostredný zákrok policajta, ktorého prostredníctvom sa operatívne a 

priamo odvracia nebezpečenstvo a nastoľuje sa spoločensky žiaduci stav (obmedzenie osobnej 

slobody, predvedenie, použitie donucovacích prostriedkov). 

 
V roku 2018 príslušníci MsP vykonali 12 služobných zákrokov voči osobám, ktoré boli buď priamo 

prichytené pri páchaní trestného činu alebo bezprostredne po ňom, alebo bolo nutné použiť zákonný 

postup v zmysle obmedzenia osobnej slobody osoby alebo predvedenie osoby buď na útvar MsP alebo 

na útvar OO PZ Pezinok, čo je o 5 služobných zákrokov viac, ako v roku 2017. Podľa policajnej 

terminológie je služobný zákrok zákonom ustanovená a v jeho medziach vykonávaná činnosť 

policajta, pri ktorej sa bezprostredne zasahuje do základných práv a slobôd osoby. 

Po vykonaní služobného zákroku bola 6 páchateľom trestných činov obmedzená mestskou 

políciou osobná sloboda a boli ihneď predvedení na miestne príslušný základný útvar PZ, t.j. na 

obvodné oddelenie PZ v Pezinku. 

Na OO PZ Pezinok mestská polícia oznámila v roku 2018 spolu 7 zistených, spáchaných 

trestných činov, ktoré mu úradným záznamom oznámila, respektíve odovzdala na ďalšie konanie vo 

veci. (V roku 2017 - Mestskou políciou bolo 15 zistených, spáchaných trestných činov oznámených na 

OO PZ Pezinok). 
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Jednalo sa v dvoch prípadoch o naplnenie skutkovej podstaty trestného činu Krádeže; v dvoch 

prípadoch o spáchanie trestného činu Výtržníctvo; v dvoch prípadoch o trestný čin Poškodzovanie 

cudzej veci; v jednom prípade o trestný čin Nedovolená výroba omamných a psychotropných látok, 

jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi. 

V 5 prípadoch bol objasňovací spis odovzdaný Mestskou políciou Policajnému zboru, kedy sa 

pri objasňovaní priestupku zistilo, že konaním páchateľa boli naplnené všetky znaky skutkovej 

podstaty trestného činu a teda sa nejednalo o priestupok, ale o trestný čin, pričom vo všetkých  5 

prípadoch sa jednalo o trestný čin Krádeže. 

Hliadky MsP vykonávali zásahy a služobné zákroky aj na požiadanie OO PZ Pezinok z 

dôvodu, že v čase oznamu občana nemali hliadku, ktorá by bola schopná v čo najrýchlejšom čase 

preveriť oznam, resp. vykonať zásah alebo služobný zákrok. Len v roku 2018 MsP vykonala 75 

takýchto zásahov resp. služobných zákrokov. 

Mestská polícia predviedla na útvar MsP za účelom zistenia totožnosti alebo za účelom požadovania 

vysvetlenia potrebného pre objasnenie skutočností dôležitých pre odhalenie priestupku a zistenie jeho 

páchateľa spolu 11 osôb, čo je o 9 predvedených osôb viac, ako v roku 2017. Osoby boli predvedené v 

dvoch prípadoch aj na OO PZ Pezinok, za účelom zistenia totožnosti osoby. 

V 17 prípadoch hliadka mestskej polície obmedzila osobnú slobodu osobe, ktorá narúšala 

verejný poriadok, napádala iné osoby, ničila majetok obyvateľov alebo mesta, čo je o dve osoby viac, 

ako v roku 2017. 

V 715 prípadoch príslušníci MsP použili v súlade so zákonom donucovacie prostriedky, 

pričom v 700 prípadoch sa jednalo o použitie technického prostriedku na zabránenie odjazdu 

motorového vozidla. V 15 prípadoch hliadky MsP použili voči páchateľovi deliktu v súlade so 

zákonom miernejšie donucovacie prostriedky akými sú hmaty, chvaty, slzotvorné prostriedky a putá. 

Mestská polícia v roku 2018 zasahovala v 43 prípadoch priamo v rodinách, kedy v 37 

prípadoch sa jednalo problémy spojené s občianskym spolunažívaním v prevažnej miere medzi 

manželmi, druhom a družkou (majetko právne a občianskoprávne spory), a v 12 prípadoch sa jednalo o 

návrhové delikty. Nakoľko sa jednalo o návrhové delikty, o ktorých možno konať len na návrh 

navrhovateľa a ktoré mestská polícia nie je oprávnená objasňovať, tieto osoby poučila o spôsobe, 

akým majú postupovať, resp. ktorému orgánu môžu priestupok oznámiť. 

U tejto skupiny deliktov rezonuje vážny problém - zlé medziľudské vzťahy, čo sa prejavuje v 

hrubostiach, urážkach, fyzických napádaniach, pričom uvedené konania napĺňajú skutkovú podstatu 

priestupku proti občianskemu spolunažívaniu. Práve v tejto oblasti protispoločenského konania je 

citeľná latencia, čo sa prejavuje aj v počte zistených priestupkov na tomto úseku. Uvedené formy 

správania sa najviac prejavujú v rodinách (konflikty medzi manželmi, rodičmi a deťmi, medzi súrodencami), 

ale aj na verejnosti (verejne prístupných miestach) na pracoviskách a i. Mestská polícia pokiaľ nie je 

sama svedkom protiprávneho konania, je schopná vo veci konať - zasiahnuť len na základe oznámenia 

občana, čo sa ale stáva v takýchto prípadoch zriedkavo. 

Každý služobný zákrok sa vyhodnocuje z hľadiska dodržania zásad, taktiky a techniky jeho 

vykonania. Prípadné nedostatky – chyby (zákonnosť, opodstatnenosť, primeranosť a i.) sa analyzujú a na 

ich základe sa zabezpečuje školenie a výcvik príslušníkov mestskej polície. Činnosťou mestskej 

polície nesmie občanovi vzniknúť bezdôvodná ujma a prípadný zásah do práv a slobôd občana nesmie 

prekročiť mieru nevyhnutnú na dosiahnutie účelu sledovaného zákrokom. 

V súvislosti s vykonávaním služobných zákrokov bola v roku 2017 nadviazaná úzka 

spolupráca so Strednou odbornou školou PZ v Pezinku. Náčelník mestskej polície listom požiadal 

riaditeľa SOŠ PZ v Pezinku o preškolenie mestskej polície Pezinok v oblasti skvalitnenia odbornej 

služobnej prípravy jej príslušníkov. Konkrétne sa v mesiaci október 2018 príslušníci mestskej polície 

Pezinok zúčastnili preškolenia a výcviku metodiky, taktiky a techniky služobných zákrokov 

kvalifikovanými pedagógmi v školiacich zariadeniach Strednej odbornej školy Policajného zboru v 

Pezinku. 
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Policajno - bezpečnostné akcie : 

 
V hodnotiacom období v mesiaci marec (kontrola bola vykonaná v termíne 23.03.2018 v čase 

od 20,00 hodiny do 24.03.2018 do 01,30 hodiny), bola mestskou políciou vykonaná v mestských 

prevádzkach policajno-bezpečnostná akcia, ktorá bola zameraná na kontrolu dodržiavania zákazu 

podávania, predávania alebo inak umožnenia požívania alkoholických nápojov a tabakových výrobkov 

osobám mladším ako 18 rokov, zisťovanie prítomnosti maloletých a mladistvých osôb v čase 

školského vyučovania v pohostinských zariadeniach, reštauráciách a herniach a na pátranie po 

hľadaných osobách. Cieľom tejto policajnej akcie bolo zistiť, do akej miery sú v jednotlivých 

prevádzkach na území Mesta Pezinok dodržiavané  zákazy, obmedzenia alebo povinnosti, ktoré im 

ukladajú príslušné ustanovenia zákonov, ktorými sa zabezpečuje ochrana spoločnosti pred 

nedovoleným nakladaním s alkoholickými nápojmi, omamnými a psychotropnými látkami s osobitným 

zreteľom na ochranu detí a mládež. 

Kontrola bola vykonaná v 21 prevádzkach reštauračného a pohostinského charakteru, pri 

ktorej bolo v 34 prípadoch overovaná totožnosť osôb (vek osôb), u 2 osôb zisťovala mestská polícia 

alkotesterom alkohol v dychu. V jednom prípadoch sa kontrolou zistilo požitie alkoholického nápoja 

mladistvou osobou. Mladistvú osobu si na útvare mestskej polície prevzali rodičia. Vo veci spáchania 

priestupku na úseku ochrany pred alkoholizmom mestská polícia započala objasňovanie priestupku, v 

rámci ktorého bol páchateľ uvedeného deliktu doriešený v blokovom konaní. 

 
Dňa  20. júla 2018 v čase od 19,00 hodiny do 21,00 hodiny bola v spolupráci s OO PZ 

Pezinok bola vykonaná policajno-bezpečnostná akcia zameraná na kontrolu podávania alkoholických 

nápojov v pohostinských a reštauračných zariadení mladistvým a maloletým osobám na území mesta 

Pezinok. Počas akcie vykonali spoločné hliadky MsP Pezinok a OOPZ Pezinok kontrolu v šiestich 

pohostinských a reštauračných zariadeniach. Konkrétne v prevádzke Knajpa na ulici Meisslová v 

Pezinku; Biliard Bar na ulici Moyzesova v Pezinku; Magic bar + herňa na ulici Bystrická v Pezinku; U 

Nováka na ulici Bernolákova v Pezinku; Templár pub na ulici Meisslová v Pezinku a Nádvorie 

zámockého parku v Pezinku. Počas uvedených kontrol nebolo zistené požívanie alkoholických 

nápojov osobami maloletými alebo osobami mladistvými. 

 
V mesiaci apríl 2018 (od 09.04.2018 do 13.04.2018) mestská polícia vykonávala najmä v 

skorých ranných hodinách zvýšenú kontrolnú činnosť v intraviláne mesta, prevažne na sídliskách, 

zameranú na dodržiavanie povinností majiteľov psov. Za toto obdobie bolo skontrolovaných spolu 

101 osôb so psami, pri čom kontrolami neboli zistené žiadne nedostatky. Kontroly boli zamerané 

najmä na to, či osoby mali psov na vôdzke na miestach, kde je voľný pohyb psov zakázaný, na 

povinnosť označenia psa evidenčnou známkou od mesta, umiestnenou na obojku alebo postroji a na 

povinnosť odstraňovania psích exkrementov, ak pes znečistil verejné priestranstvo. Všetky kontroly 

boli vykonané v súlade so zákonom č. 282/2002 Z.z. o niektorých podmienkach držania psov v znení 

neskorších predpisov a s VZN Mesta Pezinok č. 4/2018 o niektorých podmienkach držania psov. 

Kontrolami bolo zistené, že 9 psov bolo zaregistrovaných v inom meste ako v meste Pezinok, 

v 4 prípadoch psi nemali evidenčnú známku a 5 osôb so psami bolo v dôchodkovom veku. Zistené 

nedostatky boli riešené v súlade so zákonom. Pri kontrolách príslušníci MsP dohliadali hlavne na to, 

aby osoby ktoré psíkov venčili, mali psov riadne označených evidenčnou známkou od mesta 

umiestnenou na obojku alebo postroji a na očistenie verejného priestranstva od psích exkrementov. 

Na uvedenej policajnej akcii sa zúčastnilo 9 príslušníkov MsP Pezinok. Neboli zistené žiadne 

závažné nedostatky. Mestská polícia Pezinok, bude aj naďalej vo zvýšenej miere vykonávať dohľad 

nad dodržiavaním povinností majiteľov psov. 
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Referát objasňovania priestupkov : 

 
Mestská polícia v roku 2012 v rámci schválenej organizačnej štruktúry zriadila referát 

objasňovania priestupkov. 

Úlohou tohto referátu je, odbremeniť príslušníkov mestskej polície zaradených do priameho výkonu 

hliadkovej služby od administratívnych činností súvisiacich s objasňovaním priestupkov a skvalitniť 

operatívnu pátraciu činnosť na tomto úseku, rovnako, ako aj skvalitniť vykonávanie procesných 

úkonov, ktoré sú nevyhnutnou súčasťou objasňovania spáchaných priestupkov. 

Zaradenie inštitútu objasňovania priestupkov do procesnoprávnej úpravy priestupkového práva má 

svoj nesporný význam, nakoľko práve inštitút objasňovania slúži na rýchle, často bezprostredné a 

operatívne zistenie o tom, či skutok možno považovať za priestupok a či ho spáchal podozrivý z 

priestupku. Personálne vybavenie uvedeného referátu tvoria traja príslušníci mestskej polície s viac, 

ako 28 ročnou praxou v oblasti policajno bezpečnostných služieb. Cieľom objasňovania priestupkov 

je, aby v prípadoch, kde nie je známy páchateľ deliktu, bol tento operatívno pátracou činnosťou 

vypátraný a nezvratnými dôkaznými prostriedkami mohlo byť realizované jeho zákonné potrestanie 

(uloženie sankcie). 

Referát objasňovania priestupkov mestskej polície Pezinok v roku 2018 zahájil 

objasňovanie priestupku v 72 prípadoch. 

Z uvedeného počtu bolo najviac priestupkov oznámených na útvar MsP Pezinok z oblasti 

majetkových deliktov, spolu 37 priestupkov. 

V 5 prípadoch bola vec formou odovzdania veci, oznámená PZ SR pre podozrenie z trestného 

činu. 
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Z uvedeného počtu odovzdaných priestupkov sa v 2 prípadoch jednalo o úmyselné poškodenie 

sklenených bezpečnostných výplní výkladov prevádzok v centre mesta Pezinok. V jednom prípade sa 

jednalo o krádež bicykla na stanici ŽSR Pezinok, čo bolo zistené kamerovým systémom mesta a 

páchateľ bol priamo pri čine zadržaný hliadkou MsP Pezinok. V jednom prípade sme evidovali 

krádeže elektrického ohradníka vo viniciach časti Keida, pričom boli následne vykonané potrebné 

opatrenia na zabránenie tohto protiprávneho konania. Inštaláciou fotopascí s okamžitou identifikáciou 

pohybu osôb v danej lokalite. Zároveň boli vo viniciach vykonávané častejšie kontroly hliadkami 

MsP. Tie boli zamerané na monitorovanie pohybu záujmových osôb v lokalite viníc. V oblasti 

majetkových deliktov v jednom prípade MsP eviduje krádež lavičiek z verejného priestranstva na 

sídlisku Sever, kde bola referátom objasňovania priestupkov zistená podozrivá osoba a vec bola 

odovzdaná PZ SR. Referát objasňovania priestupkov objasňoval v roku 2018 krádeže bicyklov alebo 

doplnkov na bicykle v počte 10 prípadov. Z uvedeného počtu krádeží sa podarilo objasniť priestupok 

len v jednom prípade s využitím kamerového systému. V ostatných prípadoch sa jednalo o neznámeho 

páchateľa priestupku. 

V jednom prípade sa podarilo referátu objasňovania priestupkov objasniť poškodenie zariadenia 

predajne potravín, kde bol zistený konkrétny páchateľ priestupku, ktorý bol doriešený v rámci 

príslušných právnych predpisov. 

Nezanedbateľné množstvo spáchaných priestupkov proti majetku má charakter poškodzovania 

verejnoprospešných zariadení, ako sú napríklad sklenené výplne zastávok SAD. V roku 2018 mestská 

polícia opätovne zaznamenala zvýšený počet krádeží smetných nádob na separovaný zber odpadu, 

pričom evidujeme v týchto prípadoch nízku objasnenosť, nakoľko je  získanie dôkazných prostriedkov 

veľmi obtiažné. 

Pri objasňovaní priestupkov a zisťovaní páchateľov krádeží sa využívajú aj záznamy z 

kamerového systému mesta Pezinok. Z uvedeného počtu priestupkov sa aj za pomoci kamerového 

systému mesta Pezinok podarilo objasniť niektoré majetkové delikty napríklad krádež bicykla, či 

priestupky na úseku verejného poriadku a správania sa na verejnosti. Zásluhou kamerového systému 

bola spozorovaná v centre mesta Pezinok podozrivá osoba a to z krádeže retiazky zo žltého kovu.  

Pohyb tejto osoby bol monitorovaný kameovým systémom na základe čoho bola podozrivá osoba 

zadržaná hliadkou MsP na stanici ŽSR Pezinok v momente keď sa snažila opustiť mesto Pezinok 

autobusovým spojom. Páchateľ bol následne odovzdaný na mieste PZ SR z dôvodu podozrenia so 

spáchania trestného činu - krádeže. 

Zabezpečenie ochrany majetku pred úmyselným poškodením, vykonáva referát objasňovania 

priestupkov rôznymi opatreniami. Na zamedzenie protiprávnej činnosti využíva aj technické 

zariadenia, akými sú foto pasce. Tieto zariadenia boli inštalované v priebehu roka 2018 najmä v areáli 

cintorína na ulici Senecká v Zámockého parku, a tiež v určitých častiach pezinských viníc. Pomocou 

týchto prijatých opatrení sa výrazne znížil počet priestupkov proti majetku v zmysle úmyselného 

poškodzovania majetku občanov a mesta. Taktiež sa obmedzil pohyb osôb na cintoríne v čase, keď je 

pre verejnosť zatvorený. Týmito opatreniami sa tiež obmedzil pohyb osôb po prevádzkovom čase (v 

nočných hodinách) v Zámockom parku. Mestská polícia v uvedenej kontrolnej a preventívnej činnosti 

bude naďalej pokračovať a ochranu verejného poriadku; ochranu majetku, skvalitňovať. 

Referát objasňovania priestupkov MsP Pezinok objasňoval v roku 2018 spolu 6 priestupkov 

proti verejnému poriadku. V 5 prípadoch boli na úseku ochrany verejného poriadku, referátom 

objasňovania priestupkov MsP zistení konkrétni páchatelia a doriešení pokutami v blokovom konaní 

alebo bola vec odovzdaná príslušnému správnemu orgánu. V jednom prípade bola vec uložená 

záznamom, páchateľ priestupku neznámy. Pri monitorovaní a obnove verejného poriadku boli taktiež 

použité záznamy z kamerového systému MsP, čo tiež výrazne prispelo k zisteniu konkrétnych 

páchateľov priestupkov. 

Na úseku objasňovania priestupkov proti občianskemu spolunažívaniu boli objasňované 3 

priestupky. Vo všetkých prípadoch bol referátom objasňovania priestupkov zistený konkrétny páchateľ 

priestupku. Jednalo sa o protiprávne konanie ktoré spočívalo v hrubom správaní alebo drobnom 

ublížení na zdraví. Páchatelia boli doriešení pokutami v blokovom konaní. 

V oblasti objasňovania priestupkov proti poriadku v správe bolo objasňovaných 17 

priestupkov. V 6 prípadoch boli referátom objasňovania priestupkov MsP Pezinok, zistení konkrétny 

páchatelia priestupkov. 
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Jednalo sa v 5 prípadoch o priestupky na úseku nakladania s drobným stavebným a komunálnym 

odpadom, či parkovaním zjavne nepojazdného vozidla na verejnom priestranstve, pričom boli 

páchatelia doriešený pokutami v blokovom konaní. V jednom prípade bol zistený konkrétny páchateľ 

priestupku na úseku používania pyrotechnických výrobkov na území mesta Pezinok, ktorý bol 

doriešený pokutou v blokovom konaní. Ostatné priestupky boli v rámci príslušných právnych 

predpisov uložené alebo odložené záznamom. 

Činnosť referátu objasňovania priestupkov bola v roku 2018 zameraná aj na objasňovanie 

priestupkov na úseku ochrany pred alkoholizmom a inými toxikomániami a to v počte 9 priestupkov. Z 

uvedeného počtu priestupkov boli v 6 prípadoch zistení konkrétny páchatelia, ktorí boli doriešení 

pokutami v blokovom konaní. V 3 prípadoch bol priestupok uložený záznamom, páchateľ priestupku 

neznámy. Konzumácia alkoholu mladistvou osobou bola v zmysle príslušných právnych predpisov 

oznámená na majetko právne oddelenie a na oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti MsÚ Pezinok. 

Na úseku objasňovania priestupkov proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky (BaPCP) 

referát objasňovania priestupkov v 14 prípadoch priestupok formou  správy o objasnení priestupku 

odoslal na vecne a miestne príslušný dopravný inšpektorát, resp. správny orgán. Referát objasňovania 

priestupkov realizoval v 125 prípadoch v rámci objasňovania priestupku písomné predvolanie osoby 

na útvar MsP Pezinok na účel podania vysvetlenia. 

V počte 46 priestupkov proti BaPCP bolo doriešených v rámci príslušných právnych predpisov 

a to pokutami v blokovom konaní priamo referátom objasňovania priestupkov. V niektorých 

prípadoch boli objasňovaním zistené, skutočnosti ktoré nasvedčovali tomu, že sa nejednalo o 

priestupok, alebo bol priestupok doriešený napomenutím. 

Referát objasňovania priestupkov v rámci svojich pracovných činností vykonal formou 

úradného záznamu oznámenie o zistených skutočnostiach /poznatky zo zvodky MsP/ pre oddelenie 

školstva a sociálnej starostlivosti MsÚ Pezinok, v počte 49 úradných záznamov. 

Referát objasňovania priestupkov v rámci svojich pracovných činností vykonal formou 

úradného záznamu oznámenie o zistených skutočnostiach pre Úrad práce sociálnych vecí a rodiny 

resp. oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, v počte 10 úradných záznamov. 

Referát objasňovania priestupkov v rámci svojich pracovných činností vykonal formou 

mailovej správy oznámenie o zistených skutočnostiach pre príslušné OO PZ Pezinok, v týždenných 

intervaloch. 

Referát objasňovania priestupkov v rámci svojich pracovných činností vykonal formou 

úradného záznamu oznámenie o zistených skutočnostiach, pre oddelenie majetkovoprávne MsÚ 

Pezinok, v počte 13 úradných záznamov. 

Referát objasňovania priestupkov MsP Pezinok aj naďalej pracuje na skvalitňovaní systému 

práce v rámci objasňovania, odhaľovania a vyhľadávania priestupkov a ich páchateľov a to s využitím 

technických prostriedkov na zaznamenávanie pohybu podozrivých osôb. 

Príslušníci referátu objasňovania priestupkov v priebehu roka 2018 vykonávali okrem 

objasňovania priestupkov, aj činnosti v rámci výkonu prevencie kriminality. Aktívne spolupracovali 

pri organizovaní športového dňa pre deti všetkých Základných škôl v Zámockom parku a následne 

samostatne v Špeciálnej škole, ale aj pri riešení problémov v rámci správania sa detí v školskom 

prostredí, pričom išlo žiakov vyšších ročníkov. Tieto činnosti boli vykonávané v spolupráci s 

koordinátorkou prevencie kriminality MsP Pezinok, inšpektorkou Bc. Luciou Korytárovou. Referát 

objasňovania priestupkov pravidelne informuje oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti MsÚ 

Pezinok o zistených skutočnostiach, vykonaných opatreniach (v roku 2018 – 49 oznámení). Pracovníci 

referátu objasňovania priestupkov vykonávajú aj činnosti v rámci obsluhy kamerového systému mesta 

Pezinok. Archivujú záznamy pre potreby vlastného objasňovania priestupkov, ale v nemalej miere aj 

pre potreby vyšetrovania trestnej činnosti PZ SR /v roku 2018 –  76 vybavených žiadostí/. V rámci 

práce na kamerovom systéme sa vykonáva aj samotné monitorovanie verejného priestranstva za 

účelom dohľadu v oblasti ochrany majetku, života a zdravia osôb, verejného poriadku, bezpečnosti a 

kontroly resp. dohľadu na úseku bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky. 
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Príslušníci MsP funkčne zaradení na plnenie úloh referátu objasňovania priestupkov ďalej 

vykonávajú činnosti zamerané na skvalitnenie práce ostatných príslušníkov MsP, ktorí sú zaradení do 

priameho výkonu hliadkovej služby a to tým, že jednotlivé výstupy práce konkrétnych policajtov 

spracované pre potreby objasňovania priestupku resp. ďalšieho konania vo veci, sú spoločne 

konzultované pre účely skvalitnenia nielen predkladaných administratívnych náležitosti, ale aj 

metodiky a taktiky postupov vykonania samotného služobného zákroku a jeho následného 

administratívneho spravovania. Tejto činnosti bude referát objasňovania priestupkov MsP spoločne s 

veliteľmi jednotlivých pracovných zmien venovať v budúcnosti zvýšenú pozornosť. Bude k tomu 

využívať formy a postupy „supervízie“, teda metódy a postupov nepretržitého skvalitňovania 

profesionálnej úrovne policajta a to formou vzájomnej komunikácie medzi príslušníkmi 

vykonávajúcimi hliadkovú činnosť a príslušníkmi vykonávajúcimi  objasňovanie priestupkov. 

 

 

Odchyt psov a Karanténna stanica : 

 
 Mestská polícia v rámci plnenia úloh vykonávala do 20. novembra 2009 aj odchyt psov voľne 

sa pohybujúcich na verejnom priestranstve bez dozoru majiteľa. Uvedeným dňom nadobudlo účinnosť 

VZN Mesta Pezinok č. 10/2009 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2003 o niektorých podmienkach 

držania psov. Z tohto VZN bola vypustená úloha pre mestskú políciu v zmysle vykonávania odchytu 

voľne sa pohybujúcich psov na verejnom priestranstve bez dozoru držiteľa takéhoto psa mestskou 

políciou. Schválením VZN č. 4/2012, ktorým sa novelizovalo VZN č. 1/2003 o niektorých 

podmienkach držania psov, mestská polícia začala opäť vykonávať odchyt psov na území mesta 

Pezinok. Uvedenú činnosť mestská polícia vykonáva od mesiaca júl 2012. 

Dňa 01.06.2018 nadobudlo účinnosť nové VZN mesta Pezinok č. 4/2018 o niektorých podmienkach 

držania psov. 

Problém výskytu túlavých psov, ktoré predstavujú pre okolie hroziace nebezpečenstvo (prenos 

chorôb a infekcií, napádanie ľudí a zvierat) rieši Mesto Pezinok prostredníctvom mestskej polície už 

od roku 1993. Odchyt psov vykonávajú len tí príslušníci mestskej polície, ktorí absolvovali odborné 

školenie v Inštitúte výchovy a vzdelávania veterinárnych lekárov v Košiciach a získali osvedčenie z 

odbornej spôsobilosti k výkonu odchytu túlavých zvierat. V súčasnosti ide o 13 príslušníkov mestskej 

polície. Jeden príslušník mestskej polície sú organizačne zaradený pod referát karanténnej a 

odchytovej stanice. Ostatní príslušníci sú zaradení do jednotlivých pracovných zmien tak, aby bolo 

možné riešiť problém s túlavými psami nepretržite, t.j. 24-hodín denne. 

Činnosť odchytu psov a ich karantény bola vykonávaná na základe dočasného schválenia Regionálnou 

veterinárnou a potravinovou správou Senec od júna 2012, ktorá určila karanténne podmienky pre 

odchytených a karanténu psov. 

Zmluvný veterinárny lekár odborne kontroluje a dohliada na činnosť odchytu túlavých psov, 

kontroluje ich zdravie, prípadne rozhoduje o usmrtení a vykonáva  usmrtenie psov v zmysle zákona. 

Informovaný je o každom odchytenom, či prijatom psovi do karantény. 

Odchyt je zaznamenaný do evidenčnej knihy psov, kde následne veterinárny lekár zaznamená 

zdravotný stav zvieraťa a neskôr aj dôvod uvoľnenia zvieraťa z karantény. K usmrteniu zvierat sa 

pristupuje veľmi uvážlivo a je to vždy, len krajné riešenie. Ide hlavne o prípady rozsiahleho poranenia, 

choroby, príp. veku psa alebo ak ide o nechcené zviera a nie je mu možné zabezpečiť náhradnú 

starostlivosť. Odvoz utratených zvierat zabezpečuje mestská polícia. 

Karanténna stanica pozostáva zo šiestich kotercov s búdami a je umiestnená v priestore dvora 

na ul. Fajgalská cesta v Pezinku (bývalá motokárová dráha). K odchytu sa používa motorové vozidlo 

osobitne určené na tieto účely, pričom sú k dispozícii špeciálne pracovné pomôcky, ako napríklad 

obruč so sieťou, odchytová tyč, klietka, obojky, vôdzky, náhubky, ochranné kožené rukavice a 

pracovný odev s označením Mestskej polície Pezinok. 

V prípade, že počas odchytu je pes útočný a agresívny, má príslušník MsP možnosť použiť k 

paralyzovaniu takéhoto zvieraťa strelnú zbraň so šípkou s uspávacou látkou. S touto látkou môže 

manipulovať len veterinárny lekár. 
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Okrem uvedeného, Mestská polícia v Pezinku úzko spolupracuje s občianskym združením 

„Pes v núdzi“ ako aj s fyzickými osobami - s Miroslavou Holíkovou a Mgr. Jozefom Miklášom, ktorí 

aktívne participujú pri hľadaní nových majiteľov pre odchytených a nechcených psov. Cieľom 

spolupráce je teda nájsť psom v karanténe náhradnú starostlivosť, resp. nových majiteľov, čo sa nám 

úspešne darí. 

 

V roku 2018 mestská polícia odchytila v rôznych lokalitách na území mesta 138 psov, ktoré 

sa voľne pohybovali na verejnom priestranstve bez dozoru majiteľa, čo je o 35 odchytených psov viac, 

ako v roku 2017. Z tohto počtu 41 psov odovzdal do karanténnej stanice občan, ktorý psa odchytil a 

odovzdal mestskej polícii. 97 psov odchytila mestská polícia. Následne boli odchytené psi umiestnené 

v kotercoch mestskej polície. Z toho 112 psov bolo vrátených majiteľom, 25 psov mestská polícia 

zverila do opatery novému majiteľovi a 1 pes bol darovaný prostredníctvom občianskeho združenia. V 

roku 2018 nebol utratený ani jeden pes umiestnený v karanténnej stanici. 

 

Kontrolu činnosti mestskej polície a ochrany spoločenských zvierat – psov umiestnených v 

karanténnej stanici vykonáva v súlade so zákonom o veterinárnej starostlivosti a vyhláškou o 

podrobnostiach a ochrane spoločenských zvierat a o požiadavkách na karanténne stanice a útulky pre 

zvieratá - Regionálna veterinárna a potravinová správa Senec. 

Kontrola mestskej polície na tomto úseku činnosti bola v roku 2018 vykonaná v mesiaci jún a v 

mesiaci december. Kontrolou neboli zistené žiadne nedostatky na uvedenom úseku činnosti, či 

porušenie zákona. 

 

V mesiaci február 2018 bola v miestnej časti Glejovka, v rómskej osade vykonaná kontrola 

zdravotného stavu a počtu psov. V spolupráci z občianskym združením ,,Pes v núdzi“ a zmluvným 

veterinárnym lekárom MVDr. Tomášom Freyom, bolo 5 psov označených mikročipom a 

zaočkovaných proti besnote a iným prenosným chorobám. Po dohode s majiteľmi boli 2 psy 

kastrované. Štyria psy, ktoré mali rozsiahle tržné poranenia, boli prevezené do veterinárnej 

ambulancie. Dvaja z nich boli ošetrení, tržné poranenia boli ošetrené (pozašívané), psom boli nasadené 

antibiotiká a vrátené do osady. Ďalším dvom psom bola podaná eutanázia z dôvodu skrátenia utrpenia, 

nakoľko ich zranenia nebolo možné ďalej liečiť. Uvedené veterinárne náklady hradilo občianske 

združenie ,,Pes v núdzi“ (JUDr. Romana Klimeková). 

MsP Pezinok bude aj v budúcnosti vykonávať pravidelné kontroly so služobným psom v miestnej časti 

Glejovka (záhradkárska oblasť) zameranú na predchádzanie majetkovým deliktom, monitorovať 

bezpečnostnú situáciu, vykonávať kontrolu a odchyt túlavých psov v uvedenej lokalite, ako aj činnosti 

spojené s očkovaním, kastráciou a sterilizáciou psov v spolupráci s uvedenou organizáciou. Dôvodom 

uvedených bezpečnostných opatrení je odstránenie hroziaceho nebezpečenstva v zmysle zabránenia 

možného útoku psa na človeka, ako aj predchádzanie premnožovania psov a zabránenie vytvárania 

psích svoriek nebezpečných pre okolie. 

V mesiaci marec mestská polícia vykonala na území mesta letákovú, preventívnu činnosť na 

sídliskách a v centre mesta, zameranú na poučenie obyvateľov (majiteľov psov) na dodržiavanie 

zákonom ustanovených povinností majiteľov psov. V mesiaci október zakúpila MsP Pezinok za 

účelom skvalitnenia služby pre obyvateľov tri nové odchytové klietky. Z toho dve malé, určené na 

odchyt menších zvierat a jednu veľkú, na odchyt väčších zvierat. 

 

V mesiaci apríl na útvar MsP Pezinok telefonicky oznámil obyvateľ mesta, že na ulici 

Gorkého č. 14 v Pezinku sa nachádza pri bytovom dome mladý sokol ktorý pravdepodobne nevie 

lietať. Na mieste bola mestskou políciou odchytená Poštolka obecná, ktorá mala poranené krídlo. 

Následne na to bol telefonicky kontaktovaný zodpovedný pracovník zo správy CHKO Malé Karpaty, 

ktorý sa dostavil na miesto a zviera si prevzal. 

V mesiaci máj na základe prosby o pomoc obyvateľov bytového domu na ulici Obrancov 

mieru, bola mestskou políciou odchytená túlavá mačka, ktorú nevedeli dostať zo šachty pivničných 

priestorov, kde sa mala nachádzať už niekoľko dní. Mačka bola po odchyte vypustená na verejné 

priestranstvo. 
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V mesiaci jún bola MsP Pezinok požiadaná o pomoc obyvateľmi mesta pri odchyte páva vo 

dvore rodinného domu na ulici Kupeckého v Pezinku, ktorý sa tam mal nachádzať už niekoľko dní na 

jednom mieste a nevedeli posúdiť, či v nie je chorý alebo zranený. Na uvedenom mieste bola 

mestskou políciou odchytená samica páva, ktorá sedela na vajíčkach. Táto bola aj s vajíčkami 

premiestnená do Zámockého parku. 

  V mesiaci november bola MsP Pezinok požiadaná o riešenie situácie pohybu divej zvery - 

líšok v areáloch základných a materských škôl a tiež v zámockom parku. Z dôvodu ochrany života a 

zdravia detí bol vykonaný odchyt jednej líšky, ktorú si po odchyte prevzalo poľovnícke združenie. 

 

Príslušník MsP zaradený na plnenie úloh v karanténnej stanici pravidelne počas celého roka 

vykonáva kontroly - hliadkovú činnosť na celom území mesta Pezinok. Kontroly sú zamerané na 

dodržiavanie povinností majiteľov psov a odchyt túlavých a zabehnutých psov. Cieľom tejto činnosti 

je zabrániť vytváraniu psích svoriek, ktoré predstavujú vážne hroziace nebezpečenstvo útoku psa na 

človeka alebo na iné zviera, ako ja na zabránenie prenosu rôznych infekčných, prenosných chorôb.  

Príslušník MsP zaradený na plnenie úloh v karanténnej stanici vykonáva aj poradenstvo 

ohľadom správneho výcviku psa a spôsoby odstránenia neželaného správania u psa. 

Činnosť karanténnej a odchytovej stanice mestskej polície Pezinok, bola v uplynulom roku 

publikovaná na internetovej stránke mesta Pezinok, webovej stránke MsP, v mesačníku Pezinčan, 

týždenníku Pezinsko, v mestskej televízii TV Pezinok a TV JOJ. 

 

 

Odchyt psov za obdobie rokov 
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Prevencia kriminality : 

Žijeme vo veľmi razantnej dobe, v našich sociokultúrnych podmienkach sa od každého 

jedinca očakáva, že bude disponovať vedomosťami, znalosťami, zručnosťami a sociálnymi 

kompetenciami, ktoré mu umožnia bezproblémové zaradenie sa a uplatnenie v spoločnosti. Sociálne 

problémy v súčasnej dobe vyvolávajú potrebu intenzívnejšie a kvalitnejšie riešiť vzniknuté problémy, 

ktoré nepriaznivo pôsobia na spoločnosť i samotných jednotlivcov. Skúsenosti ukazujú, že keby 

spoločnosť venovala viac pozornosti prevencii kriminality, dokázala by predchádzať niektorým 

negatívnym javom. Možnosti pôsobenia v oblasti prevencie kriminality sú veľmi široké. Zo 

základných úloh mestskej polície vyplýva predovšetkým jej preventívna úloha. Zákonom č. 319/1999 

Z.z. sa doplnila pre obecné polície úloha, plniť aj úlohy na úseku prevencie. Mestská polícia 

v zmysle ustanovenia § 3 ods. 1 písm. i) zákona o obecnej polícii plní úlohy na úseku prevencie 

v rozsahu pôsobnosti ustanovenej zákonom o obecnej polícii.  
MsP Pezinok už dlhé roky participuje v oblasti prevencie kriminality prostredníctvom osvety, 

vzdelávania či výchovy prostredníctvom besied, prednášok, voľno - časových aktivít a poradenstva.  

V roku 2018 v rámci oddelenia prevencie kriminality MsP zrealizovali príslušníci oddelenia 

prevencie kriminality 83 prednášok a ostatných preventívnych akcii na ktorých sa zúčastnilo 

3 134 osôb rôznej vekovej kategórie. 
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Téma : „Viem sa brániť“ je zameraná na šikanovanie a je určená pre I. a II. stupeň ZŠ. Cieľom je 

eliminácia sociálno-patologického javu, akým je šikanovanie. Dieťa sa naučí orientovať v danej 

problematike, získa nové informácie, premyslene koná a správa sa podľa vzniknutej situácie. Vie sa 

brániť. 

Téma : „Právne povedomie školáka“ je zameraná na právne povedomie dieťaťa z hľadiska zákonnej 

a sociálnej normy. Ide o normy konania a správania sa v spoločnosti. Je určená pre II. stupeň ZŠ. 

Cieľom je získanie správnych  postojov správania v rámci zákonnej a sociálnej normy. 

Téma : „Látkové a nelátkové závislosti“ ide o elimináciu sociálno-patologických javov, akými sú 

napríklad drogové závislosti, či závislosti na online technológiách. Je určená pre II. stupeň ZŠ. Cieľom 

je získanie nových informácii, postojov správania, poznatkov a vypestovanie si správnych návykov v 

určitej ohrozujúcej situácii. Taktiež uvedomenie si nebezpečenstva pri kontakte zo zdraviu škodlivými 

látkami a možnými závislosťami. 

Téma : „Dopravná výchova“ je to pokračovanie predškolskej témy dopravnej výchovy. Je zložená z 

dvoch častí, teoretickej a praktickej pre 1. - 2. ročník ZŠ a teoretickej časti 3. - 4. ročník. Cieľom je, 

aby deti získali základné vedomosti, zručnosti a návyky sebaochrany pri cestnej doprave a pri 

používaní ciest. 

Téma : „Veď to už aj škôlkar vie“ ide o zvýšenie informovanosti u detí predškolského veku. Deti si 

na základe preventívnych prednášok utvárajú postoje a budujú hodnotovú orientáciu v sociálnom 

prostredí, na základe vlastných skúsenosti. Dieťa následne premyslene reguluje vlastné, konanie a 

správanie. 

Téma : „Mať pocit bezpečia“ je určená pre seniorov. Ide o zvýšenie povedomia o možnosti ochrany 

proti najčastejšie sa vyskytujúcemu druhu kriminality, s preventívnymi zásadami bezpečného 

chovania pri styku s rizikovými skupinami obyvateľov a bezpečnosti pri cestnej premávke. 

Téma : „Zodpovedný školák“ je určená pre žiakov I. stupňa ZŠ. Je to opakovanie tém predškoláka, 

kde si deti opakujú, ako sa správať pri kontakte s cudzou osobou na ulici, ale aj doma, ako sa nenechať 

nalákať a nestať obeťou trestného činu. 

 

Záujem o preventívne prednášky a prednášková činnosť vo všeobecnosti : 

  Na základe tabuľkového hodnotenia je možné vidieť, že záujem o prednáškovú činnosť je 

viditeľný hlavne na I. a II. stupni Základných škôl. Vzhľadom na kumulovanú činnosť práce na 

oddelení prevencie kriminality nebolo možné poskytnúť prednáškovú činnosť všetkým Materským 

školám a stredoškolskej mládeži, čo by sme v roku 2019 radi vyriešili a zmenili. 
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Mesiac Január - Jún boli zamerané najmä na tému „šikanovania“. Šikana a kyberšikana sa 

stáva v našej spoločnosti stále viac a viac skloňovaným spoločenským fenoménom. Orientovať sa v 

tejto problematike je aj pre dospelú osobu niekedy zložité a škola je práve miestom, kde trávia deti 

veľkú časť svojho dňa a rovnako tak priestorom, kde ku šikanovaniu najčastejšie dochádza. 

O preventívnu tému „Právne povedomie školáka“ bol v prvom polroku takisto značný záujem. 

Prednáška bola realizovaná v 7. - 9. ročníkoch na základných školách. V tejto preventívnej prednáške 

ide o poznanie zákonitostí, ktoré sa týkajú či už návykových látok (zákaz fajčenia, predaja cigariet a 

alkoholu mladistvým, zákony ohľadne nelegálnych drog...), ale aj hľadiska zákonnej a sociálnej 

normy, normy konania a správania sa v spoločnosti a uvedomenie si dôsledkov porušenia zákona. 

Taktiež sme sa v rámci besied venovaný naším starším občanom v rámci preventívneho projektu 

„Mať pocit bezpečia“, kde sa naši Pezinský seniori dozvedeli ako si dávať pozor na rôzne nástrahy 

doma, ale aj na ulici, na svoje zdravie a ochranu majetku. Taktiež ako predchádzať zneužívaniu a 

zanedbávaniu. Prednáška bola vedená formou besedy do ktorej sa zapojili aj samotný seniori so 

svojimi rôznymi skúsenosťami zo života. Riešili sa konkrétne, ale aj modelové situácie. Na záver boli 

seniorom rozdané reflexné prvky a píšťalky, nakoľko sú jednou s najohrozenejších skupín, hlavne v 

cestnej premávke. 

Máj 
 06.05.2018 ku príležitosti Sv. Floriána v spolupráci s HZZ, MsP Pezinok pripravila ukážkovú 

činnosť sebaobrany, policajných pomôcok MsP a rôznych aktivít pre deti. 

 25.05.2018 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, strávila jeden pekný spoločný deň s deťmi 

Spojenej školy na ul. Komenského v Pezinku. Išlo už o 4. ročník „Dňa Detí“, kde si mohli 

deti vyskúšať rôzne zaujímavé športové disciplíny. Na šiestich stanovištiach boli pre ne 

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. 

 26.05.2018 spolupráca na podujatí „Deň bez bariér“ na ZŠ Fándlyho v Pezinku. Cieľom „Dňa 

bez bariér“ bolo integrovať handicapovanú mládež pomocou športových a voľno-časových 

aktivít do života intaktných ľudí a zvyšovať povedomie ľudí o eliminácii predsudkov voči 

postihnutým. MsP Pezinok pripravila ukážkovú činnosť sebaobrany, policajných pomôcok 

MsP a rôznych aktivít pre deti. 

Jún 

 21.06.2018 zorganizovalo oddelenie prevencie kriminality MsP pre žiakov 5. ročníkov 

základných škôl mesta Pezinok „Branno - športový deň“ na ktorom sa zúčastnilo cca 150 

detí. V úvode mali deti možnosť prostredníctvom ukážok sebaobrany aj za pomoci služobného 

psa vidieť prácu MsP Pezinok v teréne. Následne si vyskúšali svoju vytrvalosť a vedomosti na 

7. stanovištiach ako napr. opičia dráha, hod krúžkami, lukostreľba, bangee run, kolobežky, 

prekážková dráha, streľba zo vzduchovky. Na každom stanovišti  boli taktiež pripravené 

vedomostné, logické testy a na základe správnosti testov a šikovnosti účastníkov získali  

indície. Na záver boli deti za svoje skvelé výkony odmenené ako sladkosťami, tak aj vecnými 

cenami. 

August 

 V dňoch 13.08 - 19.08.2018 sa konal 16. ročník športovo-náučného tábora, ktorý sa organizuje 

v rámci oddelenia prevencie kriminality na podporu  predchádzania nežiaducich javov u detí a 

mládeže. Sociálne problémy v súčasnej dobe vyvolávajú potrebu intenzívnejšie a kvalitnejšie 

riešiť vzniknuté problémy, ktoré nepriaznivo pôsobia na spoločnosť i samotných jednotlivcov. 

Spoločenské prostredie človeka je neustále podmieňované rôznorodými vplyvmi. Človek sa 

stretáva aj s náročnými životnými situáciami, ktoré prinášajú a vyvolávajú vznik sociálno-

patologických javov. 

Jednou z najúčinnejších metód, ako riešiť problémy, je predchádzanie ich vzniku, 

zabraňovanie ich prehlbovaniu, prípadne zamedzovať ich opakovaniu realizáciou 

organizovanej a cielenej prevencie. 
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Tábor bol zameraný hlavne na predchádzanie sociálno-patologických javov. Kde si deti 

vytvorili objektívny pohľad hlavne na predchádzanie rôznych závislostí a šikanovania. 

 

Mesiac September a December bol v rámci prednáškovej činnosti zameraný na predškolákov 

projekt „Veď to už aj škôlkar vie “ a na Základných školách to boli témy ako „Zodpovedný školák, 

Látkové a nelátkové závislosti“ a teoretickú časť „Dopravná výchova“. 

 

September  

  Vznikli 4 nové projekty s obsiahnutím rôznorodých a hlavne najviac ohrozených vekových 

kategórii bližšie informácie k jednotlivým témam projektov v prílohe : 

Projekt „Veď to už aj škôlkar vie “ je projekt určený pre deti predškolského veku je 

zložený z viacerých samostatných tém a aktivít, ktoré tvoria celok preventívneho programu. 

Už v tomto veku je dôležité dieťaťu vštepovať, že svoje zdravie si treba chrániť a vážiť, že 

svet v ktorom žijeme, skrýva aj rôzne nástrahy a nebezpečenstvá. Deti by sa teda mali v rámci 

svojich možností a pomocou našich preventívnych programov naučiť, ako takýmto nástrahám 

a nebezpečenstvám predchádzať. 

Projekty „ Šikovní školáci I.“ a „Šikovní školáci II“ sú určené pre žiakov I. stupňa a II. 

stupňa na základných školách. Projekty sa skladajú sa z viacerých tém a cieľom je hlavne 

eliminácia sociálno-patologických javov. Deti získajú nové informácie, vybudujú si správny 

postoj , dokážu premyslene regulovať vlastné, konanie a správanie, budú zvládať ochranu 

vlastného zdravia a vedieť sa  orientovať v danej problematike či ohrozujúcich situáciách. 

 

Projekt „Mať pocit bezpečia“ je určený pre seniorov cieľom projektu je zvýšenie 

informovanosti a možnosti ochrany proti najčastejšie sa vyskytujúcemu druhu kriminality, s 

preventívnymi zásadami bezpečného chovania pri styku s rizikovými skupinami obyvateľov a 

bezpečnosti pri cestnej premávke. 

 27.09. - 28.09.2018 sa konala konferencia na podporu multidisciplinárnej spolupráce v oblasti 

ochrany detí pred všetkými formami násilia pod záštitou ministra práce, sociálnych vecí a 

rodiny SR v Detve. Išlo o získanie nových informácii a vedomostí ohľadne násilia páchaného 

na deťoch a šikanovania. 

Október  
 09.10. - 10.10.2018 v priestoroch útvaru MsP Pezinok prebehlo školenie na tému 

multidisciplinárneho vzdelávania : „Násilie v Rómskych komunitách“ lektorom bol PhDr. 

Štefan Šarközy. 

November 

 29.11. - 30.11.2018 sa v Bratislave na pôde Inštitútu pre verejnú správu uskutočnil workshop 

prevenčných pracovníkov mestských a obecných polícii. Hosťami boli : riaditeľ odboru 

prevencie kriminality Kancelárie ministerky vnútra, Ing. Jozef Halcin, PhDr. Elena Buksová, 

PhD., pracovisko odboru prevencie kriminality kancelárie ministerky vnútra SR v Banskej 

Bystrici, Bc. Miroslav Schlesinger, regionálny koordinátor Národného projektu „Zlepšenie 

prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obete“. 

Zúčastnili sa zástupcovia, preventívni pracovníci týchto mestských a obecných polícii : 

Bánovce nad Bebravou, Bernolákovo, Bratislava, Malacky, Nitra, Nové Zámky, Pezinok, 

Prievidza, Púchov, Senica, Stupava. Cieľom stretnutia bolo informovať o Národnom projekte 

„Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre 

obete“ a vytvoriť prípravný tím ľudí (preventívnych pracovníkov MsP), podporujúcich rozvoj 

skupiny s rozsahom na celé Slovensko. Finálnym zámerom je vytvoriť platformu spolupráce 

preventívnych pracovníkov na národnej úrovni : 

 kde by sme sa spoznali, 

 odovzdávali, resp. získavali skúsenosti, 

 zefektívnili už prebiehajúce projekty, 

 spoločne vytvárali stratégie na hodnotenie úspešnosti projektov, 

 participovali na rôznych národných projektoch, 

 kooperovali v rámci regiónu pri vytváraní spoločných projektov prevencie kriminality, 
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 propagovali  výsledky, 

 vypracovávali žiadosti o poskytnutie dotácii, a pod.. 

 

December 

 06. december bol príjemným spestrením pre deti, ZŠ Na bielenisku, MŠ Holubyho, CMŠ sv. 

Jozefa, Spojená škola na ul. Komenského, ako aj seniorov v Dome sociálnych služieb a Hestii 

a to Mikulášskou nádielkou. 

 

Ďalšie činnosti : 

 Ako aj po minulé roky bola rodičom ako i študentom k dispozícii bezplatná poradenská a 

konzultačná činnosť ktorú využilo 58 ľudí. 

 Taktiež bolo odvysielaných a uverejnených, niekoľko príspevkov v televízii a novinách /TV 

Pezinok, Pezinsko, Pezinčan/. 

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. 

 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 : 

 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny. 

 Oddelenie kurately a sociálno-právnej ochrany detí.  

 Koordinátori  ochrany detí pred násilím Pezinok, Malacky, Trnava. 

 CPPPaP. 

 Sociálne oddelenie MsÚ Pezinok. 

 Malokarpatská knižnica v Pezinku. 

 Okresné riaditeľstvo Policajného zboru Pezinok. 

 Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru Pezinok. 

 

Realizácia nových prednášok, aktivít a projektov na rok 2019 :  
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Prednášky : 

 Pre predškolský vek : Náučný program, počas ktorého si deti formou zážitkového učenia 

osvojujú základné zručnosti, techniky a oboznamujú sa z primárny postojmi voči agresii a 

agresívnemu správaniu. Pre predškolákov aktivity na tému agresivita a šikanovanie formou 

hry a aktivít budovanie empatie a prosociálneho správania. 

 Prevencia a následky užívania zakázaného dopingu (doplnok k prednáške sú témy – 

anorexia, bulímia, zdravotný štýl): Posledné polstoročie by mohlo z pohľadu športu 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. 

 

Aktivity : 

 Protidrogový vlak (Revolution Tain) : Cieľovou skupinou sú žiaci a študenti všetkých škôl a 

ich učitelia. Ide predovšetkým o deti a mládež vo veku 12 až 17 rokov. Ďalšou cieľovou 

skupinou sú rodiny s deťmi a dospievajúcou mládežou vo veku 10 až 17 rokov a zástupcovia 

verejnosti, ktorí sa zaujímajú o danú problematiku. Cieľom samotného programu je 

prostredníctvom zapojenia všetkých ľudských zmyslov efektívne zapôsobiť na návštevníka, na 

jeho pohľad na legálne, nelegálne drogy, závislosti a inšpirovať ho k pozitívnym životným 

možnostiam. 

 Vytvorenie policajných patrol  na školách ponímajúc ako spôsob primárnej prevencie. 

 Peer programy a Školská mediácia. 

 

Projekty : 

 Projekt „Identifikácia bicyklov“ (cez MV SR) : Cieľom projektu je realizácia zabezpečenia 

ochrany majetku novým moderným a inovatívnym celosvetovo uznávaným spôsobom 

SelectaDNA ide o forenzný, označovací systém. 

 Projekt „Plnohodnotné trávenie voľného času pre deti ulice“ : Cieľom je založenie 

komunitného centra (nízko prahového centra) pre deti a dospievajúcu mládež, ktoré trávia 

voľný čas nečinne na ulici. Centrum by poskytlo primárnu a sekundárnu prevenciu vo forme 

aktivít, besied, prednášok, poradenskej činnosti atď. (Ak sa nám podarí zohnať vhodné a 

finančne nenáročné priestory). 

 

Dňa 14. januára 2019 zverejnilo Ministerstvo vnútra SR  na svojom webovom sídle - Výzvu Rady 

vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie 

zo štátneho rozpočtu na financovanie projektov v oblasti prevencie kriminality pre rok 2019. Termín 

uzávierky je 04. marec 2019. Na projekt „IDENTIFIKÁCIA BICYKLOV“, ktorý chce mestská polícia 

realizovať v roku 2019, požiadalo mesto Pezinok (mestská polícia) v mesiaci marec 2018 o dotáciu zo 

štátneho rozpočtu v sume 8 000 eur, - kofinancovanie mestom Pezinok je v sume 1 600 eur. 

 

Práca mestskej polície bola publikovaná v prvom rade na internetovej stránke mestskej polície 

Pezinok - www.msppezinok.sk, v mestských novinách Pezinčan, mestskej televízii TV Pezinok, ale aj 

celoštátnych médiách. Z dôvodu informovania verejnosti, prinášania aktuálnych informácií o rôznych 

akciách v meste,  o aktuálnych činnostiach mestskej polície, pátraniach po osobách a veciach, o 

nálezoch, o rôznych mimoriadnych udalostiach, bol v mesiaci marec 2018 na sociálnej sieti 

„Facebook“ vytvorený profil Mestskej polície Pezinok. Uvedený profil je spravovaný a aktualizovaný 

administrátorom mestskej polície, starším inšpektorom Igorom Štrbíkom a prakticky denne 

doplňovaný o nové zaujímavé informácie. Tiež touto formou komunikácie s občanmi očakáva mestská 

polícia, hodnotenie práce mestskej polície, objektívnu kritiku, prípadne podnety na zlepšenie práce 

mestského poriadkového útvaru. 
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Kamerový systém Mesta Pezinok : 

 
V roku 2006 mestská polícia v rámci svojich preventívnych aktivít uskutočnila realizáciu 

projektu „Zabezpečenie mesta Pezinok monitorovacím kamerovým systémom“. Cieľom realizácie 

tohto projektu je zníženie resp. eliminovanie páchania delikvencie v meste Pezinok, zabezpečenie 

ochrany významných spoločenských vzťahov, akými sú život, zdravie, majetok obyvateľov a 

návštevníkov mesta Pezinok. Do konca roka 2018 bolo v meste Pezinok inštalovaných 33 kamier za 

účelom zabezpečenia verejného poriadku na verejných priestranstvách. 

Dnes má kamerový systém 12 rokov, prvé dve kamery na budove mestského úradu boli inštalované v 

máji 2006 profesionálnou spoločnosťou zaoberajúcou kamerovými systémami ARDOS AZ, a.s.. 

Kamerový systém mesta Pezinok, od jeho začiatku sa pretvoril na moderný hybridný 

kamerový systém, ktorý pozostáva zo 33 ks inštalovaných prevažne motoricky ovládaných otočných 

kamier japonského výrobcu Panasonic. Do roku 2007 sa inštalovali v meste sedem kusov analógových 

otočných kamier Panasonic WV-CW960 a WV-CW964, ktoré v tom čase boli na trhu technologicky 

najvyspelejšie od popredného výrobcu Panasonic. 

Moderný kamerový systém mesta z pôvodného metalického káblového vedenia prenosu signálu bol 

vedený optickými káblami ako začiatok výstavby metropolitnej optickej siete mesta Pezinok so 

širokým využitím v budúcnosti pre účely mesta nielen pre kamerový systém. Rozvoj technológii 

kamerových systémov - digitalizácia v roku 2008 sa zobrazil tiež v realizácii ďalších etáp kamerového 

systému, kedy prvá „počítačová“ IP kamera AXIS 232D s vysokým rozlíšením bola inštalovaná v 

areáli karanténnej a odchytovej stanice mestskej polícii v Pezinku. Ďalšie etapy kamerového systému 

od roku 2013 boli realizovane pravé s použitím IP kamier s vysokým rozlíšením výrobcu Panasonic. 

V roku 2012 bolo modernizované operátorské pracovisko kamerového systému stálej služby mestskej 

polície, tak aby bolo možne pripojiť nielen analógové kamery ale aj „počítačové“ technologické 

moderné IP kamery s vysokým rozlíšením. Použitá inštalovaná technológia bola dôsledne navrhovaná, 

tak aby nepretržitá prevádzka kamerového systému bola spoľahlivá. Pracovisko obsluhy stálej služby 

obsahuje výkonnú serverovú počítačovú zostavu HP s inštalovaným manažment softvérom 

kamerového systému Panasonic ASM300 (modernizácia v roku 2018) a licencovaným rozšírením 

Panasonic ASE-201, ktorý bol v meste na Slovensku ako prvý inštalovaný v Pezinku. Obsluhu a 

riadenie kamier zabezpečuje hybridný ovládací pult Panasonic WV-CU950 pripojený do počítačovej 

siete kamerového systému. V prevádzke zostala aj pôvodná klávesnica s joystickom Panasonic WV-

CU650 na ovládanie analógových kamier. Zobrazenie inštalovaných kamier je pomocou troch 

profesionálnych LED 24“ monitorov s nepretržitou prevádzkou výrobcu AG NEOVO RX-24 

inštalovaných na pulte obsluhy. Monitorovacia stena pozostáva z ďalších 6 kusov 19“ LCD panelov 

AG NEOVO SX-19 (modernizácia v roku 2018) určené pre dispečerské pracoviská. V roku 2016 

pribudla na monitorovacej stene veľká 65“ LED obrazovka na zobrazenie inštalovaných IP kamier. 

Táto obrazovka je programovateľná cez manažment video softvér a môže zobrazovať zvolený obraz 

určitej kamery alebo obrazy skupiny kamier. Ďalšia obrazovka LCD 65“ Panasonic bola inštalovaná v 

roku 2018 v rámci modernizácie manažmentu a zobrazenie nových IP kamier inštalovaných v meste a 

na sídlisku Muškát a Grinava. Zobrazenie ostatných inštalovaných technológii je prostredníctvom 

iných troch 19“ LCD panelov AG NEOVO SX-19 umiestnených pri pulte stálej služby. 

Záznam obrazu analógových kamier zabezpečuje najpokročilejší na trhu real-time digitálny 

diskový rekordér pre 16 kamier Panasonic WJ-HD716, ktorý v roku 2012 nahradil pôvodný a 

nefunkčný rekordér Panasonic WJ-HD301. Záznam IP kamier zabezpečuje sieťový diskový rekordér 

pre 9 až 16 IP kamier Panasonic WJ-NV200 a nový diskový rekordér WJ-NV300 rozšíriteľný až na 16 

IP kamier. V rámci realizácie rozšírenia kamerového systému mesta Pezinok v roku 2018 pribudol 

moderný vysoko výkonný diskový rekordér Panasonic NX-300 pre ďalších 16 až 32 IP kamier s 

obrazovým výstupom vo vysokom rozlíšení až 4K. 

Všetky zariadenia nepretržitej prevádzky kamerového systému inštalovane v technickej 

miestnosti - serverovne a miestnosti stálej služby sú elektricky chránene voči výpadkom elektrickej 

siete a elektrickým prepätiam pokročilými elektrickými náhradnými zdrojmi on-line EATON. 

V súčasnosti kamerový systém mesta Pezinok obsahuje prenos obrazu kamier po drôte, po 

optickom kábli, bezdrôtový prenos a prenos po optickej sieti v prenájme Netcore. Nepretržitú 

prevádzku inštalovaných zariadení technologicky systémov zabezpečuje zmluvná servisná 

organizácia. 
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Desať kamier je umiestnených v centrálnej mestskej zóne, tri kamery sú nainštalované na verejnom 

priestranstve pred železničnou stanicou a sedem kamier monitoruje verejné priestranstvo na sídlisku 

Sever. Dve kamery sú umiestnené na sídlisku Za hradbami a štyri kamery v časti Muškát. 

Prostredníctvom kamerového systému zabezpečuje MsP aj ochranu mestského majetku a to 

dvomi kamerami na ulici Fajgalská cesta (Dubový vŕšok) v zbernom dvore; dvomi kamerami objekt 

multifunkčného ihriska v areáli základnej školy Jána Kupeckého, jednou kamerou areál základnej 

školy Fándlyho a mulitifunkčného ihriska Žihadielko a jednou kamerou areál futbalového ihriska v 

Grinave, časť záhradkárskej a rómskej lokality v územnej časti Glejovka a jednou kamerou v lokalite 

Glejovka v priestore verejnej plochy bývalého podniku Regena. 

 

Vplyvom kamerového monitorovacieho systému sa podarilo vandalizmus a popíjanie alkoholu 

na verejných priestranstvách v centre mesta takmer vytlačiť, ale toto nežiaduce správanie sa presunulo 

do okolia centra mesta, resp. na okrajové časti mesta, kde kamery nemajú dosah. 

V týchto častiach mesta zvýšila MsP pohyb hliadok za účelom eliminovania tohto 

nežiaduceho protispoločenského javu. Kamerový monitorovací systém je preventívny prostriedok.  

Výstupy z neho však pomáhajú aj orgánom činným v trestnom konaní pri odhaľovaní a 

dokumentovaní trestnej činnosti podozrivých osôb. V roku 2018 poskytla mestská polícia v Pezinku 

PZ SR pre účely trestného konania spolu 76 záznamov z kamerového systému, čo je o 9 záznamov 

viac, ako v roku 2017. (v roku 2017 - 67 záznamov). V 25 prípadoch požiadalo mestskú políciu o 

záznam z kamerového systému OO PZ Pezinok; v 12 prípadoch Dopravný inšpektorát Okresného 

riaditeľstva PZ SR Pezinok a v 39 prípadoch služba kriminálnej polície. 

Vďaka kamerovému systému mestská polícia odhalila páchanie trestnej činnosti na verejných 

priestranstvách. Jednalo sa o trestné činy - výtržníctvo, poškodzovanie cudzej veci, krádež. V týchto 

prípadoch mohla MsP včas zasiahnuť a tak eliminovať možnosti následkov trestného činu (ochrana 

ľudského života, zdravia a majetku). 

Práve inštalovaním kamier na sídlisku Sever sa výrazne znížil počet majetkových trestných 

činov v zmysle krádeží motorových vozidiel v tejto lokalite. 

Tiež bolo prostredníctvom kamerového systému odhalených veľa priestupkov proti 

bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, proti majetku, proti občianskemu spolunažívaniu, proti 

poriadku v správe, proti verejnému poriadku. 

Prostredníctvom kamerového systému sme od jeho zavedenia v roku 2006 do 31. decembra 

2018 zistili 776 priestupkov (v roku 2018 - spolu 70 priestupkov). (27 priestupkov proti majetku, 13 

porušenie zákona o ochrane nefajčiarov, 17 proti občianskemu spolunažívaniu, 59 proti verejnému 

poriadku, 149 proti poriadku v správe a 511 proti bezpečnosti a plynulosti v cestnej premávke). V 84 

prípadoch boli kamerovým systémom zaznamenané trestné činy (predovšetkým TČ – Výtržníctvo, 

Ublíženie na zdraví). Najviac deliktov bolo zaznamenaných v čase medzi 09,00 hod. a 15,00 hod.; a 

22,00 hod. a 02,00 hodinou. 

V roku 2018 pribudli jedna statická a dve otočné kamery v lokalite Muškát a to na križovatke 

ulíc Muškátová a Silvánova, Generála Pekníka a Nálepkova, Trnavská a Hroznová; ďalej jedna otočná 

kamera pribudla v lokalite Glejovka - areál Regena, jedna otočná kamera pribudla na križovatke ulíc 

Moyzesova a Kollárova; jedna statická kamera pribudla v ulici Fortna (tzv. Katova ulička), jedna 

statická kamera pribudla na ulici Holubyho na železničnej stanici (monitoruje sa priestor stojanov na 

bicykle), jedna otočná kamera pribudla na Radničnom námestí, ktorou mestská polícia monitoruje 

priestor pred mestským úradom (parkovisko) a dve kamery pribudli v areáli Zberného dvoru a 

Karanténnej stanice na ulici Fajgalská cesta. 

Budovanie kamerového systému je však značne finančne náročné a preto je snahou MsP 

financovanie ďalších etáp zabezpečovať aj z mimo rozpočtových prostriedkov mesta, predovšetkým 

žiadaním finančnej dotácie zo štátneho rozpočtu formou preventívnych projektov. O dotáciu mesto 

Pezinok (mestská polícia) žiadalo v rokoch 2014, 2015, 2016, 2017 a tiež v roku 2018. Pri všetkých 

doterajších žiadostiach o dotáciu sme boli neúspešní. 

Posledná výzva na poskytnutie dotácie na projekty v oblasti prevencie kriminality na rok 2018 bola 

zverejnená v mesiaci november 2017. Celkové výdavky nami predkladaného projektu boli 49 919,87 

eur. Mesto Pezinok prostredníctvom mestskej polície žiadalo finančnú čiastku 39 935,90 eur. 

Spoluúčasť mesta bola pri tomto projekte 20 %, čo bolo 9 983,97 eur. Žiaľ, ani uvedená dotácia na rok 

2018 nebola úspešná. 
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Dňa 14. januára 2019 zverejnilo Ministerstvo vnútra SR na svojom webovom sídle - Výzvu 

Rady vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality na predkladanie žiadostí o poskytnutie 

dotácie zo štátneho rozpočtu na financovanie projektov v oblasti prevencie kriminality pre rok 2019. 

Termín uzávierky bol 04. marec 2019. Dotáciu bolo možné poskytnúť žiadateľovi, ktorý preukáže, že 

má na financovanie projektu zabezpečených aspoň 20 % finančných prostriedkov z iného zdroja, ako 

zo štátneho rozpočtu. Dotáciu možno poskytnúť najviac do výšky 80 % predmetných výdavkov 

projektu. 

Mesto Pezinok (mestská polícia) v zmysle uvedenej výzvy požiadalo v mesiaci marec 2019 o 

dotáciu na účel - Rekonštrukcia zastaraného kamerového systému mesta Pezinok - 2019. Celkové 

výdavky predkladaného projektu činia 51 000 eur. Požadované suma z rozpočtu Ministerstva 

vnútra Slovenskej republiky je vo výške 40 800 eur. (slovom päťdesiat tisíc eur). Z uvedenej 

čiastky 51 000 eur je potrebné kofinancovanie mestom Pezinok vo výške 10 200. 

 

Prehľad kamier Mestského kamerového systému k 31.12.2018 
 
č. 
kam. 

Názov kamery 
Umiestnenie 

kamery 
Priestor 

snímania 
Typ 

kamery 
Prevádzka 

od 
Poznámka 

Pezinok Centrum 

1 HOLUBYHO 

Na rohu budovy 
MSÚ na 
Radničnom 
námestí a 
Holubyho 

Holubyho - 
priestor ulíc a 
križovatky do 
vzdialenosti 200 
m, autobusové 
zastávky 

IP PTZ 
otočná 
kamera, 30 
x Full HD 
optický 
zoom 
Panasonic 
WV-
SW598A 

2006/ 2014   

2 
RADNIČNÉ  
NÁMESTIE 

Na budove MsÚ 
Radničné 
námestie / 
Mestský úrad 
Pezinok 

Radničné 
námestie / 
Potočná - 
priestor ulíc a 
križovatky do 
vzdialenosti 
200m, 
autobusové 
zastávky 

Analóg PTZ 
otočná 
kamera, 30 
x VGA 
optický 
zoom, 
Panasonic 
WV-
CW964/E 

2006 

Obmedzená 
životnosť,  
Nedostatočné 
rozlíšenie 
obrazu 

3 KOLLÁROVA 
Na stĺpe M.R. 
Štefánika / 
Kollárova 

M.R. Štefánika / 
Kollárova/ 
Meisslova - 
priestor ulíc a 
križovatky do 
vzdialenosti 
200m 

Analóg PTZ 
otočná 
kamera, 30 
x VGA 
optický 
zoom, 
Panasonic 
WV-
CW964/E 

2006 

Obmedzená 
životnosť,  
Nedostatočné 
rozlíšenie 
obrazu, 
vysoká 
poruchovosť 

4 FORTNA 
Na stĺpe 
Holubyho / 
Fortna 

Holubyho / 
Fortna - priestor 
ulíc a križovatky 
do vzdialenosti 
200 m, dom 
kultúry 

IP PTZ 
otočná 
kamera, 40 
x Full HD 
optický 
zoom 
Panasonic 
WV-X6511 

2006/ 2018   

5 
MLADOBOLESLAVSKÁ 
KRUHOVÝ OBJAZD 
 

Na stĺpe 
Holubyho / 
Mladoboleslavsk
á 

Holubyho / 
Mladoboleslavsk
a / Kupeckého, 
Št. Polkorába - 
priestor ulíc a 
križovatky do 
vzdialenosti 200 
m 

Analóg PTZ 
otočná 
kamera, 36 
x VGA 
optický 
zoom, 
Panasonic 
WV-
CW594/E 

2007/ 2016 
Nedostatočné 
rozlíšenie 
obrazu 
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6 
MLADOBOLESLAVSKÁ 
ZÁMOCKÝ PARK 

Na stĺpe  
Mladoboleslavsk
á / M.R. 
Štefánika 

Mladoboleslavsk
a / M.R. 
Štefánika -- 
priestor ulíc a 
križovatky do 
vzdialenosti 200 
m 

Analóg PTZ 
otočná 
kamera, 30 
x VGA 
optický 
zoom, 
Panasonic 
WV-
CW964/E 

2007 

Obmedzená 
životnosť,  
Nedostatočné 
rozlíšenie 
obrazu 

7 
MOYZESOVA 
PANORAMA 

Na stĺpe 
verejného 
osvetlenia 
Moyzesova 

Moyzesová - 
priestor ulice a 
križovatky do 
vzdialenosti 200 
m 

Analóg PTZ 
otočná 
kamera, 30 
x VGA 
optický 
zoom, 
Panasonic 
WV-
CW964/E 

2007 

Obmedzená 
životnosť,  
Nedostatočné 
rozlíšenie 
obrazu - 
nefunkčná, 
vysoká 
poruchovosť 

8 
HOLUBYHO 
TERMINAL PNS 

Na stĺpe 
verejného 
osvetlenia 
Holubyho / PNS 

Holubyho / PNS - 
priestor pred 
nástupným 
terminálom, 
zastávok, 
parkovísk do 
vzdialenosti 200 
m 

IP PTZ 
otočná 
kamera, 36 
x HD 
optický 
zoom, 
Panasonic 
WV-SW396 

2013 

Obmedzená 
životnosť, 
nefunkčná, 
vysoká 
poruchovosť 

9 
HOLUBYHO 
TERMINAL BUS 

Na stĺpe 
verejného 
osvetlenia 
Holubyho / BUS 

Holubyho / PNS - 
priestor pred 
nástupným 
terminálom, 
zastávok, 
parkovísk do 
vzdialenosti 
200m 

IP PTZ 
otočná 
kamera, 36 
x HD 
optický 
zoom, 
Panasonic 
WV-SW396 

2013 

Obmedzená 
životnosť, 
vysoká 
poruchovosť 

10 
HOLUBYHO 
TERMINAL BICYKLE 

Na stĺpe 
verejného 
osvetlenia 
Holubyho /  
Bicykle 

Holubyho / PNS - 
priestor pred 
nástupným 
terminálom, 
stojany na 
bicykle 

IP statická 
kamera, 
Full HD, 
Panasonic 
WV-
SPW532L 

2018   

11 MOYZESOVA 
Na stĺpe 
Moyzesova / 
Kollárova 

Moyzesova / 
Kollárova - 
priestor ulíc a 
križovatky do 
vzdialenosti 200 
m 

IP PTZ 
otočná 
kamera, 40 
x Full HD 
optický 
zoom 
Panasonic 
WV-X6511 

2018   

12 
FORTNA 
KATOVA ULICKA 

Fortna 
Fortna - priestor 
uličky 

IP statická 
kamera, 
Full HD, 
Panasonic 
WV-
SPW532L 

2018 
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Sídlisko Sever 

13 NA BIELENISKU 

Na stĺpe 
verejného 
osvetlenia Na 
bielenisku  / 
Stavebné bytové 
družstvo 

Na Bielenisku / 
Svätoplukova -  
priestor ulíc a 
križovatky do 
vzdialenosti 
200m, 
parkovisko, 
ihrisko 

IP PTZ 
otočná 
kamera, 18 
x HD 
optický 
zoom 
Panasonic 
WV-
SW395A 

2015   

14 
SVATOPLUKOVA 
PEKÁREŇ 1 

Na budove 
Výmenníkovej 
stanici 
Svätoplukova 6 

Svätoplukova - 
priestor ulice a 
križovatky do 
vzdialenosti 
200m, 
parkoviska, 
ihrisko 

IP PTZ 
otočná 
kamera, 18 
x HD 
optický 
zoom 
Panasonic 
WV-
SW395A 

2014   

15 
SVATOPLUKOVA 
PEKAREN 2 

Na stĺpe 
verejného 
osvetlenia 
Svätoplukova 6 / 
Parkovisko 

Svätoplukova - 
priestor 
parkoviska a 
obchodného 
domu 

IP statická 
kamera, 
Full HD, 
Panasonic 
WV-
SPW532L 

2017   

16 
SVATOPLUKOVA 
TEREZKA PUB 

Na stĺpe 
verejného 
osvetlenia 
Svätoplukova 11 
/ Terezka pub 

Svätoplukova - 
priestor ulíc a 
križovatky do 
vzdialenosti 
200m, 
parkovisko, 
krčma 

IP PTZ 
otočná 
kamera, 18 
x HD 
optický 
zoom 
Panasonic 
WV-
SW395A 

2015   

17 
SVATOPLUKOVA 
OTOCISKO BUS 

Na budove 
Výmenníkovej 
stanici 
Svätoplukova / 
Otočisko bus 

Svätoplukova - 
priestor ulíc a 
križovatky do 
vzdialenosti 200 
m, parkovisko, 
autobusové 
otočisko 

IP PTZ 
otočná 
kamera, 18 
x HD 
optický 
zoom 
Panasonic 
WV-
SW395A 

2014   

18 
L. NOVOMESKEHO 
CBA 

Na budove 
Výmenníkovej 
stanici  
Svätoplukova 11 
/ L. 
Novomeskeho 
CBA 

Svätoplukova / L. 
Novomeského 
CBA - priestor 
ulíc a križovatky 
do vzdialenosti 
200m, 
parkovisko, OD 
CBA 

IP PTZ 
otočná 
kamera, 
Full HD 
optický 
zoom 
Panasonic 
WV-
SW395A 

2015   

19 L. NOVOMESKÉHO 

Na budove 
Výmenníkovej 
stanici  
Svätoplukova / 
Suvorovova 

L. Novomeského 
/ Suvorovova / 
Panský Chodník 
- priestor ulíc a 
križovatky do 
vzdialenosti 200 
m, Parkoviská 

IP PTZ 
otočná 
kamera, 18 
x HD 
optický 
zoom 
Panasonic 
WV-
SW395A 

 
 
 
 
 
 
 

2015 
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Sídlisko Muškát 

20 GEN.PEKNIKA 

Na stĺpe 
verejného 
osvetlenia 
Generála 
Pekníka / 
Nálepkova 

Generála 
Pekníka / 
Nálepkova - 
priestor ulice a 
križovatky do 
vzdialenosti 200 
m, CBA, Škola 

IP statická 
kamera, 
Full HD, 
Panasonic 
WV-
SPW532L 

2018   

21 TRNAVSKA PNS 

Na stĺpe 
verejného 
osvetlenia 
Trnavská / 
Generála 
Pekníka 

Trnavská / 
Generála 
Pekníka - priestor 
ulíc a križovatky 
do vzdialenosti 
200 m, PNS 

IP PTZ 
otočná 
kamera, 45 
x HD 
optický 
zoom 
Panasonic 
WV-
SW397B 

2017   

22 TRNAVSKA BUS 

Na stĺpe 
verejného 
osvetlenia 
Trnavská / 
Hroznová 

Trnavská / 
Hroznová -- 
priestor ulíc a 
križovatky do 
vzdialenosti 200 
m, sídlisko, 
zastávka, ihrisko 

IP PTZ 
otočná 
kamera, 40 
x Full HD 
optický 
zoom 
Panasonic 
WV-X6511 

2018   

23 SILVÁNOVA 

Na stĺpe 
verejného 
osvetlenia 
Silvánova / 
Muškátova 

Silvánova / 
Muškatová - 
priestor ulíc a 
križovatky do 
vzdialenosti 200 
m, parkoviska 

IP PTZ 
otočná 
kamera, 45 
x HD 
optický 
zoom 
Panasonic 
WV-
SW397B 

2018   

Sídlisko Juh 

24 HRNČIARSKÁ 

Na stĺpe 
verejného 
osvetlenia 
Hrnčiarska / 
Fortna 

Hrnčiarska / 
Fortna - priestor 
ulíc a križovatky 
do vzdialenosti 
200 m, 
autobusové 
zastávky 

IP PTZ 
otočná 
kamera, 45 
x HD 
optický 
zoom 
Panasonic 
WV -
SW397B 

2017   

25 ZA HRADBAMI 

Na 
telekomunikačno
m stĺpe 
Hrnčiarska / Za 
hradbami 

Hrnčiarska / Za 
hradbami - 
parkovisko 

IP statická 
kamera, 
Full HD, 
Panasonic 
WV -
SPW532L 

2017   

26 
FÁNDLYHO 
ZÁKLADNÁ ŠKOLA 

Na budove školy 
Základná škola 
Fándlyho 11 - 
Ihrisko 

Základná škola 
Fándlyho 11 - 
priestor ihrísk 

IP PTZ 
otočná 
kamera, 18 
x HD zoom, 
AXIS 232D  

2016 
(kamera 

2008) 

 
 
 
 
 
Obmedzená 

životnosť 
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Mestská časť – Grinava / lokalita Glejovka 

27 
GLEJOVKA 
FOTBALOVÝ ŠTADIÓN 

Na stĺpe 
verejného 
osvetlenia 
Futbalové ihrisko 
Grinava / 
Myslenická 

Futbalové ihrisko 
Grinava / 
Myslenická, - 
problematická 
rómska komunita 

IP PTZ 
otočná 
kamera, 18 
x HD 
optický 
zoom 
Panasonic 
WV-
SW395A 

2016   

28 
GLEJOVKA 
REGENA 

Na stĺpe  
Glejovka / Areál 
Regena 

Glejovka / Areál 
Regena - 
problematická 
rómska komunita 

IP PTZ 
otočná 
kamera, 45 
x HD 
optický 
zoom 
Panasonic 
WV -
SW397B 

2018   

MsP Pezinok - Karanténna a odchytová stanica 

29 
FAJGALSKÁ CESTA 
KARANTENNA 
STANICA 

Na budove MsP 
Zberný dvor 
(Technický a 
skladový areál 
MPS na 
Fajgalskej ceste) 

Zberný dvor 
(Technický a 
skladový areál 
MPS na 
Fajgalskej ceste), 
koterce pre psov 

IP statická 
kamera, 
Full HD, 
Panasonic 
WV-
SPW532L 

2018   

30 
FAJGALSKÁ CESTA 
ZBERNY DVOR 

Na budove MsP 
Zberný dvor 
(Technický a 
skladový areál 
MPS na 
Fajgalskej ceste) 

Zberný dvor 
(Technický a 
skladový areál 
MPS na 
Fajgalskej ceste) 

IP statická 
kamera, 
Full HD, 
Panasonic 
WV-
SPW532L 

2018   

Multifunkčné ihrisko, ZŠ Jána Kupeckého 

31 
KUPECKEHO  
ZÁKLADNÁ ŠKOLA 1 

Na budove školy 
Základná škola 
Jána Kupeckého 
Pezinok - Ihrisko 

Základná škola 
Jána Kupeckého 
Pezinok - 
Multifunkčné 
ihrisko a okolie 

IP statická 
kamera, 
HD, ACTI 
ACM-1231 

2008 

Obmedzená 
životnosť, 
vysoká 
poruchovosť 

32 
KUPECKEHO  
ZÁKLADNÁ ŠKOLA 2 

Na budove školy 
Základná škola 
Jána Kupeckého 
Pezinok - Ihrisko 

Základná škola 
Jána Kupeckého 
Pezinok - Ihrisko 
pre bežcov a 
okolie 

IP statická 
kamera, 
HD, ACTI 
TCM - 1231 

2008 

Obmedzená 
životnosť, 
vysoká 
poruchovosť 

Nové kamery 

33 
HOLUBYHO 
BUDOVA MSÚ 

Na budove MsÚ 
Holubyho / 
Radničné 
námestie 

Radničné 
námestie -  
priestor pred 
MsÚ, parkovísk a 
námestia do 
vzdialenosti 
200m 

IP PTZ 
otočná 
kamera, 18 
x HD 
optický 
zoom 
Panasonic 
WV-
SW395A 

2018 
(kamera 

2015) 
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Od septembra 2018 mestská polícia disponuje šiestimi kompaktnými, bezpečnostnými, 

osobnými snímacími a nahrávacími zariadeniami typu Body Camera 30. Tie si príslušníci MsP 

zaradení do priameho výkonu hliadkovej služby pripevňujú pomocou držiaka – klipu na odev, 

rovnošatu príslušníka MsP (košeľa, bunda, vesta, opasok a pod.) a to na účely zabezpečenia ochrany 

verejného poriadku, bezpečnosti a odhaľovania kriminality. Zariadenie umožňuje zaznám obrazu 

a zvuku z bezpečnostných dôvodov na integrovanú dátovú pamäť zariadení, jednoduchým stlačením 

tlačidla. Kamery používajú automatický infračervený prísvit pre tmavé scény a priestory, majú 

stabilizáciu obrazu a umožňujú zaznamenať obrázok stlačením tlačidla. Záznamové udalosti sú 

v prípade potreby exportované a uložené na pevný disk počítača bezpečnostného kamerového systému 

pomocou zvolených, pridelených administrátorských právomoci cez dokovaciu stanicu Body Camera 

station. Na prácu so záznamom osobných kamier je určený poverený pracovník, správca kamerového 

systému alebo poverený pracovník správcom - príslušník MsP. Na používanie kamier pri výkone 

služobných povinnosti sú určení poverení používatelia osobných kamier - príslušníci MsP. Technickú 

podporu a servis zariadení poskytuje poskytovateľ služieb zabezpečenia nepretržitej prevádzky 

bezpečnostných systémov v správe MsP. Osobné kamery je možné používať v oblastiach označených 

za oblasti monitorované kamerovým systémom v rovnakom režime, v akom sú používané 

monitorovacie kamery v meste. V oblastiach neoznačených za oblasti monitorované kamerovým 

systémom, je možné osobné kamery použiť len na zdokumentovanie konkrétnej udalosti alebo na 

nahrávanie osobných údajov po predchádzajúcom upozornení dotknutých osôb, že budú nahrávané 

kamerou. 

Tieto zariadenia slúžia na operatívne zdokumentovanie protiprávnych konaní, na odhaľovanie, 

objasňovanie a obmedzovanie páchania deliktov a to priestupkov alebo správnych deliktov. Záznamy 

z týchto zariadení môžu byť použité v priestupkovom alebo správnom konaní. Ďalej slúžia na 

eliminovanie nepravdivých oznámení z korupčného správania príslušníkov MsP. Môžu teda 

zadokumentovať aj udalosti, pri ktorých môže dochádzať k trestnej činnosti (napríklad trestný čin 

Útok na verejného činiteľa, Korupcia a pod.). Záznamy z týchto zariadení môžu byť použité v 

trestnom konaní. V neposlednom rade slúžia ako dôkazný prostriedok v prípadoch, kedy sú príslušníci 

MsP pri vykonávaní zásahu alebo zákroku verbálne atakovaní osobou (osobami) proti ktorej zásah 

alebo zákrok smeruje a kedy by mohlo dôjsť ku krivému obvineniu príslušníka MsP z nezdvorilého 

správania, zneužitia právomoci. Záznamy z týchto zariadení môžu byť použité v disciplinárnom 

konaní. Dôležitým faktorom je získanie dôkazového materiálu vo forme obrazového záznamu 

prípadne aj zvukového záznamu pri akýchkoľvek protiprávnych konaniach napríklad priestupkoch, 

správnych deliktoch alebo trestných činoch, ako aj získavanie materiálu potrebného na 

zdokumentovanie rôznych udalostí (napr. pri havárii, požiari, živelnej pohrome a pod.) a obrazového 

záznamu z priebehu a výkonu preventívno - bezpečnostných akcií, vykonávaných samostatne alebo v 

súčinnosti s Policajným zborom SR. 

Dňa 24 mája 2018 bola v tejto súvislosti schválená – Smernica GDPR č. 2/2018 (Smernica na 

obsluhu monitorovacieho kamerového systému mesta Pezinok v správe Mestskej polície Pezinok), 

ktorá nadobudla účinnosť dňa 25. mája 2018. V prílohe č. 6 uvedenej smernice je usmernenie k 

využívaniu vyššie uvedeného mobilného monitorovacieho kamerového systému. 
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Kontroly vykonávané MsP : 
 
 

V priebehu hodnoteného obdobia bolo hliadkami MsP vykonaných 1 257 kontrol objektov 

(napr. objekty školských a predškolských zariadení, cintoríny, dom kultúry, nocľaháreň, Zámocký 

park, trhovisko, garáže, vinohrady, železničné stanice a pod.), parkovísk, obytných blokov a iných 

verejných priestranstiev, zameraných na ochranu verejného poriadku a majetku. 

Počet uvádzaných kontrol však nie je zhodný s počtom skutočne vykonaných kontrol mestskou 

políciou, nakoľko evidujeme len kontroly, ktoré z hľadiska ochrany verejného poriadku považujeme 

za najdôležitejšie. 

Mestská polícia vykonáva kontroly v rámci vlastného výkonu hliadkovej služby počas 24 

hodín v oblasti dodržiavania zákonov, VZN mesta a ochrany majetku, pričom nie vždy príde k zisteniu 

určitého skutkového stavu a preto nie je účelné ani vhodné papierovo vykazovať všetky kontroly, ak 

nedošlo k porušeniu právneho predpisu. 

V rámci pešej hliadkovej služby v jednotlivých lokalitách – sektoroch mesta, zistila mestská 

polícia 12 motorových vozidiel bez platnej technickej a emisnej kontroly, ktoré zaberajú verejné 

priestranstvo (parkovací box). Porušenie zákona bolo mestskou políciou oznámené na Okresný úrad 

Pezinok odbor cestnej dopravy a komunálnych služieb. 

Mestská polícia zabezpečuje vlastnými silami a prostriedkami kontrolu dodržiavania 

prevádzkových (záverečných) časov jednotlivých prevádzok v meste Pezinok (reštauračných a 

pohostinských zariadení, barov, herní, potravín ai.). 

Len v roku 2018 mestská polícia vlastnou činnosťou zistila v 16 prípadoch porušenie podmienok 

uvedených vo VZN, teda nedodržanie prevádzkového času, o čom úradným záznamom vec odovzdala 

na ďalšie konanie referátu podnikania majetko právneho oddelenia MsÚ Pezinok. 

Veľmi výrazne sa mestská polícia spolupodieľa na ochrane majetku mesta prípadne iných 

významných zariadení sídliacich v meste, kedy je 11 objektov zabezpečovacím zariadením priamo 

napojených na špeciálnu telefónnu linku mestskej polície. V prípade narušenia objektu, je signál 

okamžite poslaný na útvar mestskej polície, ktorá vyšle na miesto určenia motorizovanú hliadku za 

účelom preverenia dôvodu narušenia chráneného objektu. Takýto zásah vykonala mestská polícia v 

roku 2018 v 37 prípadoch. Ani v jednom prípade sa nezistilo násilné vniknutie do chráneného objektu 

cudzou, nepovolanou osobou. 

 

 

Iná činnosť : 
 

Príslušníci MsP zabezpečujú ochranu mestského majetku vo forme strážnej služby, a to 

konkrétne objekt budovy mestského úradu. Mestský úrad je verejne prístupné miesto - periodické. 

Takéto miesta sú miesta a objekty (napríklad úrady, organizácie), kde sa takéto miesto stáva verejným 

v presne vymedzenom čase. Tieto miesta majú spravidla určený režim, t.j. podmienky, za ktorých je 

možné do miesta resp. objektu vstúpiť a ako sa správať. Po zatvorení úradu v rámci režimu pracovnej 

doby, ochranu tohto objektu zabezpečuje MsP. Rovnako MsP zabezpečuje ochranu MsÚ ako proti 

požiarna hliadka v prípade, ak by došlo k požiaru na MsÚ v čase, kedy sa na úrade nepracuje. 

Príslušníci MsP každú nedeľu v rámci plánovaných pracovných činností vykonávajú 

pravidelnú údržbu služobných motorových vozidiel, pracovných pomôcok a zariadení MsP, ako aj 

údržbu a poriadok zariadení útvaru MsP (posilňovne, telocvične, vybavenia priestorov MsP a pod.). 

 

 

Verejné - kultúrne, spoločenské, športové podujatia : 
 

V zmysle plnenia úloh MsP v hodnotenom období zabezpečovala verejný poriadok na rôznych 

kultúrno-spoločenských podujatiach organizovaných mestom alebo inými organizáciami, ako napr. 

oslavy 1. mája, zábavy, plesy, fašiangové posedenia, koncerty, stužkové slávnosti, festivaly, Deň 

otvorených pivníc, Pivný pezinský festival, Vinné trhy, Vianočné trhy, Keramické trhy, varenie 

fazuľovice, ďalej doprovod procesií a i., ako aj rôzne športové podujatia, akými sú Beh Pezinkom, 

Cyklopromenáda, In line Pezinok, Street Games. 
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Okrem uvedených podujatí MsP zabezpečovala verejný poriadok aj počas konania 

oberačkových slávností – Vinobranie 2018, na ktorom nebolo zaznamenané vážnejšie protiprávne 

konanie v zmysle spáchania trestného činu. 

V súvislosti s touto činnosťou je to práve mestská polícia, ktorá zabezpečuje vlastnými silami a 

prostriedkami uzatvorenie verejného priestranstva, kde sa dané podujatie koná. 

 

 

Straty a Nálezy : 

 
V roku 2018 zaevidovala MsP 128 nálezov, (v roku 2017 spolu 123 nálezov) ktoré prevzala 

od občanov, resp. našla pri výkone činností : 

 V 26 prípadoch sa jednalo o nálezy peňaženiek s obsahom - osobné doklady (občiansky preukaz, 

vodičský preukaz, karty poistencov, bankové karty); 

 8 x dámska taška s obsahom; 

 1 x pánska taška; 

 18 x mobilné telefóny; 

 18 x kľúče (domy, byty); 

 11 x kľúče (motorové vozidlá); 

 33 x doklady samostatné (občiansky preukaz, cestovné karty, preukazy poistenia; 

 6 x bicykel; 

 2 x elektronika; 

 V 4 prípadoch sa jednalo o finančnú hotovosť v sumách od 10 € do 130 € - peniaze boli vrátené 

banke alebo osobne majiteľovi. 

 1 x evidenčné čísla z motorového vozidla; 

 

Uvedené nálezy boli mestskou políciou v 66 prípadoch vrátené majiteľovi a v prípade finančnej 

hotovosti majiteľovi prípadne bankám, v 5 prípadoch boli nálezy odovzdané PZ SR (napr. občianske 

preukazy) a v 57 prípadoch sú nálezu uložené na útvare MsP. 

 

 

Spolupráca s inými orgánmi a organizáciami : 

 
Spolupráca príslušníkov, ale aj civilného zamestnanca MsP so zamestnancami mestského 

úradu, je samozrejme neodmysliteľná. Príslušníci MsP intenzívne spolupracovali so zamestnancami 

mestského úradu (najmä oddelením ekonomiky a miestnych daní, oddelením školstva a sociálnej 

starostlivosti, oddelením majetko právnym, oddelením životného prostredia, komunálnych služieb a 

dopravy a i.) pri zabezpečovaní úloh, vyplývajúcich zo zákona o obecnej polícii. 

Prostredníctvom preventistu MsP sa rozvíjala spolupráca s odborom školstva a sociálnej starostlivosti 

a to predovšetkým v preventívno – výchovnej činnosti  

Príslušníci MsP v priebehu roka zabezpečovali bezpečnosť pracovníčok pokladne MsÚ pri preberaní a 

odvádzaní hotovosti v Prima banke Slovensko, a.s. 

Pri rôznych zdvorilostných a významných návštevách a akciách usporiadaných mestom Pezinok 

zabezpečovali príslušníci MsP verejný poriadok . 
 

V 133 prípadoch MsP úradným záznamom informovala príslušné oddelenia mestského úradu na 

nedostatky, ktoré zistila pri plnení svojich úloh, a ktorých riešenie nespadá do pôsobnosti mestskej 

polície. Konkrétne na : 

 Oddelenie životného prostredia komunálnych služieb a dopravy 56 x 

 Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti 58 x 

 Majetkovo Právne oddelenie 19 x 

 

 Mestský podnik služieb 21 x (odvoz uhynutých zvierat z ciest po strete z vozidlom). 
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Z uvedených oddelení mestská polícia najviac podnetov priamo z ulice postupuje na priame 

vybavenie resp. riešenie na oddelenie životného prostredia komunálnych služieb a dopravy. Jedná sa v 

prevažnej miere o zistenia nedostatočného alebo zlého riešenia dopravnej situácie v uliciach alebo na 

sídliskách, neosvetlené ulice, chýbajúce alebo poškodené dopravné značenia a kanalizačné poklopy, 

výtlky na vozovke, ktoré môžu spôsobiť závažné škody na vozidle, neporiadok na kontajnerových 

stojiskách z dôvodu preplnenia kontajnerov zbernými komponentmi, zlé alebo ošúchané vodorovné 

dopravné značenia a podobne. V týchto prípadoch je veľmi dôležité, aby vecne príslušné oddelenie 

mestského úradu kompetentné na vyriešenie daného problému, v čo najrýchlejšom čase vyriešilo 

podnet podaný mestskou políciou. V opačnom prípade, nastáva zo strany obyvateľov mesta silná 

kritika na nečinnosť mestskej polície a to napriek tomu, že daný problém nie je MsP kompetentná 

riešiť a podnet na odstránenie vlastnou činnosťou zisteného skutkového stavu, bezodkladne oznámila 

na príslušné oddelenie mestského úradu Pezinok. 

 

Mestská polícia veľmi výrazne spolupracuje so základnými školami. V minulosti nedostatočné 

zabezpečenie areálov základných škôl na území mesta Pezinok priestorovou ochranou, predovšetkým 

neuzamykania vstupných brán v nočných hodinách uvedených objektov a neriešená regulácia vstupov 

na športoviská resp. do areálov škôl osobami v čase mimo vyučovacieho procesu, dávalo priestor pre 

páchanie rôznej delikvencie. Z uvedeného dôvodu často mestská polícia zasahovala voči osobám, 

ktoré v areáli školy v neskorých nočných hodinách konzumovali alkohol alebo ničili zariadenie školy. 

Riaditelia základných škôl boli informovaní o nedostatočnom zabezpečení ochrany majetku mesta – 

konkrétne objektov v areáloch ZŠ pred možným poškodením alebo zničením osobami, ktoré sa do 

uvedeného areálu dostali v ktorýkoľvek deň a hodinu. Areál školy bol de facto nepretržite prístupný 

verejnosti. V roku 2015 boli prijaté potrebné bezpečnostné opatrenia, na základe ktorých riaditelia 

základných škôl zabezpečili, že všetky brány, ktoré umožňujú vstup do areálu základnej školy sú pre 

verejnosť otvorené len v učených časoch. Regulatív s uvedením režimu vstupu do areálov základných 

škôl bol vo forme oznámenia - upozornenia umiestnený na viditeľných miestach - na vstupných 

bránach škôl. Otváranie a zatváranie vstupných brán na športoviská základných škôl cez víkend a 

sviatky vykonáva mestská polícia. Od prijatia bezpečnostných opatrení, mestská polícia 

nezaznamenala na základných školách prejavy vandalizmu v zmysle poškodzovania majetku alebo 

konzumácie alkoholu.  

 

Okrem toho mestská polícia zabezpečovala doručovanie zásielok : 

 

Pre potreby Súdov SR a Exekučných úradov, ale aj Okresného úradu Pezinok, odboru 

všeobecnej vnútornej správy bola poskytnutá súčinnosť pri doručovaní doporučených zásielok v 

prípadoch, kedy doporučené zásielky nebolo možné doručiť iným spôsobom. 

Takto bolo mestskou políciou doručovaných až 29 doporučených zásielok. 
 Súdy 13 x 

 Exekútorský úrad 6 x 

 Okresný úrad Pezinok 3 x. 

 Iný orgán 7 x 

Mestská polícia tiež oznamovala poruchy a nedostatky mimo mestským organizáciám akými sú napr. 

fy. Petmas a Bratislavská vodárenská spoločnosť. Na firmu Petmas bolo mestskou políciou 

oznámených 49 zistených závad, nedostatkov rôzneho charakteru (napr. nefunkčné verejné osvetlenie 

na konkrétnych uliciach, poškodenie dopravného značenia, znečistenie verejného priestranstva, 

preplnenie kontajnerov na odpad najmä v chatových oblastiach a i.). 

Bratislavská vodárenská spoločnosť bola mestskou políciou upozornená resp. informovaná v 8 

prípadoch na poruchu vodovodného potrubia z ktorého vyteká voda, vo väčšine prípadov na pozemnú 

komunikáciu. 

Mestská polícia úzko spolupracuje aj s poľovnými združeniami. Len v roku 2018 mestská 

polícia nahlásila v súlade so zákonom o lesoch jednotlivým členom poľovných združení 23 prípadov 

nájdenia uhynutej zvery (diviaky, srnky) v katastri mesta Pezinok. 
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Spolupráca s poslancami mestského zastupiteľstva : 

 
Obyvatelia mesta svoje požiadavky, týkajúce sa zabezpečenia verejného poriadku a životného 

prostredia často prednášajú aj prostredníctvom poslancov MsZ, preto je spolupráca MsP s poslancami 

MsZ nesmierne dôležitá. Aj vďaka tomu, že táto spolupráca je na vysokej úrovni, je možné 

efektívnejšie zabezpečovať verejný poriadok, ochraňovať majetok a zdravie obyvateľov mesta. 

V súvislosti so zabezpečením lepšej efektivity práce MsP sme pristúpili k prerozdeleniu 

jednotlivých rajónov resp. sektorov policajtov tak, aby tieto korešpondovali s volebným obvodom 

konkrétnych poslancov mestského zastupiteľstva. Zároveň s prerozdelením rajónov bolo príslušníkom 

MsP formou rozkazu náčelníka vydané usmernenie, v zmysle ktorého mali za úlohu v mesiaci február 

2019 nadviazať kontakt a rozvinúť spoluprácu s poslancom určeného rajónu (sektoru). 

Účelom a cieľom tohto rozhodnutia bolo priblížiť prácu MsP poslancom mestského 

zastupiteľstva, zlepšiť vzájomnú informovanosť a spoluprácu, ako aj zabezpečiť okamžité 

analyzovanie a riešenie problematiky súvisiacej s činnosťou MsP v danej oblasti, prípadné spracovanie 

a realizácia návrhov sledujúcich zlepšenie ochrany verejného poriadku, spolupráce s občanmi a 

podobne. 

 

 

Spolupráca mestskej polície s Policajným zborom a inými subjektmi : 

 
S prihliadnutím na charakter a rozsah úloh mestskej polície sa v ustanovení § 24 zákona o 

obecnej polícii zakotvujú základné podmienky pre rozvoj spolupráce mestskej polície s príslušnými 

štátnymi orgánmi, ktoré sa v rámci svojej pôsobnosti podieľajú na zabezpečovaní ochrany verejného 

poriadku, životného prostredia, životov, ako aj zdravia a majetku. Rozsah tejto spolupráce vyplýva z 

konkrétnej potreby zabezpečovania úloh mestskej polície a predpokladá spoluprácu nielen so 

základným útvarom Policajného zboru Slovenskej republiky, Hasičského a záchranného zboru 

Slovenskej republiky, či orgánmi štátneho dozoru vo veciach životného prostredia, ale aj ďalšími 

štátnymi orgánmi. 

Za zabezpečovanie verejného poriadku v meste je predovšetkým zodpovedné mesto. Iné 

orgány napríklad Policajný zbor, spolupôsobia pri zabezpečovaní verejného poriadku. Ochrana života, 

zdravia a majetku je prvoradou povinnosťou Policajného zboru, preto mestská polícia spolupôsobí pri 

ochrane osôb v meste pred ohrozením ich života a zdravia. Obdobne mestská polícia spolupôsobí pri 

ochrane majetku mesta, občanov alebo akéhokoľvek iného majetku. Medzi Policajným zborom a 

mestskou políciou musí byť vzťah vzájomnej spolupráce a pomoci. 

V žiadnom prípade nemôže byť postavený na vzťahu nadriadenosti - podriadenosti a suplovania 

činností. Mestská polícia nenahrádza policajný zbor, a platí to aj naopak. Mestská polícia a policajný 

zbor sa vo svoje činnosti musia vzájomne dopĺňať. 

Mestská polícia pri zabezpečovaní verejného poriadku v meste, počas usporiadania rôznych 

kultúrno-spoločenských, športových, cirkevných a politických podujatí využívala vlastné sily a 

prostriedky, pričom vo väčšom rozsahu spolupracovala s Policajným zborom - konkrétne s Obvodným 

oddelením PZ so sídlom v Pezinku najmä pri zabezpečovaní verejného poriadku počas konania 

Vinobrania. 

 

Spolupráca medzi základným útvarom PZ a mestskou políciou v Pezinku aj v roku 2018 je na 

veľmi dobrej úrovni. Spočívala najmä vo vzájomnom vymieňaní informácií v oblasti zistenej 

delikvencie a trestnej činnosti a to týždenne vo forme výpisu zo zvodiek MsP resp. výberu z 

informačných správ operačného strediska Okresného riaditeľstva PZ Pezinok, aktualizácie zoznamu 

hľadaných osôb a vecí; informácií o kultúrnych, športových alebo iných spoločenských podujatí, 

konaných na území mesta, a pod.. 

Spolupráca sa veľmi výrazne prejavuje počas priameho výkonu hliadkovej služby, kedy je 

často služobný zákrok proti narušiteľom verejného poriadku vykonávaný spoločne, zasahujúcimi 

príslušníkmi PZ a príslušníkmi mestskej polície. 
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Z dôvodu pravidelného informovania ohľadne vzájomnej spolupráce, výmeny informácií o 

protispoločenskej činnosti na území mesta, informovania o niektorých pripomienkach prokuratúry na 

činnosť policajných zložiek, najmä k obmedzovaniu osôb na slobode pri zistení páchateľa trestného 

činu, predovšetkým majetkovej a drogovej trestnej činnosti, sa obidve policajno bezpečnostné zložky 

pôsobiace na území mesta stretávajú na úrovni všetkých funkcionárov OO PZ Pezinok a mestskej 

polície Pezinok. 

Mestská polícia spolupracuje aj s ďalšími orgánmi, ako sú obvodné úrady (odbor Všeobecnej 

vnútornej správy) pri riešení priestupkov; s orgánmi štátnej zdravotnej správy – s pracovníkmi rýchlej 

zdravotnej služby pri ošetrení agresívnych pacientov, osôb pod vplyvom alkoholu alebo zásahov ku 

ktorým boli privolaní hliadkami MsP; s orgánmi požiarnej ochrany, prioritne s Hasičským a 

záchranným zborom najmä pri otvorení bytu za splnenia podmienok uvedených v zákone o obecnej 

polícii, v prípade zistenia požiarov mestskou políciou, pri odstraňovaní nečistôt (olejových škvŕn a pod.) 

z cesty zistených mestskou políciou, so železničnou políciou pri objasňovaní priestupkov proti majetku 

a trestnej činnosti, ktorých sa dopustili občania mesta na majetku Železníc Slovenskej republiky. 

Osobitná forma spolupráce MsP je s poradnou komisiou samosprávy pre ochranu verejného 

poriadku, s orgánmi životného prostredia na úseku ochrany zelene v meste a pri odhaľovaní 

nepovolených skládok; s oddelením školstva a sociálnych vecí pri mestskom úrade pri riešení 

problémov súvisiacich s páchaním delikvencie maloletými a mladistvými osobami. 

Ďalšou formou spolupráce je doručovanie zásielok, ktoré si adresáti odmietli prevziať poštou, 

napríklad súdne zásielky, zásielky správnych orgánov a zásielky pre exekútorský úrad. 

 

 

Materiálno technické zabezpečenie MsP : 

 
Pre kvalitné zabezpečenie úloh MsP je dôležité materiálno technické zabezpečenie tohto 

poriadkového útvaru. Mestská polícia disponuje označenými 4 služobnými motorovými vozidlami, 

ktoré sú vybavené vozidlovými rádiostanicami, rovnako, ako stála služba základňovou rádiostanicou a 

hliadky prenosnými rádiostanicami. Uvedené technické zariadenia sú nevyhnutné pre samotný výkon 

hlásnej služby. Vozidlá sú tiež vybavené zvláštnymi výstražnými a zvukovými zariadeniami. Pohyb 

motorových vozidiel a peších hliadok je monitorovaný GPS systémom a kontrolovaný stálou službou 

na dispečingu útvaru mestskej polície. 

Mestská polícia tiež disponuje zariadením na zaznamenávanie hovorov (telefonických a hovorov z 

rádiostaníc). Pri objasňovaní a dokumentovaní priestupkov využíva digitálne fotoaparáty a 

videokameru. 

Pri zabezpečovaní verejného poriadku na kultúrnych a športových podujatiach prípadne pri 

mimoriadnych opatreniach (pátranie po nebezpečnom páchateľovi závažného trestného činu) 

používajú príslušníci MsP balistické – nepriestrelné vesty. 

Pre účel zabezpečovania ochrany majetku proti krádežiam zakúpila mestská polícia v roku 

2016 prístroj na nočné videnie - termovíziu. Toto zariadenie mestskej polícii výrazne pomáha pri 

eliminovaní krádeží úrody (v čase dozrievania hrozna) v pezinských vinohradoch. Rovnako disponuje 

tiež ďalekohľadom na denné videnie. Tieto zariadenia sa používajú tiež na sídliskách (kontrola 

parkovísk), kedy mestská polícia spolupôsobí pri ochrane majetku občanov – motorových vozidiel. 

Mestskej polícii pri ochrane verejného poriadku, majetku, pri odhaľovaní páchateľov nezákonnej 

činnosti, výrazne pomáhajú tri fotopasce. Sú umiestňované prevažne na verejne prístupných miestach 

akými sú napríklad Pezinský cintorín, zámocký park, areály základných škôl. 

Ďalej mestská polícia disponuje prístrojom na meranie množstva alkoholu v dychu. Prístroj 

MsP používa pri policajno bezpečnostných akciách zameraných na zákaz podávania, predávania alebo 

inak umožnenia podávania alkoholu osobám mladším ako 18 rokov. 

V roku 2012 MsP zakúpila prenosný defibrilátor AED iPAD. Ide o poloautomatický externý 

defibrilátor vhodný pre používanie aj nevyškolenými osobami. Je určený pre použitie pri 

ventrikulárnej fibrilácii a rýchlej ventrikulárnej tachykardii. Tieto dve sú najčastejšie príčiny náhlych 

zástav srdca. Tento stav môže nastať náhle a bez varovania u človeka akéhokoľvek veku. Jediným 

efektívnym riešením pri tomto stave je aplikácia defibrilačného šoku, práve uvedeným prístrojom. 
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Myšlienka zakúpiť uvedené zariadenie vznikla z praxe, kedy príslušníci MsP priamo, ako prví, 

zasahujú pri záchrane ľudského života a zdravia. 

Pri plnení úloh príslušníci mestskej polície používajú ďalšie iné prostriedky ako sú napríklad : 

reflexné vesty, elektrické lampáše (baterky); narkotizačné pušky (na odchyt psov); služobné krátke 

guľové zbrane (ČZ 75 D); zastavovacie terče, pláštenky do dažďa a iné. 

Na plnenie administratívnych úloh súvisiacich napríklad s objasňovaním priestupkov, 

spracovávaním úradných záznamov zo zásahov a služobných zákrokov, zápisov o plnení úloh z 

výkonu služby (zvodky) je MsP vybavená výpočtovou technikou s príslušenstvom. 

 

 

Záver : 

 
Zložitosť a podstata úloh, ako aj podmienky prostredia stavajú mestskú políciu do situácií, 

keď musí riešiť prípady, v ktorých sa bežné zásady slušnosti úplne stratili. Je preto ťažké súdiť 

mestskú políciu podľa noriem, ktoré používa verejnosť na riešenie bežných medziľudských vzťahov a 

nastoliť tie isté štandardy na hodnotenie policajnej práce. Príslušníci mestskej polície sú mnohokrát 

tŕňom v oku verejnosti. Verejnosť ich často kritizuje za veci, o ktorých si myslí, že by mali robiť inač, 

alebo by sa vôbec nemali robiť. Potom sa príslušníci mestskej polície často cítia, že sú neprávom 

očierňovaní a bránia sa. Možno má verejnosť tendenciu kritizovať políciu za všetko. Veľa krát sa 

mestská polícia stretáva s opovrhovaním policajnej práce, s jej dehonestovaním a atakmi na 

samotných príslušníkov mestskej polície. Atraktivita policajnej práce je žiaľ, už minulosťou. Do 

popredia v spoločnosti sa už nedostávajú hodnoty, akými sú slušnosť, zdvorilosť, ohľaduplnosť a 

tolerancia. Pravidlá a poriadok sa nám viac páčia v iných štátoch, ale menej doma. Políciu, ako 

reprezentanta poriadku niektorí občania vnímajú ako niečo zlé, nepotrebné, proti čomu treba bojovať. 

Treba si však uvedomiť, že polícia reprezentuje záujmy štátnej moci. Mestská polícia ako 

zákonná inštitúcia, berie svoju úlohu ochrancu verejného poriadku veľmi vážne. Tento postoj spolu s 

jej spoločenskou rolou bojovníka proti kriminalite vytvára definíciu policajnej práce. Formálny systém 

zásad mestského policajného útvaru túto definíciu podporuje a od príslušníkov mestskej polície 

vyžaduje, aby vždy postupovali podľa stanovených zákonných noriem a vo vzťahu k verejnosti a 

uplatňovaní zákona, konali zodpovedne. Mestskí policajti musia dbať na dodržiavanie zákonov bez 

ohľadu na to, kto ich porušuje a nesmú vymedzovať špeciálne skupiny občanov. Keďže zákony platia 

pre každého, mestskí policajt sa musí zaujímať nielen o všetkých porušiteľov zákona, ale aj samotné 

jeho konanie sa musí riadiť zákonnými predpismi. V každej situácii sa mestská polícia musí správať s 

ohľadom na postavenie, ktoré má v danej spoločnosti. To predpokladá prítomnosť vyšších foriem 

správania príslušníkov mestskej polície tak v zamestnaní, ako aj v súkromnom živote, než aké platia 

pre ostatnú verejnosť. 

Bezpečnosť občanov a ich blízkych pri vytváraní domova je jednou z najdôležitejších priorít, 

ktorú občan pociťuje, z čoho vyplýva aj najvyšší záujem, záujem mesta. Aby bolo mesto Pezinok 

bezpečné, aby sa v ňom občania cítili isto, aby v ňom bola garancia dodržiavania nielen pravidiel 

slušnosti, ale aj zákonnosti. 

Je potešiteľné, že sa táto vízia bezpečnosti a čistého mesta darí uskutočňovať. Za 28 rokov 

svojej existencie mestská polícia úspešne čelila a zápasila s prichádzajúcimi problémami a preukázala 

tak svoju opodstatnenosť, ako neodmysliteľná súčasť Mesta Pezinok. Samozrejme, že v histórii 

mestskej polície boli aj obdobia, kedy sa hľadali najlepšie riešenia rôznych prípadov. Avšak z malého 

dieťaťa vyrástla jedna z najlepších mestských polícií na Slovensku. S jasnou predstavou napredovania, 

s ochotou vzdelávania sa, s chuťou rešpektovania nových trendov a techniky. To všetko len s jediným 

cieľom, skvalitnenia podmienok života našich občanov v meste, jeho návštevníkov, pri ktorom 

mestskí policajti podriaďujú všetko ochrane života, zdravia a majetku. Svedčí o tom ich plné 

nasadenie, ako sa občania mesta mali možnosť presvedčiť pri množstve mimoriadnych udalostí. Je 

známe, že okrem dohliadania na bezpečnosť, dbajú mestskí policajti aj na dopravnú a parkovaciu 

disciplínu, za čo niekedy nesú nevôľu niektorých našich občanov. Práca na úseku prevencie a 

spolupráca s inými orgánmi, je pozitívne hodnotená a prináša svoje plody v podobe znižovania 

kriminality a počtu priestupkov. Je dôležité, aby aj občania pochopili, že policajt, to nie je strašiak, ale 

že je tu pre obyvateľov mesta, pre ich bezpečnosť.  
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Som presvedčený, že príslušníci mestskej polície pomáhajú výraznou mierou v uliciach nášho 

mesta zabezpečovať verejný poriadok, bezpečnosť a že pomôžu a poradia v konkrétnych situáciách 

všetkým občanom, ktorí o to požiadajú. Zároveň si dovolím vyjadriť presvedčenie, že sú to práve  

občania, ktorí svojím pričinením a spoluprácou môžu pomôcť príslušníkom mestskej polície pri 

výkone ich neľahkej profesie. Len vzájomnou spoluprácou môžeme dosiahnuť zlepšenie existujúceho 

stavu, či už v oblasti zabezpečovania verejného poriadku alebo prevencie kriminality. Na základe tejto 

spolupráce sa môžeme pokúsiť o zabezpečenie obojstrannej spokojnosti. 
 

 
       Náčelník Mestskej polície Pezinok 

       JUDr. Ľudovít FARBULA 
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Príloha č. 1. 

 

Zo zvodiek mestskej polície - rok 2018 

Prehľad niektorých vykonaných zásahov a služobných zákrokov 

 

Poranený muž bol prevezený do nemocnice 
Dňa 22. januára 2018 v čase o 23,10 hodine spozorovala hliadka mestskej polície Pezinok 

počas hliadkovej služby na ulici Jesenského, že na zemi leží neznáma osoba, ktorá rukou máva na 

hliadku MsP Pezinok. Hliadka MsP zistila, že sa jedná o muža, ktorý si spôsobil pádom zlomeninu 

nohy. K zraneniu osoby prispelo aj väčšie množstvo požitých alkoholických nápojov. Na mieste bola 

42 ročnému G.O. bytom Pezinok, poskytnutá prvá pomoc a na miesto bola privolaná Rýchla zdravotná 

pomoc. Zranený muž bol prevezený do Univerzitnej nemocnice Bratislava na ošetrenie. 

 

  
 

 
Mladistvá si spôsobila rezné poranenie  

Dňa 11. februára 2018 v čase o 03,55 hodine preverovala hliadka MsP Pezinok oznam, že v 

jednom z bytových domov na ulici Suvorovova dochádza k rušeniu nočného kľudu. Mestskí policajti 

na mieste požadovali vysvetlenie od užívateľky bytu M.J., pričom zistil, že došlo ku konfliktu matky s 

neplnoletou dcérou a jej priateľom. Šetrením na mieste bolo zistené, že neplnoletá dcéra je v zlom 

psychickom stave, následkom čoho si spôsobila žiletkou rezné poranenia na predlaktí ruky. Zasahujúci 

mestskí policajti na mieste poskytli mladistvej prvú pomoc a privolali Rýchlu zdravotnú pomoc. 

Zdravotný personál rozhodol o nutnosti hospitalizácie poranenej osoby. O udalosti bolo informované 

sociálne oddelenie, ktoré vec prevzalo na ďalšie riešenie. 

 
Štyria mladíci boli prevezení do nemocnice 

Dňa 05. marca 2018 v čase o 23,05 hodine preverovala hliadka mestskej polície oznam, že na 

ulici Holubyho, pri budove Kultúrneho centra sa nachádza väčšie množstvo mladých ľudí pod 

vplyvom alkoholu. Pomocou monitorovacieho kamerového systému MsP bolo zistené, že na zemi leží 

neznáma osoba a pri nej sa nachádza skupina mladých ľudí. Po príchode hliadky mestskej polície sa 

podarilo zistiť, že na mieste sa nachádza skupina cca 20 osôb, pričom niektoré uvádzali zdravotné 

problémy spojené so stratou vedomia. Pomocou monitorovacieho kamerového systému boli 

spozorované ďalšie tri ležiace osoby v blízkosti budovy Kultúrneho centra Pezinok. Na miesto bola 

bezodkladne privolaná Rýchla zdravotná pomoc a hliadka OO PZ Pezinok. Do príchodu prvého 

sanitného vozidla sa policajti pokúšali s mladíkmi komunikovať a takto ich na základe inštrukcií 

operátora RZP udržať pri vedomí. Na základe požadovania vysvetlenia od prítomných osôb sa 

podarilo zistiť, že mladistvé osoby po požití alkoholického nápoja údajne užili aj neznámu návykovú 

látku, ktorá im spôsobila stav bezvedomia. Štyroch mladíkov, všetkých vo veku 17 rokov, previezli 

4 sanitné vozidlá RZP do Fakultnej nemocnice v Bratislave. 
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Nakoľko sa v uvedenom prípade jednalo o podozrenie zo spáchania trestného činu - Nedovolenej 

výroby omamných a psychotropných látok, jedov, alebo prekurzorov, ich držania, alebo obchodovania 

s nimi, bola vec odovzdaná na OO PZ Pezinok za účelom ďalšieho konania vo veci. 

 

  
 

 
Mestská polícia pomáhala pri zrážke vlakov v Pezinku 

Bratislava 16. marca 2018 (TASR) – V osobnom vlaku z Malaciek do Leopoldova, ktorý sa v 

piatok večer zrazil s rušňovlakom spoločnosti Lokorail, sa viezlo približne 80 cestujúcich. Na mieste 

nehody o tom novinárov informoval riaditeľ Železničnej spoločnosti Slovensko Filip Hlubocký. Podľa 

neho sa zranilo celkom 18 ľudí, z toho 15 ľahko a traja stredne ťažko. V dôsledku nárazu utrpeli rôzne 

zlomeniny. Do Pezinka dorazil aj minister dopravy Árpád Érsek (Most-Híd), ktorý priblížil, že do 

osobného vlaku čelne narazil ďalší vlak. Našťastie sa však zrážka neudiala v plnej rýchlosti, 

skonštatoval. Rušňovodič lokomotívy, ktorá narazila do osobného vlaku, je podľa ministra vážnejšie 

zranený. „Chvalabohu, že nedošlo k úmrtiu,“ povedal Érsek. 

Šéf rezortu nepotvrdil, či mohol zlyhať signalizačný systém. „Nechcem špekulovať, čo zlyhalo. Na to 

je vyšetrovacia komisia, ktorá to vyšetrí,“ doplnil. Záchranári ošetrili a do nemocníc previezli 18 

pacientov, z toho jedno dieťa, priblížil Július Pavčo, hlavný lekár Operačného strediska záchrannej 

zdravotnej služby SR. „Rozsah zranení sa určí až pri vyšetrení,“ doplnil. Traja ľudia mali stredné až 

ťažké zranenia. 

Polícia prijala v piatok, krátko po 18.30 hodine oznámenie o zrážke osobného vlaku so samostatným 

vlakovým rušňom v koľajisku železničnej stanice Bratislava - Pezinok. „V súčasnosti sa na mieste 

nachádzajú spolu s hliadkami polície záchranné zložky, ktoré vykonávajú potrebné úkony,“ uviedla 

bratislavská krajská policajná hovorkyňa Veronika Slamková. 

Príčiny zrážky, jej okolnosti a následky budú predmetom policajného vyšetrovania. Bližšie informácie 

k tejto udalosti polícia podľa Slamkovej poskytne hneď, ako to bude možné. Cestujúci na trati musia 

počítať so zdržaním vzhľadom na to, že pre záchranné práce je doprava v oboch smeroch zastavená. 

Dňa 16. Marca v čase o 18,40 hodine na útvar MsP telefonicky oznámil službukonajúci 

HaZZ Pezinok, že mali telefonicky nahlásenú železničnú dopravnú nehodu pri nadjazde na ul. 

Drevárska v Pezinku, kde malo dôjsť k zrážke dvoch vlakov. Obidve hliadky mestskej polície sa za 

použitia svetelného a zvukového zariadenia urýchlene presunuli na ul. Drevárska v Pezinku, kde sa už 

taktiež nachádzali vozidlá HaZZ Pezinok a taktiež dve sanitné vozidlá RZP. Šetrením na mieste bolo 

zistené, že došlo k čelnej zrážke osobného poschodového vlaku idúceho z Bratislavy smer Trnava s 

lokomotívou odchádzajúcou na Bratislavu, pričom mal mať zelenú osobný vlak. Na mieste nehody sa 

nachádza zatiaľ nezistený počet zranených osôb. Hliadky mestskej polície Pezinok spolu s ostatnými 

záchrannými zložkami pomáhali na mieste zraneným osobám a taktiež  zabezpečovali miesto nehody 

pred vstupom neoprávnených osôb. Stála služba mestskej polície podala informácie o mimoriadnej 

udalosti primátorovi mesta Pezinok Mgr. Oliverovi Solgovi a náčelníkovi mestskej polície Pezinok 

JUDr. Ľudovítovi Farbulovi. 
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Na požiadanie primátora mesta Pezinok Mgr. Oliver Solga, ktorý sa nachádzal na mieste nehody bol v 

čase o 19,45 hodine. telefonicky stálou službou MsP kontaktovaný vodič autobusu V.R., bytom 

Pezinok za účelom odvozu osôb z havarovaného vlaku do mesta Trnava. Vodič autobusu uviedol, že 

je schopný sa na železničnú stanicu v Pezinku dostaviť do cca 15 minút. O zabezpečení autobusu 

k odvozu osôb bol primátor mesta spätne telefonicky informovaný. Na základe informácie veliteľa 

zásahu HZZ Pezinok denná hliadka mestskej polície Pezinok činnosť na mieste v čase o 20,40 hodine 

ukončila. 

 

 
 

 
Muž si spôsobil krvácajúce poranenie 

Dňa 22. apríla 2018 o 03,50 hodine preverovala hliadka mestskej polície oznam, že na ulici L. 

Novomeského č. 20 sa ozýva hluk a rinčanie skla. Dôvodom bolo, že niekto údajne rozbil vchodové 

dvere do obytného domu. Vyslaná hliadka na mieste zistila, že na uvedenej ulici na vchode bytového 

domu č. 20 je rozbitá sklenená výplň vstupných dverí, /kameňom o hmotnosti cca 10 kg/, pričom v 

okolí sa nachádzalo množstvo krvi. Šetrením na mieste sa podarilo zistiť, že 33 ročný muž ktorý 

skutok spáchal, sa už nachádzal na poschodí v mieste bydliska a pri prvom kontakte bolo zrejmé, že 

má na ruke krvácajúce poranenie. Nakoľko krvácanie z predlaktia ľavej ruky bolo veľmi intenzívne, 

bola mužovi poskytnutá prvá pomoc na zastavenie krvácania a na miesto bola privolaná Rýchla 

zdravotná pomoc. Po ošetrení bol zdravotníkmi muž prevezený do bratislavskej nemocnice, na 

chirurgické oddelenie. Okolnosti prípadu boli predmetom ďalšieho šetrenia. 
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Mestská polícia zadržala páchateľa krádeže bicykla 

Dňa 29. mája 2018 v čase o 20,45 hodine bol kamerovým systémom mesta Pezinok na ulici 

Holubyho v Pezinku v priestoroch terminálu železničnej stanice spozorovaný neznámy muž, ako si 

podozrivo obzerá uzamknuté bicykle. Neznámy muž sa následne presunul k jednému uzamknutému 

bicyklu, pričom sa snažil pomocou klieští prestrihnúť oceľový zámok, ktorým bol bicykel 

zabezpečený proti krádeži. Na miesto bola operačným pracovníkom vyslaná hliadka mestskej polície 

Pezinok, ktorá následne uvedenú osobu obmedzila na osobnej slobode. Páchateľ bol predvedený za 

použitia donucovacích prostriedkov (hmaty, chvaty sebaobrany a putá ) na útvar mestskej polície 

Pezinok za účelom zistenia totožnosti, podania vysvetlenia a vykonania prvotných, procesných 

administratívnych úkonov. Na útvare mestskej polície Pezinok bolo zistené, že sa jedná o osobu Denis 

V., bytom Senec. Menovaný sa priznal, že do Mesta Pezinok chodil opakovane za účelom páchania 

rôznych majetkových a iných deliktov. V tomto prípade vzniklo dôvodné podozrenie zo spáchania 

trestného činu Krádeže a vec prevzalo OO PZ Pezinok na ďalšie doriešenie. 

 

      
 

 
Pohryzený muž potreboval urgentnú pomoc 

Dňa 13. júla 2018 v čase o 18,00 hodine požiadal útvar MsP Pezinok o asistenciu operačný z 

tiesňovej linky 112 o preverenie oznamu, že v Kučišdorfskej doline v Pezinku pohrýzol pes 

neznámeho muža, ktorý potrebuje okamžité odborné lekárske ošetrenie. Hliadka mestskej polície 

Pezinok po príchode zistila rozsah jeho poranenia. Jednalo sa o značné poranenie žily, na pravom 

predlaktí. Zasahujúca hliadka MsP až do príchodu vozidla RZP poskytla zranenej osobe L.R., prvú 

pomoc a pred lekárske ošetrenie. Pri poskytovaní prvej pomoci bolo použité škrtidlo, tlakový obväz a 

špeciálny obväz na zastavenie krvácania. Muža ako sa podarilo zistiť pohrýzol susedov pes, ktorého 

chodil kŕmiť. Záchranári RZP po príchode poraneného stabilizovali a okamžite previezli do nemocnice 

v Bratislave. Následne bol pes vyhľadaný a riadne ustajnený. 
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Zákrok hliadky Mestskej Polície Pezinok pri záchrane života 

Dňa 01. augusta 2018 v čase o 20,26 hodine na útvar MsP Pezinok telefonicky rozrušeným 

hlasom oznámil anonym (muž), že sa nachádza pred železničnou stanicou v Pezinku. Ďalej uviedol, že 

mestskej polícii zanechá svoje osobné doklady a mobilný telefón pri stánku PNS a on sa ide hodiť pod 

vlak, nakoľko sa mu nechce žiť. Hodnovernosť oznamu bola okamžite preverená prostredníctvom 

kamerového systému, kde bol skutočne pred stánkom PNS spozorovaný neznámy muž, ktorý mal 

oblečené modré tričko a dlhé bledé nohavice, ako na odkladaciu plochu stánku PNS položil čiernu 

peňaženku a následne sa rýchlym krokom presúval k železničnej trati. Po tomto zistení, boli na miesto 

okamžité vyslané dve hliadky mestskej polície Pezinok, ktoré na presun použili zvukové a svetelné 

zariadenie. V čase o 20,30 hodine sa na miesto dostavili hliadky mestskej polície, pričom uvedeného 

muža spozorovali, ako sedí v priestoroch koľajiska. Nakoľko vznikla dôvodná obava, že uvedený muž 

skočí pod práve prichádzajúci vlak, bol príslušníkmi MsP Pezinok okamžite strhnutý z koľajiska späť 

na nástupište s pred prichádzajúceho vlaku a týmto spôsobom mu bol zachránený život a zdravie. 

Následne sa jedna hliadka presunula k stánku PNS, kde našla osobné doklady neznámeho muža, 

mobilný telefón, prepúšťaciu správu z psychiatrického oddelenia nemocnice Philippa Pinela v 

Pezinku, ako aj ručne napísaný list na rozlúčku, adresovaný svojím blízkym. Z dokladu totožnosti bolo 

zistené, že sa jedná o J.A. bytom Viničné. Hliadke MsP Pezinok sa po dôvernej komunikácii podarilo 

menovaného ukľudniť a stabilizovať a následne bol služobným vozidlom prevezený na útvar mestskej 

polície Pezinok. Nakoľko bolo zo správania uvedenej osoby zistené, že sa zjavne jedná o psychicky 

chorú osobu, ktorá chcela spáchať samovraždu, bolo prostredníctvom stálej služby telefonicky 

privolané sanitné vozidlo RZP. V čase o 21,00 hodine sa na útvar MsP Pezinok dostavila posádka 

sanitného vozidla Urgent 136, ktorá po prvotnom vyšetrení osoby skonštatovala, že je nutná  okamžitá 

hospitalizácia osoby na psychiatrickom oddelení. 

 

 
 

 
 

 



 82 

Hliadka zadržala páchateľa krádeže 

Dňa 06. októbra 2018 v čase o 11,35 hodine preverovala hliadka mestskej polície Pezinok 

telefonické oznámenie z predajne zlatníctva so sídlom v OC PLUS na ulici Holubyho v Pezinku, že 

neznámy páchateľ odcudzil zlatú retiazku v hodnote cca 1 300,–€ s ktorou vybehol z predajne. 

Oznamovateľ uviedol, že podozrivú osobu v modrej bunde prenasleduje iný muž po ulici Holubyho, 

smerom na železničnú stanicu v Pezinku. Na miesto bola okamžite vyslaná hliadka mestskej polície, 

pričom stála služba mestskej polície kamerou umiestnenou pred železničnou stanicou spozorovala 

neznámeho muža v modrej bunde bežať od svetelnej križovatky smerom k zastávkam autobusov 

Slovak lines, kde následne nastúpil do autobusu. Hliadka mestskej polície sa za pomoci použitia 

svetelnej a zvukovej signalizácie urýchlene presunula na železničnú stanicu na ulici Holubyho v 

Pezinku. Uvedený autobus následne zastavila. Na základe popisu hliadka v autobuse vyzvala 

neznámeho muža, aby z autobusu vystúpil. Počas uvedených úkonov do autobusu nastúpil aj neznámy 

muž, ktorý podozrivého prenasledoval po ulici Holubyho v Pezinku a označil ho za páchateľa krádeže. 

Zasahujúca hliadka mestskej polície za pomoci použitia donucovacích prostriedkov (hmatov a chvatov 

sebaobrany) neznámemu mužovi obmedzila osobnú slobodu a vyviedla ho z autobusu, pričom počas 

vykonávania bezpečnostnej prehliadky neznámeho muža sa na miesto taktiež dostavila hliadka OO PZ 

Pezinok. Šetrením na mieste bolo zistené, že podozrivým z krádeže je P.O., bytom Vištuk, pričom 

odcudzenú retiazku zo žltého kovu, na ktorej bola ešte cenovka v hodnote 1 328,–€ mal na krku. 

Nakoľko v danom prípade sa jednalo o podozrenie zo spáchania trestného činu Krádeže, bol podozrivý 

z trestného činu odovzdaný hliadke OO PZ Pezinok za účelom ďalšieho šetrenia. 
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Poranený muž potreboval urgentnú pomoc 

Dňa 27. novembra 2018 v čase o 16,10 hodine spozorovala hliadka MsP Pezinok počas hliadkovej 

služby na ulici Holubyho, že na zastávke Slovak Lines na zemi leží neznáma osoba, ktorá má značne 

krvácajúce poranenie na hlave. Následne mestskí policajti zistili, že neznámy muž je pod vplyvom 

alkoholu a tržnú ranu v oblasti čela si spôsobil pádom na zem. Na mieste bola 42 ročnému M.V. 

bytom Vinosady, poskytnutá prvá pomoc a bola okamžite privolaná Rýchla zdravotná pomoc. Zranený 

muž, bol prevezený do štátnej nemocnice Bratislava na odborné lekárske ošetrenie. 

 

 
 

 
Poškodili predajný stánok 

Dňa 16. decembra 2016 v čase o 04,15 hodine spozorovala hliadka mestskej polície Pezinok 

na Radničnom námestí dvoch neznámych mužov, ktorí sa správali hrubo a vulgárne, pričom ich 

správanie vyústilo do fyzického napádania. V dôsledku ich protiprávneho konania došlo k poškodeniu 

predajného stánku na vianočných trhoch. Hliadka mestskej polície vyzvala neznámych mužov, aby 

upustili od protiprávneho konania. Šetrením bolo zistené, že sa jedná o 27 ročného M.O. a tiež 27 

ročného P.Š., obaja bytom Pezinok. Nakoľko sa agresivita M.O. začala stupňovať aj voči zasahujúcej 

hliadke mestskej polície, museli policajti použiť donucovacie prostriedky a v putách bol následne 

predvedený na útvar mestskej polície Pezinok. Majiteľka stánku bola vyrozumená o spôsobenej škode 

a páchateľ priestupku bol doriešený pokutou v blokovom konaní. 

 

 
 

 

 
Náčelník Mestskej polície Pezinok 

     JUDr. Ľudovít FARBULA 
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Príloha č. 2 

 
Zákon SNR č. 564/1991 Zb. - o obecnej polícii - posledný stav textu nadobúda účinnosť až 

od  01. 04.2019 
 

ZÁKON 

Slovenskej národnej rady 

z 3. decembra 1991 

 

564/1991 Zb. 

 

o obecnej polícii 
 

Zmena: 250/1994 Z.z. 

Zmena: 319/1999 Z.z. 

Zmena: 333/2003 Z.z. 

Zmena: 445/2008 Z.z. 

Zmena: 8/2009 Z.z. 

Zmena: 214/2009 Z.z. 

Zmena: 105/2011 Z.z. 

Zmena: 273/2015 Z.z. 

Zmena: 125/2016 Z.z. 

Zmena: 293/2017 Z.z. 

Zmena: 9/2019 Z.z. 

 

 Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone : 

 

Úvodné ustanovenia 

 

§ 1 

 

 Účelom zákona je vymedziť základné úlohy obecnej polície, jej organizáciu a práva a 

povinnosti príslušníkov obecnej polície.  

  

§ 2 

 

 (1) Obecná polícia je poriadkový útvar pôsobiaci pri zabezpečovaní obecných vecí 

verejného poriadku, ochrany životného prostredia v obci a plnení úloh vyplývajúcich zo 

všeobecne záväzných nariadení obce, z uznesení obecného zastupiteľstva a z rozhodnutí 

starostu obce. 

 

 (2) Obecnú políciu zriaďuje a zrušuje obec všeobecne záväzným nariadením. 1) 

 

 (3) Náčelníka obecnej polície na návrh starostu vymenúva a odvoláva obecné 

zastupiteľstvo. 

 

 (4) Úlohy obecnej polície podľa tohto zákona plní v obciach, ktoré sú mestami,
 2)

 

mestská polícia. 
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§ 2a 

 

Pôsobnosť obecnej polície v inej obci 

 

 (1) Obec, ktorá nezriadila obecnú políciu, môže uzavrieť zmluvu s inou obcou, ktorá 

zriadila obecnú políciu, podľa ktorej obecná polícia tejto obce bude vykonávať úlohy 

ustanovené zákonom aj na území obce, ktorá nezriadila obecnú políciu. 

 

(2) Zmluva podľa odseku 1 musí mať písomnú formu, inak je neplatná. 

 

 (3) Zmluva podľa odseku 1 vyžaduje ku svojej platnosti predchádzajúci súhlas 

obecných zastupiteľstiev zmluvných strán a musí obsahovať najmä 

 

a) označenie zmluvných strán, 

 

b) určenie rozsahu úloh, ktoré bude obecná polícia vykonávať na území obce, ktorá nezriadila 

obecnú políciu, 

 

c) spôsob úhrady preukázateľných nákladov spojených s výkonom úloh podľa písmena b), 

 

d) spôsob odstúpenia od zmluvy a dôvody odstúpenia, 

 

e) vymedzenie času, na ktorý sa uzatvára, 

 

f) určenie nadobudnutia platnosti. 

 

 (4) Obec, ktorá je zmluvnou stranou podľa odseku 1 a na území ktorej bude plniť 

úlohy obecná polícia inej obce, vydá pre príslušníka obecnej polície, ktorý plní úlohy na jej 

území, splnomocnenie na výkon týchto úloh v rozsahu podľa zmluvy. 

 

§ 3 

 

Základné úlohy 

 

 (1) Obecná polícia 

 

a) zabezpečuje verejný poriadok v obci, spolupôsobí pri ochrane jej obyvateľov a iných osôb 

v obci pred ohrozením ich života a zdravia, 

 

b) spolupôsobí s príslušnými útvarmi Policajného zboru pri ochrane majetku obce, majetku 

občanov, ako aj iného majetku v obci pred poškodením, zničením, stratou alebo pred 

zneužitím i s využitím ústrední zabezpečujúcich signalizáciu a iných zabezpečovacích 

systémov (pulty centrálnej ochrany), 

 

c) dbá o ochranu životného prostredia v obci, 

 

d) dbá o dodržiavanie poriadku, čistoty a hygieny v uliciach, iných verejných priestranstvách 

a verejne prístupných miestach, 
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e) vykonáva všeobecne záväzné nariadenia obce, uznesenia obecného zastupiteľstva a 

rozhodnutia starostu, 

 

f) objasňuje priestupky, ak tak ustanovuje osobitný predpis, prejednáva v blokovom konaní 

priestupky ustanovené osobitným predpisom
 4)

 a priestupky proti bezpečnosti a plynulosti 

cestnej premávky
 5)

 spáchané neuposlúchnutím pokynu vyplývajúceho 

1. z dopravnej značky
 6)

 zákaz zastavenia, zákaz státia, zákaz vjazdu, zákaz odbočovania, 

zákaz otáčania, nízkoemisná zóna, prikázaný smer jazdy, prikázaný smer obchádzania, 

vyhradené parkovisko, obytná zóna, pešia zóna, školská zóna, zóna s dopravným obmedzením 

a parkovisko, 

2. zo všeobecnej úpravy cestnej premávky,
 6)

 ktorou sa zakazuje zastavenie, státie a vjazd 

vozidiel, 

 

g) oznamuje príslušným orgánom porušenie právnych predpisov, ktoré zistí pri plnení svojich 

úloh a ktorých riešenie nepatrí do pôsobnosti obce, 

 

h) oznamuje obci porušenie zákazu požitia alkoholických nápojov a iných návykových látok 

osobou maloletou do 15 rokov alebo mladistvou do 18 rokov, 

 

i) plní úlohy na úseku prevencie v rozsahu pôsobnosti ustanovenej týmto zákonom, 

  

j) doručuje písomnosti, ak tak určí súd. 

 

 (2) Obec môže vymedziť obecnej polícii aj ďalšie úlohy, ak to ustanovujú osobitné 

zákony. 

 

Organizácia obecnej polície 

 

§ 4 

 

 Organizáciu, objem mzdových prostriedkov a rozsah technických prostriedkov 

obecnej polície určuje obecné zastupiteľstvo s prihliadnutím na rozsah jej úloh. 

 

§ 5 

 

 (1) Obecnú políciu tvoria príslušníci obecnej polície, ktorí sú zamestnancami obce. Pri 

plnení úloh majú postavenie verejného činiteľa. 
7
) 

 

 (2) Príslušníkom obecnej polície sa môže stať len bezúhonná osoba, staršia ako 21 

rokov, ktorá je telesne, duševne a odborne spôsobilá na plnenie úloh obecnej polície. 

 

 (3) Príslušník obecnej polície skladá sľub tohto znenia: "Sľubujem, že budem riadne 

plniť svoje povinnosti, chrániť záujmy obce a jej obyvateľov, zachovávať ústavu, zákony a 

ostatné všeobecne záväzné právne predpisy." 
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§ 6 

 

Riadenie a zastupovanie 

 

 (1) Činnosť obecnej polície riadi jej náčelník.
 8)

 Za týmto účelom najmä 

 

a) organizuje prácu príslušníkov obecnej polície, 

 

b) podáva starostovi obce správy o situácii na úseku obecných vecí verejného poriadku a o 

výsledkoch činnosti obecnej polície; o závažných udalostiach ho vyrozumie okamžite, 

 

c) spolupracuje s veliteľom príslušného útvaru Policajného zboru, orgánmi štátnej 

zdravotníckej správy, orgánmi ochrany životného prostredia a inými orgánmi, 

 

d) predkladá starostovi požiadavky na zabezpečenie činnosti obecnej polície a zodpovedá za 

hospodárne využívanie zverených prostriedkov, 

 

e) zabezpečuje odborný výcvik a školenie príslušníkov obecnej polície, 

 

f) podáva starostovi návrhy súvisiace s pracovnoprávnymi vzťahmi príslušníkov obecnej 

polície, 

 

g) plní ďalšie úlohy podľa organizačného poriadku a pokynov starostu. 

 

 (2) Náčelníka v čase jeho neprítomnosti zastupuje ním poverený príslušník obecnej 

polície. V obciach, kde je to účelné, môže obecné zastupiteľstvo na návrh starostu zriadiť 

funkciu stáleho zástupcu náčelníka. 

 

Povinnosti a oprávnenia príslušníkov obecnej polície 

 

§ 7 

 

Základné povinnosti 

 

 Príslušník obecnej polície pri plnení úloh je povinný najmä 

 

a) dodržiavať zákony a iné všeobecne záväzné právne predpisy a v ich rámci sa riadiť 

pokynmi náčelníka, prípadne pokynmi starostu, 

 

b) dbať na vážnosť, česť a dôstojnosť občanov i svoju vlastnú a nepripustiť, aby občanom v 

súvislosti s činnosťou obecnej polície vznikla bezdôvodná ujma a prípadný zásah do ich práv 

a  

slobôd neprekročil mieru nevyhnutnú na dosiahnutie účelu sledovaného zákrokom, 

 

c) zakročiť podľa svojich možností a schopností v medziach tohto zákona a iných všeobecne 

záväzných právnych predpisov, prípadne vykonať iné nevyhnutné opatrenia, ak je dôvodné 

podozrenie, že bol spáchaný alebo je páchaný trestný čin, priestupok, iný správny delikt alebo 

iným spôsobom rušený verejný poriadok, 
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d) zakročiť, ak je ohrozený život, zdravie alebo hrozí škoda na majetku; nemusí tak urobiť, ak 

by tým vystavil vážnemu ohrozeniu seba alebo iné osoby, 

 

e) oznámiť v prípade, že bol spáchaný trestný čin, vec Policajnému zboru alebo prokurátorovi 

a podľa povahy veci tiež zamedziť vstupu nepovolaných osôb na miesto činu, 

 

f) poučiť pri vykonávaní zákrokov osoby o ich právach, 

 

g) oznamovať bezodkladne náčelníkovi závady a nedostatky, ktoré ohrozujú alebo sťažujú 

výkon jeho činnosti. 

 

§ 8 

 

Všeobecné oprávnenia 

 

 (1) Príslušník obecnej polície pri plnení úloh je oprávnený 

 

a) vyzvať osobu, aby upustila od konania, ktorým narušuje verejný poriadok, alebo od iného 

protiprávneho konania, 

  

b) ukladať a vyberať v blokovom konaní pokuty za priestupky [§ 3 ods. 1 písm. f)] zistené pri 

plnení úloh, 

 

c) zadržať osobu pristihnutú pri páchaní alebo bezprostredne po spáchaní trestného činu a 

ihneď ju odovzdať najbližšiemu útvaru Policajného zboru; ak ide o hľadanú osobu, predviesť 

ju na útvar obecnej polície na účel podania vysvetlenia a urobiť úkony podľa osobitných 

predpisov, 
9
) 

 

d) presvedčiť sa, či ten, koho zadržiavajú, nie je ozbrojený alebo či nemá pri sebe inú vec, 

ktorou by mohol ohroziť život alebo zdravie, prípadne takú vec odobrať; odobratú vec alebo 

zbraň odovzdá najbližšiemu útvaru Policajného zboru spolu so zadržanou osobou,
 9

) 

 

e) prikázať každému, aby na nevyhnutný čas nevstupoval na určené miesta alebo sa na nich 

nezdržiaval, pokiaľ to vyžaduje účinné zabezpečenie plnenia úloh obecnej polície alebo obce, 

 

f) zastavovať vozidlá, ak vodič vozidla spáchal priestupok proti bezpečnosti a plynulosti 

cestnej premávky, ktorý je oprávnený prejednať v blokovom konaní podľa § 3 ods. 1 písm. f), 

alebo ak ide o vozidlo, po ktorom bolo vyhlásené pátranie, 

 

g) zastavovať vozidlá na účel vykonania kontroly dodržiavania podmienok prevádzkovania 

taxislužby podľa osobitného predpisu.
9b

) 

 

 (2) Zbraňou podľa odseku 1 písm. d) sa rozumie strelná, bodná, sečná, rezná zbraň a 

zbraň hromadnej účinnosti. Zbraňou sa ďalej rozumie všetko, čím je možné urobiť útok proti 

telu dôraznejším. 
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§ 9 

 

Oprávnenie požadovať preukázanie totožnosti 

 

 (1) Príslušník obecnej polície je oprávnený vyzvať osobu 

 

a) pristihnutú pri spáchaní priestupku, 

 

b) od ktorej je požadované vysvetlenie podľa § 10 ods. 1, alebo ak ide o hľadanú osobu, aby 

preukázala svoju totožnosť; osoba je povinná výzve vyhovieť. 

 

 (2) Ak odmietne osoba uvedená v odseku 1 preukázať svoju totožnosť alebo ak ju 

nemôže preukázať ani po predchádzajúcom poskytnutí potrebnej súčinnosti na preukázanie 

svojej totožnosti, je príslušník obecnej polície oprávnený predviesť takúto osobu na útvar 

obecnej polície za účelom zistenia jej totožnosti. 

 

 (3) Ak osoba pri plnení služobných úloh alebo v súvislosti s ním preukáže svoju 

príslušnosť podľa osobitného predpisu,
 9a)

odsek 2 sa nepoužije. 

 

§ 10 

 

Oprávnenie požadovať vysvetlenie 

 

 (1) Príslušník obecnej polície je oprávnený pri plnení svojich úloh požadovať potrebné 

vysvetlenie od osoby, ktorá môže prispieť k objasneniu skutočností dôležitých pre odhalenie 

priestupku a zistenie jeho páchateľa. Príslušník obecnej polície je oprávnený vyzvať osobu, 

aby sa ihneď alebo v určenom čase dostavila na útvar obecnej polície za účelom vykonania 

úkonov potrebných na objasňovanie priestupkov. 

 

 (2) Ak osoba bez ospravedlnenia alebo bez závažných dôvodov výzve podľa odseku 1 

nevyhovie a na objasnenie priestupku je podanie vysvetlenia nevyhnutné, môže ju príslušník 

obecnej polície predviesť na útvar obecnej polície na účel podania vysvetlenia. Na účel 

predvedenia môže príslušník obecnej polície, ak je to nevyhnutné, použiť aj donucovacie 

prostriedky. 

 

 (3) Príslušník obecnej polície po predvedení osoby 

 

a) bezodkladne spíše úradný záznam o predvedení a zápisnicu o podanom vysvetlení, 

 

b) ihneď odovzdá predvedenú osobu najbližšiemu útvaru Policajného zboru, ak zistí, že sú 

dôvody na jej odovzdanie; inak osobu ihneď prepustí. 

 

 (4) Vysvetlenie môže odmietnuť iba osoba, ktorá by ním sebe alebo blízkej osobe
 10)

 

spôsobila nebezpečenstvo postihu za priestupok alebo trestný čin. 

 

 (5) Vysvetlenie sa nesmie požadovať od osoby, ktorá upozornila, že by ním porušila 

zákonom uloženú povinnosť mlčanlivosti, iba ak by bola od tejto povinnosti oslobodená. 

  

 (6) Príslušník obecnej polície je povinný osobu poučiť o možnosti odoprieť 

vysvetlenie podľa odsekov 4 a 5. 
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 (7) Kto sa na výzvu podľa odseku 1 dostaví, má nárok na náhradu nutných výdavkov
 

10a)
 a na náhradu ušlého zárobku (ďalej len "náhrada"). Náhradu poskytuje obec. Nárok na 

náhradu nemá ten, kto sa dostavil len vo vlastnom záujme alebo pre svoje protiprávne 

konanie. 

 

 (8) Nárok na náhradu podľa odseku 7 zaniká, ak ho oprávnená osoba neuplatní do 

ôsmich dní odo dňa, keď sa na výzvu podľa odseku 1 dostavila; oprávnenú osobu treba o tom 

poučiť. 

 

§ 10a 

 

Oprávnenie predviesť osobu na základe dožiadania 

 

 (1) Príslušník obecnej polície je oprávnený predviesť osobu na základe dožiadania 

súdu podľa osobitného predpisu.
10b)

 Dožiadanie o predvedenie musí obsahovať osobné údaje 

v rozsahu meno, priezvisko, rodné číslo, dátum a miesto narodenia a adresa pobytu, ak sú pre 

dožiadajúci orgán dostupné, ustanovenie osobitného predpisu, na základe ktorého má byť 

osoba predvedená, a dôvod predvedenia. 

 

 (2) O predvedení príslušník obecnej polície spíše úradný záznam, v ktorom uvedie 

osobné údaje podľa odseku 1, dôvod predvedenia, ustanovenie osobitného predpisu, na 

základe ktorého bola osoba predvedená, a čas obmedzenia osobnej slobody predvedenej 

osoby. Prevzatie predvedenej osoby s uvedením miesta a času potvrdí dožiadajúci orgán na 

úradnom zázname. 

 

§ 11 

 

Oprávnenie otvoriť byt 

 

 (1) Ak je dôvodná obava, že je ohrozený život alebo je vážne ohrozené zdravie osoby, 

alebo ak hrozí závažná škoda na majetku a hrozí nebezpečenstvo z omeškania, je príslušník 

obecnej polície oprávnený otvoriť byt, vstúpiť doňho a vykonať potrebné opatrenia na 

odvrátenie hroziaceho nebezpečenstva. 

 

 (2) Na otvorenie bytu a na vykonanie úkonov podľa odseku 1 je príslušník obecnej 

polície povinný zabezpečiť prítomnosť nezúčastnenej osoby; nemusí tak urobiť, ak hrozí 

nebezpečenstvo z omeškania a je bezprostredne ohrozený život alebo zdravie alebo 

bezprostredne hrozí závažná škoda na majetku. 

 

 (3) Po vykonaní opatrení podľa odseku 1 príslušník obecnej polície bez zbytočného 

odkladu vyrozumie užívateľa bytu a zabezpečí uzavretie bytu, ak to nemôže vykonať užívateľ 

alebo iná oprávnená osoba. 

 

 (4) Otvorenie bytu nesmie sledovať iný záujem než ochranu života alebo zdravia a 

majetku. 

 

 (5) O otvorení bytu a vykonaných opatreniach spíše príslušník obecnej polície úradný 

záznam a okamžite o tom oboznámi príslušný útvar Policajného zboru a prokurátora. 

 

 (6) Ustanovenia odsekov 1 až 5 sa primerane vzťahujú aj na nebytové priestory. 
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§ 12 

 

Oprávnenie odňať vec 

 

 (1) Príslušník obecnej polície je oprávnený po predchádzajúcej márnej výzve na 

vydanie odňať vec, o ktorej sa možno dôvodne domnievať, že v konaní o priestupku môže byť 

vyslovené jej prepadnutie
 11)

 alebo môže byť zhabaná,
 12)

 alebo môže súvisieť s trestným 

činom,
 9)

 alebo ak ide o vec hľadanú podľa § 24 ods. 4. 

 

 (2) Nemožno odňať vec, ktorej hodnota je v nápadnom nepomere k povahe priestupku. 

 

 (3) Po odňatí veci spíše príslušník obecnej polície úradný záznam a osobe, ktorej bola 

vec odňatá, vystaví potvrdenie o odňatí veci. Odňatú vec odovzdá príslušník obecnej polície 

orgánu, ktorý o priestupku rozhoduje, alebo útvaru Policajného zboru, ak ide o priestupok, 

ktorého objasňovanie patrí podľa osobitných predpisov Policajnému zboru
. 4

) 

 

 (4) Ak odpadnú dôvody na postup podľa odseku 3 druhej vety, príslušník obecnej 

polície je povinný vydanú alebo odňatú vec vrátiť tomu, komu nesporne patrí; inak tomu, kto 

ju vydal alebo komu bola odňatá. O vykonaní tohto úkonu spíše záznam. 

 

Použitie donucovacích prostriedkov príslušníkmi obecnej polície 

 

§ 13 

 

Donucovacie prostriedky 

 

 (1) Donucovacími prostriedkami sú 

 

a) hmaty, chvaty, údery a kopy sebaobrany, 

 

b) slzotvorné prostriedky, 

 

c) obušok, 

 

d) putá, 

 

e) služobný pes, 

 

f) technický prostriedok na zabránenie odjazdu motorového vozidla. 

 

 (2) Pred použitím donucovacích prostriedkov je príslušník obecnej polície povinný 

vyzvať osobu, proti ktorej zakročuje, aby upustila od protiprávneho konania, s výstrahou, že 

bude použitý niektorý z donucovacích prostriedkov. Od výzvy a výstrahy môže upustiť iba v 

prípade, keď je sám napadnutý alebo je ohrozený život alebo zdravie inej osoby a vec 

neznesie odklad alebo tomu bránia iné okolnosti. 

 

 (3) O tom, ktorý z donucovacích prostriedkov použije, rozhoduje príslušník obecnej 

polície podľa konkrétnej situácie tak, aby osobe, proti ktorej zakročuje, nespôsobil 

neprimeranú ujmu. 
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§ 14 

 

Použitie hmatov, chvatov, úderov a kopov sebaobrany, slzotvorných prostriedkov a 

obušku 

 

 (1) Hmaty, chvaty, údery a kopy sebaobrany, slzotvorné prostriedky a obušok je 

príslušník obecnej polície oprávnený použiť, aby 

 

a) zaistil bezpečnosť inej osoby alebo vlastnej pred protiprávnym útokom, ak sa po výzve od 

útoku neupustí, útok bezprostredne hrozí, trvá alebo podľa všetkých známok bude 

pokračovať, 

 

b) zabránil výtržnosti, ruvačke, úmyselnému poškodzovaniu majetku alebo inému hrubému 

správaniu, ktorým je porušovaný verejný poriadok, 

 

c) zabránil násilnému vstupu nepovolaných osôb do chránených objektov alebo na miesta, kde 

je vstup zakázaný, 

 

d) zadržal osobu,
 9)

 ktorá kladie aktívny odpor, 

 

e) predviedol osobu, ktorá kladie aktívny odpor. 

 

 (2) Hmaty a chvaty je príslušník obecnej polície oprávnený použiť, ak osoba kladie 

pasívny odpor. 

 

§ 15 

 

Použitie pút 

 

 Putá je príslušník obecnej polície oprávnený použiť 

 

a) na spútanie zadržanej osoby,
 9)

 ktorá kladie aktívny odpor alebo napadá iné osoby alebo 

príslušníka obecnej polície alebo poškodzuje majetok, po márnej výzve, aby od takéhoto 

konania upustila, 

 

b) na vzájomné pripútanie dvoch alebo viacerých zadržaných osôb
 8)

 za podmienok 

uvedených v písmene a), 

 

c) pri vykonávaní služobných úkonov so zadržanou osobou, ak je dôvodná obava, že sa 

pokúsi o útek. 

 

§ 16 

 

Použitie služobného psa 

 

 (1) Služobného psa je príslušník obecnej polície oprávnený použiť 

 

a) aby zaistil bezpečnosť inej osoby alebo vlastnej, ak sa po výzve neupustí od útoku, útok 

bezprostredne hrozí, trvá alebo podľa všetkých známok bude pokračovať, 
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b) aby zabránil výtržnosti, ruvačke alebo inému hrubému správaniu, ktorým je porušovaný 

verejný poriadok, 

 

c) aby zabránil násilnému vstupu do chránených objektov alebo na miesta, kde je vstup 

zakázaný, 

 

d) na prenasledovanie osoby na úteku, aby donútil ukrývajúcu sa osobu opustiť úkryt, ak majú 

byť takéto osoby zadržané, alebo na ich stráženie. 

 

 (2) Príslušník obecnej polície používa služobného psa s náhubkom. Ak to povaha a 

intenzita útoku, prípadne prekonanie odporu osoby vyžadujú, použije služobného psa bez 

náhubku. 

 

§ 16a 

 

Použitie technického prostriedku na zabránenie odjazdu motorového vozidla  

 

 (1) Príslušník obecnej polície je oprávnený použiť technický prostriedok na zabránenie 

odjazdu motorového vozidla, ak 

 

a) motorové vozidlo stojí na mieste, kde je to zakázané dopravnou značkou alebo všeobecnou 

úpravou cestnej premávky
 6)

 a vodič vozidla sa v blízkosti nezdržiava, 

 

b) ide o motorové vozidlo, o ktorom sa zistilo, že sa po ňom pátra. 

 

 (2) Technický prostriedok na zabránenie odjazdu motorového vozidla z dôvodu podľa 

odseku 1 písm. a) nemožno použiť, ak ide o vozidlo 

 

a) viditeľne označené ako vozidlo Policajného zboru, Železničnej polície, Vojenskej polície, 

ozbrojených síl Slovenskej republiky, Hasičského a záchranného zboru a colnej správy, 

 

b) určené na poskytovanie zdravotníckych služieb, vozidlo prepravujúce osobu s ťažkým 

zdravotným postihnutím, 

 

c) osoby požívajúcej výsady a imunitu podľa osobitného predpisu
 12a)

 alebo medzinárodnej 

zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná. 

 

 (3) Použitie technického prostriedku podľa odseku 1 písm. b) je príslušník obecnej 

polície povinný bezodkladne oznámiť na najbližší útvar Policajného zboru.  

 

 (4) Technický prostriedok na zabránenie odjazdu motorového vozidla musí byť 

viditeľne označený názvom útvaru obecnej polície a musí byť na ňom uvedený spôsob 

vyrozumenia útvaru obecnej polície alebo príslušníka obecnej polície, ktorý je oprávnený 

použitý technický prostriedok na zabránenie odjazdu motorového vozidla odstrániť. 
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§ 17 

 

Povinnosti príslušníka obecnej polície po použití donucovacích prostriedkov 

 

 (1) Ak príslušník obecnej polície zistí, že pri použití donucovacích prostriedkov došlo 

k zraneniu osoby, poskytne jej, ak to okolnosti dovolia, prvú pomoc a zabezpečí lekárske 

ošetrenie. 

 

 (2) Použitie donucovacích prostriedkov je príslušník obecnej polície povinný 

neodkladne hlásiť náčelníkovi obecnej polície. 

 

 (3) Ak vzniknú pochybnosti o oprávnenosti alebo primeranosti použitia donucovacích 

prostriedkov pri hlásení podľa odseku 2 alebo ak pri ich použití bola spôsobená smrť, ujma na 

zdraví alebo škoda na majetku, je náčelník obecnej polície povinný zistiť, či boli použité v 

súlade so zákonom. O výsledku tohto zistenia spíše úradný záznam, ktorý hneď predloží 

miestne príslušnému prokurátorovi. 
13)

 

 

§ 18 

 

Osobitné obmedzenia 

 

 Pri zákroku proti tehotnej žene, osobe vysokého veku, osobe so zjavnou telesnou 

vadou alebo chorobou a osobe mladšej ako 15 rokov nesmie príslušník obecnej polície použiť 

údery a kopy sebaobrany, slzotvorné prostriedky, obušok a služobného psa, okrem prípadov, 

keď útok týchto osôb bezprostredne ohrozuje životy a zdravie iných osôb alebo príslušníka 

obecnej polície alebo hrozí väčšia škoda na majetku a nebezpečenstvo nemožno odvrátiť inak. 

 

§ 19 

 

Podmienky nosenia a použitia zbrane príslušníkom obecnej polície 

 

 (1) Príslušník obecnej polície nosí pri pracovnej činnosti zbraň,
 14)

 ak obec nerozhodne 

inak. 

 

 (2) Za zbraň sa na tieto účely považuje krátka guľová zbraň, ktorej držiteľom je podľa 

osobitných predpisov
 14)

 obec. 

 

 (3) Príslušník obecnej polície je oprávnený použiť zbraň 

 

a) v prípade nutnej obrany a krajnej núdze, 15) 

 

b) aby odvrátil nebezpečný útok, ktorý ohrozuje chránený objekt alebo miesto, kde je vstup 

zakázaný, po márnej výzve, aby sa od útoku upustilo. 

 

 (4) Príslušník obecnej polície je oprávnený použiť úder zbraňou v prípade nutnej 

obrany spravidla v zápase s útočníkom, ak jeho odpor nemôže prekonať inak. 
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 (5) Príslušník obecnej polície je oprávnený použiť hrozbu zbraňou a varovný výstrel 

do vzduchu v prípadoch, aby 

 

a) zaistil bezpečnosť inej osoby alebo vlastnej, ak vyzvaná osoba neupustí od útoku, útok 

bezprostredne hrozí, trvá alebo podľa všetkých okolností bude pokračovať, 

 

b) obmedzil osobnú slobodu osobe, ak táto osoba kladie aktívny odpor, 

 

c) zabránil ruvačke alebo inému hrubému správaniu, ktorým osoba porušuje verejný poriadok, 

 

d) zabránil násilnému vstupu do chráneného objektu alebo na miesta, kde je vstup zakázaný, 

 

e) zabránil úteku prenasledovanej osoby alebo stráženej osoby, ak jej má byť alebo jej bola 

obmedzená osobná sloboda. 

 

§ 20 

 

Náhrada škody 

 

 (1) Obec zodpovedá za škodu spôsobenú príslušníkom obecnej polície v súvislosti s 

plnením úloh ustanovených týmto zákonom; to neplatí, ak ide o škodu spôsobenú osobe, ktorá 

svojím protiprávnym konaním oprávnený a primeraný zákrok vyvolala. 

  

 (2) Obec zodpovedá za škodu osobe, ktorá poskytla pomoc obecnej polícii alebo jej 

príslušníkom na ich žiadosť, alebo s ich vedomím (ďalej len "poškodený"). Obec sa tejto 

zodpovednosti môže zbaviť iba vtedy, ak si túto škodu spôsobil poškodený úmyselne. 

 

 (3) Obec zodpovedá aj za škodu na veciach, ktorá poškodenému vznikla v súvislosti s 

poskytnutím pomoci podľa odseku 2. Pritom sa hradí skutočná škoda, a to uvedením do 

predošlého stavu. Ak to nie je možné alebo účelné, hradí sa v peniazoch. Poškodenému môže 

byť priznaná aj náhrada nákladov spojených s obstaraním novej veci za poškodenú vec. 

 

 (4) Obec zodpovedá aj za škodu, ktorú osoba spôsobila v súvislosti s pomocou 

poskytnutou príslušníkom obecnej polície. Ustanovenie odseku 1 sa použije obdobne. 

 

§ 21 

 

Preukazovanie príslušnosti k obecnej polícii 

 

 (1) Príslušník obecnej polície preukazuje príslušnosť k obecnej polícii rovnošatou 

príslušníka obecnej polície s viditeľne umiestneným kruhovým znakom obecnej polície, 

identifikačným odznakom obecnej polície, preukazom príslušníka obecnej polície, ako aj 

ústnym vyhlásením "obecná polícia" alebo "mestská polícia". 

 

 (2) Príslušník obecnej polície je povinný pred zákrokom preukázať svoju príslušnosť k 

obecnej polícii. Nemusí tak urobiť v prípadoch, ak to povaha a okolnosti zákroku 

neumožňujú. 
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 (3) Ústnym vyhlásením preukazuje príslušník obecnej polície svoju príslušnosť k 

obecnej polícii iba vo výnimočných prípadoch, keď okolnosti zákroku neumožňujú túto 

príslušnosť preukázať rovnošatou alebo preukazom príslušníka obecnej polície. 

 

 (4) Ak príslušník obecnej polície plní úlohy na území obce, ktorá nezriadila obecnú 

políciu, preukáže sa na požiadanie aj splnomocnením tejto obce; pri zákroku, ktorý neznesie 

odklad, tak urobí ihneď, keď to povaha a okolnosti tohto zákroku dovolia. 

 

Nadpis zrušený od 1.1.2004 

 

§ 22 

 

Rovnošata príslušníkov obecnej polície 

 

 (1) Rovnošata príslušníkov obecnej polície je jednotná na celom území Slovenskej 

republiky. 

 

 (2) Rovnošatu príslušníka obecnej polície tvorí 

 

a) pokrývka hlavy tmavomodrej farby, ktorá je označená po celom obvode pásom s čierno-

bielymi štvorcami s dĺžkou strán 15 mm umiestnenými v troch radoch tak, aby sa čierno-biele 

štvorce striedali šachovnicovým spôsobom; na čelnej strane pokrývky hlavy je umiestnený 

odznak obecnej polície, 

 

b) bunda, sako alebo plášť tmavomodrej farby s náramenníkmi rovnakej farby; šírka 

náramenníkov je najmenej 50 mm, dĺžka najmenej 120 mm, 

 

c) košeľa s dlhým rukávom bledomodrej farby alebo košeľa s krátkym rukávom bledomodrej 

farby s náramenníkmi tmavomodrej farby; šírka náramenníkov je najmenej 50 mm, dĺžka 

najmenej 120 mm, 

 

d) viazanka tmavomodrej farby, 

 

e) nohavice alebo sukňa tmavomodrej farby, 

 

f) topánky čiernej farby, 

 

g) opasok čiernej farby, 

 

h) puzdro na zbraň čiernej farby, ak príslušník obecnej polície nosí pri svojej činnosti zbraň. 

 

 (3) Príslušník obecnej polície môže používať okrem výstrojných súčiastok uvedených 

v odseku 2 aj ďalšie výstrojné súčiastky, ktoré určí obec všeobecne záväzným nariadením, v 

rovnakom farebnom vyhotovení s primeraným označením príslušnosti k obecnej polícii. 

 

 (4) Na ľavom rukáve bundy, plášťa, saka a košele vo vzdialenosti 100 mm od švu 

rukáva je umiestnený kruhový znak obecnej polície s priemerom najmenej 100 mm. V strede 

znaku je erb obce s veľkosťou najmenej 30 mm vyobrazený podľa heraldických pravidiel. Po 

obvode znaku obecnej polície je umiestnený nápis "OBECNÁ POLÍCIA" alebo "MESTSKÁ 

POLÍCIA" a názov obce; veľkosť písmen je najmenej 5 mm. 
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Nad kruhovým znakom obecnej polície vo vzdialenosti 50 mm od švu rukáva je umiestnený 

nápis "OBECNÁ POLÍCIA" alebo "MESTSKÁ POLÍCIA" s veľkosťou písmen najmenej 10 

mm, ktorý je v tvare polkruhovej výseče s priemerom najmenej 100 mm a šírke 20 mm. 

 

 (5) Na ľavej strane bundy, plášťa, saka alebo košele je 20 mm nad stredom horného 

okraja vrecka umiestnený identifikačný odznak obecnej polície obsahujúci nápis "OBECNÁ 

POLÍCIA" alebo "MESTSKÁ POLÍCIA", názov obce, erb obce a identifikačné číslo 

príslušníka obecnej polície; veľkosť písmen a číslic je najmenej 3 mm. 

 

 (6) V obciach podľa osobitného predpisu
 15a)

 možno okrem nápisov "OBECNÁ 

POLÍCIA" alebo "MESTSKÁ POLÍCIA" uvedených v odsekoch 4 a 5 uviesť tieto nápisy aj v 

jazyku národnostnej menšiny. 

 

 (7) Používanie rovnošaty príslušníka obecnej polície inou fyzickou osobou alebo 

právnickou osobou je zakázané, ak osobitný predpis neustanovuje inak. 

 

 (8) Príslušník obecnej polície nosí rovnošatu iba pri plnení úloh obecnej polície podľa 

tohto zákona alebo na základe rozhodnutia starostu obce. 

 

 (9) Vzor vyobrazenia rovnošaty príslušníka obecnej polície ustanoví všeobecne 

záväzný právny predpis, ktorý vydá Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (ďalej len 

"ministerstvo"). 

 

§ 22a 

 

Označenie motorových vozidiel používaných na plnenie úloh obecnej polície 

 

 (1) Na plnenie úloh obecnej polície podľa tohto zákona možno používať motorové 

vozidlá iba v bielom farebnom vyhotovení s nápisom "OBECNÁ POLÍCIA" alebo 

"MESTSKÁ POLÍCIA" tvoreným veľkými tlačenými písmenami čiernej farby umiestneným 

na obidvoch bočných stranách vozidla, na prednej časti vozidla a na zadnej časti vozidla; 

ustanovenie § 22 ods. 6 platí obdobne. Veľkosť písmen tvoriacich nápis na obidvoch bočných 

stranách vozidla a na prednej časti vozidla je najmenej 100 mm. Veľkosť písmen tvoriacich 

nápis na zadnej časti vozidla je najmenej 50 mm. Na obidvoch predných dverách vozidla je 

pod nápisom podľa prvej vety umiestnený názov obce tvorený veľkými tlačenými písmenami 

čiernej farby s veľkosťou najmenej 40 mm a erb obce. Na prednej časti vozidla je pod 

nápisom podľa prvej vety umiestnený erb obce. 

 

 (2) Na označenie motocyklov používaných na plnenie úloh obecnej polície sa 

primerane vzťahuje odsek 1. 

 

 (3) Používanie motorových vozidiel, ktorých označenie sa zhoduje s označením 

motorových vozidiel obecnej polície, inou fyzickou osobou alebo právnickou osobou je 

zakázané, ak osobitný predpis neustanovuje inak. 
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§ 23 

 

Preukaz príslušníka obecnej polície 

 

 (1) Preukaz príslušníka obecnej polície obsahuje fotografiu, meno a priezvisko, 

identifikačné číslo, názov "obecná polícia", názov obce a podpis starostu. 

 

 (2) Preukaz príslušníka obecnej polície nesmie byť zameniteľný s preukazmi 

ozbrojených zborov a ozbrojených síl a môže sa používať len pri plnení úloh obecnej polície. 

 

§ 24 

 

Spolupráca obecnej polície s inými orgánmi 

 

 (1) Obecná polícia spolupracuje pri plnení svojich úloh s príslušným útvarom 

Policajného zboru,
 16)

 orgánmi štátneho odborného dozoru nad bezpečnosťou práce, s orgánmi 

štátnej zdravotníckej správy, orgánmi štátneho dozoru vo veciach životného prostredia, 

orgánmi požiarnej ochrany a s inými štátnymi orgánmi. 

 

 (2) Obecná polícia je oprávnená požadovať z evidencie pobytu občanov
 17)

 Slovenskej 

republiky a z registra obyvateľov Slovenskej republiky
 17)

 pri plnení úloh podľa tohto zákona 

na účel zistenia totožnosti tieto údaje : 

 

a) meno a priezvisko, 

 

b) rodné číslo, 

 

c) adresu trvalého a prechodného pobytu. 

 

 (3) Obecná polícia je oprávnená požadovať z evidencie motorových vozidiel pri plnení 

úloh podľa tohto zákona na účel zistenia držiteľa motorového a prípojného vozidla tieto údaje 

: 

a) meno a priezvisko držiteľa, 

 

b) rodné číslo držiteľa, 

 

c) adresu trvalého a prechodného pobytu držiteľa. 

 

 (4) Obecná polícia na požiadanie obdrží od príslušného orgánu štátnej správy zoznam 

hľadaných osôb, zoznam hľadaných vecí a zoznam motorových vozidiel. 

 

Odborná spôsobilosť a odborná príprava príslušníkov obecnej polície 

 

§ 25 

 

(1) Príslušník obecnej polície môže plniť úlohy obecnej polície podľa tohto zákona 

iba vtedy, ak má úplné stredné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie a získal 

odbornú spôsobilosť príslušníka obecnej polície (ďalej len "odborná spôsobilosť"). 
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 (2) Odbornú spôsobilosť získa príslušník obecnej polície absolvovaním odbornej 

prípravy príslušníkov obecnej polície (ďalej len "odborná príprava") a úspešným vykonaním 

skúšky odbornej spôsobilosti (ďalej len "skúška") pred odbornou komisiou Policajného zboru. 

Príslušník obecnej polície môže opakovať skúšku iba raz na opravnej skúške. Ak príslušník 

obecnej polície nevykoná opravnú skúšku, môže vykonať novú skúšku až po opakovanom 

absolvovaní odbornej prípravy. Dátum a miesto vykonania skúšky a opravnej skúšky určuje 

ministerstvo. 

 

 (3) Odbornú spôsobilosť spĺňa aj príslušník obecnej polície, ktorý získal vzdelanie v 

študijnom odbore bezpečnostná služba na strednej škole alebo na vysokej škole. 

 

 (4) Obec je povinná uhradiť ministerstvu preukázateľné náklady súvisiace s 

vykonaním skúšky a opravnej skúšky. 

  

 (5) Ministerstvo vydá osvedčenie o odbornej spôsobilosti príslušníka obecnej polície 

(ďalej len "osvedčenie") 

 

a) príslušníkovi obecnej polície bezprostredne po úspešnom vykonaní skúšky alebo 

 

b) na základe písomnej žiadosti príslušníkovi obecnej polície, ktorý získal odbornú 

spôsobilosť podľa odseku 3; k žiadosti príslušník obecnej polície priloží osvedčený odpis 

alebo osvedčenú kópiu vysvedčenia o záverečnej skúške v študijnom odbore bezpečnostná 

služba alebo, ak ide o absolventa vysokej školy, osvedčený odpis alebo osvedčenú kópiu 

vysokoškolského diplomu v študijnom odbore bezpečnostná služba. 

 

 (6) Osvedčenie podľa odseku 5 je verejná listina. 

 

 (7) Ustanovenie a zloženie odborných komisií Policajného zboru, podrobnosti o 

organizácii skúšky a hodnotení skúšky a vzor osvedčenia ustanoví nariadenie vlády 

Slovenskej republiky. 

 

§ 26 

 

 (1) Odbornú prípravu vykonáva ministerstvo v stredných odborných školách 

Policajného zboru alebo sa vykonáva v zariadeniach obcí na základe písomnej žiadosti obce o 

vykonanie odbornej prípravy a skúšky. 

 

 (2) Žiadosť o vykonanie odbornej prípravy a skúšky obsahuje 

 

a) názov obce, 

 

b) meno, priezvisko, titul, rodné číslo, adresu trvalého pobytu a identifikačné číslo (ďalej len 

"osobné údaje") príslušníka obecnej polície, ktorý má absolvovať odbornú prípravu a skúšku, 

 

c) vyhlásenie príslušníka obecnej polície, ktorý má absolvovať odbornú prípravu a skúšku, že 

súhlasí, aby ministerstvo spracúvalo a evidovalo jeho osobné údaje, 

 

d) odtlačok pečiatky obce, meno a priezvisko starostu obce a jeho podpis. 
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 (3) Termín nástupu na odbornú prípravu určuje ministerstvo alebo zariadenie obcí tak, 

aby bola odborná príprava vykonaná aspoň raz v roku; to neplatí, ak nebola ministerstvu alebo 

zariadeniu obcí v priebehu roka doručená písomná žiadosť obce o vykonanie odbornej 

prípravy a skúšky. 

 

 (4) Obec je povinná uhradiť ministerstvu alebo zariadeniu obcí preukázateľné náklady 

súvisiace s vykonaním odbornej prípravy. 

 

 (5) Dĺžka trvania odbornej prípravy príslušníkov obecnej polície je 420 hodín. 

 

 (6) Formu, rozsah odbornej prípravy, vzor žiadosti o vykonanie odbornej prípravy a o 

vykonanie skúšky, podrobnosti o organizácii a o vykonávaní odbornej prípravy ustanoví 

nariadenie vlády Slovenskej republiky. 

 

§ 26a 

 

Dohľad štátu nad činnosťou obecnej polície 

 

 (1) Obec, ktorá má zriadenú obecnú políciu, je povinná do 31. marca každého roka 

zaslať ministerstvu správu o činnosti obecnej polície za predchádzajúci kalendárny rok. 

Správu o činnosti obecnej polície podpisuje starosta obce. Ak sa správa predkladá v 

elektronickej podobe, podpis a odtlačok úradnej pečiatky sa nahrádzajú autorizáciou podľa 

osobitného predpisu. 
17a) 

 

 (2) Povinnosť predložiť správu podľa odseku 1 má tiež obec, ktorá zrušila obecnú 

políciu, do 30 dní od zrušenia obecnej polície. 

 

 (3) Podrobnosti o predkladaní správy o činnosti obecnej polície a o jej obsahových 

náležitostiach ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo. 

 

 (4) Obec, ktorá nezriadila obecnú políciu a uzavrela s inou obcou zmluvu podľa § 2a, 

je povinná do 30 dní od platnosti tejto zmluvy zaslať ministerstvu jej osvedčenú kópiu. Obec, 

ktorá odstúpi od zmluvy pred koncom platnosti zmluvy, je povinná túto skutočnosť oznámiť 

ministerstvu do 30 dní od odstúpenia od zmluvy. 

 

§ 26b 

 

Pokuty 

 

 

 (1) Krajské riaditeľstvo Policajného zboru (ďalej len "krajské riaditeľstvo") môže 

uložiť pokutu do 1659 eur obci, ktorá nepredloží v lehote ustanovenej týmto zákonom  

 

a) správu o činnosti obecnej polície alebo osvedčenú kópiu zmluvy podľa § 26a, 

 

b) údaje podľa § 26c ods. 2 písm. a) až c). 

 

 (2) Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď sa ministerstvo dozvedelo o 

porušení povinností obcou, najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď došlo k porušeniu 

povinnosti. 
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 (3) Uložením pokuty podľa odseku 1 nie je dotknutá povinnosť obce predložiť 

ministerstvu správu o činnosti obecnej polície, osvedčenú kópiu zmluvy a povinnosť 

predložiť ministerstvu údaje podľa tohto zákona. 

 

 (4) Pri ukladaní pokút krajské riaditeľstvo prihliada na povahu protiprávneho konania, 

najmä na jeho dĺžku a na opakované porušenie právnej povinnosti. 

 

 (5) Na konanie o ukladaní pokút sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní. 
18)

 

 

§ 26c 

 

Evidencie vedené ministerstvom 

 

 (1) V súvislosti s plnením úloh podľa tohto zákona ministerstvo vedie evidencie 

 

a) obcí, ktoré majú zriadenú obecnú políciu, a obcí, ktoré zrušili obecnú políciu, 

 

b) žiadostí obcí o vykonanie odbornej prípravy a skúšky, 

 

c) príslušníkov obecnej polície, ktorým bolo vydané osvedčenie, 

 

d) údajov obsiahnutých v správach o činnosti obecnej polície. 

 

 (2) Evidencia podľa odseku 1 písm. a) obsahuje  

 

a) názov obce, 

 

b) počet príslušníkov obecnej polície, 

 

c) dátum zriadenia obecnej polície, 

 

d) dátum zrušenia obecnej polície. 

 

 (3) Evidencia podľa odseku 1 písm. b) obsahuje 

 

a) názov obce, 

 

b) dátum doručenia žiadosti obce o vykonanie odbornej prípravy a skúšky, 

 

c) osobné údaje príslušníkov obecnej polície prihlásených na vykonanie odbornej prípravy a 

skúšky, 

 

d) dátum a miesto vykonania odbornej prípravy, 

 

e) dátum a miesto vykonania skúšky a opravnej skúšky, ak bola vykonaná. 

 

 (4) Evidencia podľa odseku 1 písm. c) obsahuje 

 

a) osobné údaje príslušníkov obecnej polície, ktorým bolo vydané osvedčenie, 
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b) dátum a miesto vykonania skúšky a opravnej skúšky, 

 

c) evidenčné číslo osvedčenia. 

 

 (5) Obec je povinná oznámiť ministerstvu údaje podľa odseku 2 písm. a) až c) do 30 

dní od zriadenia obecnej polície. 

 

 (6) Na registráciu evidencií uvedených v odseku 1, spracúvanie osobných údajov 

jednotlivcov, bezpečnosť osobných údajov, ochranu práv dotknutej osoby a cezhraničný tok 

osobných údajov sa vzťahujú ustanovenia osobitného predpisu. 
19)

 

 

§ 27 

 

Prechodné ustanovenia 

 

 Zamestnanec obecnej polície, ktorý nemá úplné stredné vzdelanie (§ 25 ods. 1) alebo 

nemá požadovanú odbornú spôsobilosť (§ 25 ods. 2 a 3), môže plniť úlohy obecnej polície 

podľa tohto zákona najneskôr do 30. júna 2003. 

 

§ 27a 

 

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2004  

 

 (1) Odborná spôsobilosť získaná do 31. decembra 2003 sa považuje za odbornú 

spôsobilosť získanú podľa tohto zákona. 

 

 (2) Osvedčenia vydané do 31. decembra 2003 sa považujú za osvedčenia vydané 

podľa tohto zákona. 

 

 (3) Obec, ktorá má k 1. januáru 2004 zriadenú obecnú políciu, je povinná písomne 

oznámiť ministerstvu údaje podľa § 26c ods. 2 písm. a) až c) najneskôr do 31. januára 2004. 

 

 (4) Obec, ktorá má zriadenú obecnú políciu, predkladá ministerstvu prvýkrát správu o 

činnosti obecnej polície za obdobie roka 2004 do 31. marca 2005. 

 

 (5) Príslušníci obecnej polície môžu používať rovnošatu podľa doterajších predpisov 

do 31. decembra 2007.  

 

 (6) Ak je v iných všeobecne záväzných právnych predpisoch použitý pojem 

"zamestnanec obecnej polície", rozumie sa tým "príslušník obecnej polície". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aspi://module='ASPI'&link='564/1991%20Zb.%252326c'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='564/1991%20Zb.%252326c'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='564/1991%20Zb.%252325'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='564/1991%20Zb.%252325'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='564/1991%20Zb.%252326c'&ucin-k-dni='30.12.9999'


 103 

§ 28 

Zrušovacie ustanovenie 

 

 Zrušuje sa 

 

 1. § 19 ods. 3 a 4 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení, 

 

 2. § 75 zákona Slovenskej národnej rady č. 204/1991 Zb. o Policajnom zbore 

Slovenskej republiky. 

 

§ 28a 

 

 Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 460/2000 Z.z. o dĺžke trvania a 

rozsahu odbornej prípravy zamestnancov obecnej polície a o ustanovení a zložení odborných 

komisií Policajného zboru. 

 

§ 29 

 

Účinnosť 

 

 Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januárom 1992. 

 

 Zákon č. 250/1994 Z.z. nadobudol účinnosť 1. októbrom 1994. 

 

 Zákon č. 319/1999 Z.z. nadobudol účinnosť 1. januárom 2000. 

 

 Zákon č. 333/2003 Z.z. nadobudol účinnosť 1. januárom 2004 okrem ustanovení § 22a 

ods. 1 a 2 uvedených v siedmom bode, ktoré nadobudli účinnosť 1. januára 2008. 

 

 Zákon č. 445/2008 Z.z. nadobudol účinnosť 1. januárom 2009. 

 

 Zákon č. 8/2009 Z.z. nadobudol účinnosť 1. februárom 2009. 

 

 Zákon č. 214/2009 Z.z. nadobudol účinnosť 4. júnom 2009. 

 

 Zákon č. 105/2011 Z.z. nadobudol účinnosť 1. májom 2011.  

 

 Zákon č. 273/2015 Z.z. nadobudol účinnosť 1. novembrom 2015. 

 

 Zákon č. 125/2016 Z.z. nadobudol účinnosť 1. júlom 2016. 

 

 Zákon č. 293/2017 Z.z. nadobudol účinnosť 1. decembrom 2017. 

 

 Zákon č. 9/2019 Z.z. nadobudol účinnosť 1. aprílom 2019. 

 

F. Mikloško v.r. 

 

J. Čarnogurský v.r. 
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Čl.I 

(Zavedený zákonom č. 250/1994 Z.z.)  

 

1. Začaté objasňovanie priestupkov vo veciach, na ktoré sa vzťahuje vecná príslušnosť 

orgánov vykonávajúcich objasňovanie priestupkov podľa doterajších predpisov, dokončia 

tieto orgány podľa doterajších predpisov. 

 

2. Vo veciach, ktoré boli predložené príslušnému správnemu orgánu na prejednanie, sa 

dokončí konanie podľa doterajších predpisov. 

 

________________________________________________ 

 

1) § 6 ods. 1 zákona SNR č. 250/1994 Z.z. o obecnom zriadení. 

 

2) § 22 zákona SNR č. 369/1990 Zb. 

 

4) Zákon SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení zákona SNR č. 524/1990 Zb. 

 

5) § 22 zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších 

predpisov. 

 

6) Zákon č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 

7) § 89 ods. 9 Trestného zákona. 

 

8) § 19 ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. 

 

9) § 76 ods. 2 Trestného poriadku. 

 

9a) Napríklad § 9 ods. 2 a 3 zákona č. 124/1992 Zb. o Vojenskej polícii, § 8 zákona Národnej 

rady Slovenskej republiky č. 46/1993 Z.z. o Slovenskej informačnej službe, § 13 ods. 2 

zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z.z. o Policajnom zbore v znení 

neskorších predpisov, § 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 198/1994 Z.z. o 

Vojenskom spravodajstve. 

 

9b) Napríklad § 27, § 29 a § 30 zákona č. 56/2012 Z.z. o cestnej doprave v znení zákona č. 

9/2019 Z.z. 

 

10) § 116 Občianskeho zákonníka. 

 

10a) Napr. zákon č. 119/1992 Zb. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov. 

 

10b) Napríklad § 101 Civilného sporového poriadku, § 77 Správneho súdneho poriadku. 

 

11) § 15 zákona SNR č. 372/1990 Zb. 

 

12) § 16 zákona SNR č. 372/1990 Zb. 

 

12a) Vyhláška ministra zahraničných vecí č. 157/1964 Zb. o Viedenskom dohovore o 

diplomatických stykoch. 
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13) § 2 ods. 3 a § 8 ods. 1 Trestného poriadku. 

 

14) Zákon č. 147/1983 Zb. o zbraniach a strelive v znení neskorších zákonov. 

 

15) § 13 a 14 Trestného zákona. 

 

15a) § 2 ods. 1 zákona č. 184/1999 Z.z. o používaní jazykov národnostných menšín. 

 

16) § 74 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z.z. o Policajnom 

zbore. 

 

17) Zákon č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri 

obyvateľov Slovenskej republiky. 

 

17a) § 23 ods. 1 zákona č. 305/2013 Z.z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov 

verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení 

zákona č. 273/2015 Z.z. 

 

18) Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení zákona č. 215/2002 

Z.z. 

 

19) Zákon č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov. 
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Príloha č. 3 
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 Táto informácia  bola predložená na žiadosť mesta  o informovaní o delikvencii na území mesta 

a o činnosti a dosiahnutých výsledkov Obvodného oddelenia PZ Pezinok. 

     Cieľom informatívnej správy je stručne ale zároveň vecne informovať o delikvencii najmä 

v katastrálnom území mesta Pezinok a o činnosti a dosiahnutých výsledkoch Obvodného oddelenia 

Policajného zboru Pezinok (ďalej len „OO PZ Pezinok“) za rok 2018. Výsledným zámerom informácie 

je adresne informovať primátora mesta Pezinok a orgány mesta Pezinok o stave delikvencie v meste, 

o jej stave a štruktúre, prípadne o trendoch jej vývoja. 

     

1. Ochrana verejného poriadku a spolupráca so subjektami ochrany verejného 

poriadku 

      

Policajný zbor v zmysle § 2ods. 1 písm. i) zákona č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení 

neskorších predpisov spolupôsobí pri zabezpečovaní verejného poriadku; ak bol porušený, robí 

opatrenia na jeho obnovenie. Zo zákona je teda po obci až druhým najvýznamnejším subjektom 

ochrany verejného poriadku. V zmysle § 74 ods. 1) citovaného zákona o Policajnom zbore platí, že ak 

nie je mesto schopné zabezpečiť verejný poriadok v meste vlastnými silami a prostriedkami, môže 

požiadať o pomoc útvar Policajného zboru. V tomto prípade je útvar Policajného zboru povinný v 

rozsahu svojej pôsobnosti mestu túto pomoc poskytnúť a to najmä organizačnou súčasťou služby 

poriadkovej polície, v tomto prípade Obvodným oddelením PZ. 

       

Medzi zaťažujúce prvky na činnosť OO PZ Pezinok je dislokácia psychiatrickej nemocnice, 

nakoľko v zmysle nariadenia MV SR č.53/2007 o pátraní po osobách a veciach je nezvestnou osobou 

aj „pacient psychiatrickej liečebne alebo iného liečebného ústavu, ústavu sociálnej starostlivosti, 

domova dôchodcov alebo iného podobného zariadenia, ktorému pobyt v tomto ústave alebo zariadení 

nebol nariadený súdom v súvislosti so spáchanou trestnou činnosťou a bolo vykonané oznámenie o 

jeho nezvestnosti“. Z uvedeného vyplýva, že pri každom nahlásení personálom nemocnice o úteku 

pacienta, ktorý nemá ani súdne nariadené liečenie sa musí v zmysle nariadenia o pátraní vyhlasovať 

nezvestnosť, pričom v mnohých prípadoch sa táto osoba dostaví späť do niekoľkých hodín a úkony zo 

strany OO PZ Pezinok boli bezpredmetné. Ďalším zaťažujúcim prvkom pre činnosť policajtov 

obvodného oddelenia je pravidelné monitorovanie a hliadkovanie v okolí Špecializovaného trestného 

súdu v Pezinku, kde sa pojednávajú niektoré celospoločensky sledované a závažné súdne kauzy. 

V súvislosti s touto inštitúciou príslušníci OO PZ Pezinok úzko spolupracujú s príslušníkmi väzenskej 

a justičnej stráže. Príslušníci OO PZ Pezinok okrem týchto objektov vykonávajú ochranu iných 

objektov s chránenými osobami a objekty spoločenského významu v správe Ministerstva vnútra 

Slovenskej republiky.  
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Negatívnym zistením a skutočnosťou u hliadkovej služby na základnom útvare v hodnotenom 

období roku 2018 je stále nepravidelnosť jej vykonávania v jednotlivých častiach služobného obvodu, 

čo do určitej miery ovplyvňoval nedostatočný počet policajtov. Často krát hliadková a obchôdzková 

služba je len plánovaná, avšak vykonávanie neodkladných a neopakovateľných úkonov ako 

služobných zákrokov, preverení oznámení od občanov a rôznych opatrení zaberie značnú časť 

operačného dňa danej hliadky.  

 

Obvodné oddelenie Policajného zboru Pezinok vo veciach verejného poriadku úzko 

spolupracuje s orgánmi miestnej štátnej správy a samosprávy pri riešení bezpečnostnej a dopravno-

bezpečnostnej situácie. Riadiaci funkcionári, ale aj referenti ÚOZ sa pravidelne stretávajú 

s predstaviteľmi uvedených subjektov. Spolupráca s Okresným úradom Pezinok, Mestskou políciou 

Pezinok, Okresným riaditeľstvom HaZZ Pezinok  je momentálne na veľmi dobrej  úrovni. Hliadky sa 

spoločne s MsP Pezinok zúčastňujú na viacerých služobných zákrokoch, zabezpečujú ochranu 

verejného poriadku pri nahlásených verejných podujatiach a v problémových lokalitách vykonávajú 

spoločne zákroky proti páchateľom.  

 

Policajti OO PZ Pezinok mimo hliadkovej a obchôdzkovej služby vykonali za rok 2018 dokopy 

268 asistencií s inými zložkami Integrovaného záchranného systému, ale aj s Mestskou políciou 

Pezinok. Za minulý rok vykonali aj 237 eskort zadržaných osôb a osôb obmedzených na osobnej 

slobode. Eskorty spočívali v prevoze osôb do cely policajného zaistenia alebo na súdy. Vypátrali 37 

hľadaných alebo nezvestných osôb, predviedli alebo zaistili dokopy 150 osôb, pričom 72 osôb bolo 

obmedzených na osobne slobode, nakoľko tieto boli prichytené pri páchaní trestného činu alebo 

bezprostredne po ňom.  

Tunajšie OO PZ Pezinok preveruje aj narušenia objektov. V tomto smere bola hliadka 

privolaná k 90-tim prípadom narušenia objektu. Z týchto 90 prípadov bolo 89 tzv. „falošných 

poplachov“ a v jednom prípade prišlo k narušeniu objektu a na mieste bol zadržaný páchateľ.  

Medzi zaťažujúce prvky policajtov patrí aj neodmysliteľná administratíva a to najmä 

doručovanie rôznych zásielok zo súdov, prokuratúry, prípadne exekútorov. Za minulý rok takto 

policajti odpisovali na 1479 zásielok čo predstavuje v priemere 4 zásielky na kalendárny deň.   

Vzhľadom na nízky stav policajtov na tunajšom obvodnom oddelení je vyťaženosť policajtov 

na vysokej úrovni, preto neraz žiadame o súčinnosť aj Mestskú políciu Pezinok, ale aj policajtov 

z Obvodného oddelenia PZ v Modre prípadne policajtov Pohotovostnej motorizovanej jednotky 

krajského riaditeľstva PZ v Bratislave.  
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2. Odhaľovanie, objasňovanie, oznamovanie a prerokovávanie priestupkov   

          Medzi činnosti policajtov zaradených na OO PZ  Pezinok patrí aj odhaľovanie a zároveň 

zisťovanie páchateľov priestupkov, ale taktiež prijímali oznámenia o spáchaných priestupkoch. Všetky 

tieto priestupky následne zákonom stanoveným spôsobom vybavovali.   

V  období roku 2018 bolo na OO PZ Pezinok zaevidovaných a objasňovaných 1677 

priestupkov, z ktorých bolo 1545 priestupkov objasnených čo je 92,12 % objasnenosť priestupkov.   

 

Medzi najviac páchané priestupky sa dlhodobo radia majetkové priestupky, ktorých bolo 

dokopy 234. Druhým najčastejšie páchaným priestupkom na území služobného obvodu OO PZ 

Pezinok je priestupok proti občianskemu spolunažívaniu, ktorých bolo dohromady 122.  

 

Skutočný počet zistených priestupkov a ich objasnenosť v období od 1.1.2018  do 31.12.2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 Celkový nápad 

priestupkov 

Počet objasnených 

priestupkov 

Objasnenosť v 

% 

§ 50  234 112 47,86% 

§49  122 115 94,26% 

§47 a §48 4 3 75% 

§22 1311 1311 100% 

ostatné 6 4 66,66% 

 

 

SPOLU 

 

 

 

1677 

 

 

1545 

 

 

92,12% 

Legenda:  

§50 – majetkové priestupky,  

§49 – priestupky proti občianskemu spolunažívaniu,  

§47 a 48 priestupky proti verejnému poriadku,  

§22 – priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky 

 

Nižšie je pre porovnanie tabuľka s prehľadom vývoja priestupkov za posledné tri roky. 

Z tabuľky je možné zistiť, že vývoj je zhruba stabilný, nárast sme ale zaznamenali pri priestupkoch 

proti občianskemu spolunažívaniu, čo znamená pri priestupkoch blízkych osôb, či už rodiny alebo 

susedov. Tieto priestupky sú zväčša (zo 122 prípadov až 115) sú predložené na prejednanie. 

Evidujeme aj výrazný nárast počtu dopravných priestupkov. Medzi najzávažnejšie skutky v tomto 

smere sa považuje jazda pod vplyvom alkoholu alebo inej návykovej látky. Žiaľ aj v tomto smere ide 

krivka vzostupne. V roku 2016 sme evidovali 9 skutkov jazdy pod vplyvom alkoholu, v roku 2017 to 

bolo sedem skutkov, a v roku 2018 to bolo až 18 prípadov, kedy si vodič motorového vozidla sadol za 

volant pod vplyvom návykovej látky. Len pre zaujímavosť za prvé tri mesiace roku 2019 evidujeme už 

5 takýchto prípadov.  
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3. Problémové lokality 

V meste Pezinok sa radí medzi najproblémovejšiu lokalitu okolie nákupných centier. Najmä 

však okolie OD Kaufland, Tesco, Lidl a nákupné centrum Molo. Dlhodobo tu evidujeme zvýšený 

počet krádeží bicyklov a drobných krádeží z nezabezpečených vozidiel a teda aj samotné krádeže 

tovarov v týchto centrách. Druhou problémovou lokalitou je centrum mesta, kde ide najmä 

o poškodzovania majetku a priestupky proti občianskemu spolunažívaniu. Nasledujú zostupne sídlisko 

Sever, Muškát, Cajla, Grinava a sídlisko Juh.  

Lokalita Glejovka sa za posledné obdobie považuje skôr za bezproblémovú alebo občas 

problémovú. Delikvencia v tejto časti Pezinka je pravidelne vyhodnocovaná na pravidelných poradách 

odboru poriadkovej polície KR PZ v Bratislave so staršími referentmi pre prácu v komunitách, kde sú 

prizývaný aj hostia splnomocnenca vlády pre rómske komunity, odbor poriadkovej polície Prezídia PZ 

pod gesciou zástupcu krajského riaditeľa. Pravidelným výkonom hliadkovej služby príslušníkov MsP 

Pezinok a starších referentov pre prácu v komunitách došlo k eliminovaniu krádeží v okolí Glejovky 

čo sa riešilo ešte asi pred 6 rokmi a bol závažný problém pre záhradkárov z danej lokality  

Obyvatelia z tejto lokality sa však naďalej presúvajú pred uvedené nákupné centrá, kde páchajú 

takzvanú „otravnú kriminalitu“, kedy svojou prítomnosťou a nevhodným správaním (fajčenie, 

popíjanie alkoholických nápojov, znečisťovanie verejného priestranstva a hlučné až agresívne 

správanie) u spoluobčanov vzbudzujú pohoršenie. Rovnako bolo zistené, že obyvatelia z lokality 

Glejovka sa opakovane dopúšťajú krádeží v týchto obchodných centrách, pričom na takéto krádeže 

často krát využívajú aj svoje maloleté deti, ktoré nie sú postihnuteľné, nakoľko nie sú trestne a ani 
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priestupkovo postihnuteľné. V takomto prípade sa vec rieši v spolupráci s Úradom práce, sociálnych 

vecí a rodiny, kde sa táto vec oznamuje a trestne sa riešia rodičia týchto detí za trestný čin ohrozovanie 

mravnej výchovy mládeže.    

 

4. Úsek trestného konania 
 

Obvodné oddelenie PZ plní úlohy aj na úseku boja proti trestnej činnosti.  Za tým účelom  

sa podieľa na odhaľovaní trestnej činnosti, 

 získava poznatky o trestnej činnosti a zisťuje jej páchateľov, 

 vedie aktívnu preventívnu a represívnu činnosť proti kriminalite všetkého druhu a vykonáva 

opatrenia na jej predchádzanie,  

 plní úlohy vyplývajúce z pátrania po osobách a veciach, 

 sa spolupodieľa na plnení úloh pri získavaní informácií k záujmovým osobám. 

Na obvodnom oddelení PZ sa vykonáva skrátené vyšetrovanie o prečinoch za ktoré trestný 

zákon ustanovuje trest odňatia slobody, ktorého horná hranica neprevyšuje tri roky. Účelom 

skráteného vyšetrovania je rýchlo a neformálne objasniť trestný čin tak, aby páchateľ mohol byť 

postavený pred súd, prípadne aby bolo možné rozhodnúť iným zákonným spôsobom. Ostatná trestnú 

činnosť vyšetrujú vyšetrovatelia na okresnej, krajskej alebo prezidiálnej úrovni.  

Portfólio trestnej činnosti ktoré zakladá vecnú príslušnosť obvodného oddelenia PZ tvorí bežná 

kriminalita z ktorej prevláda majetková trestná činnosť a násilná trestná činnosť.  

Medzi najčastejšie formy majetkovej trestnej činnosti patria  prosté krádeže, vlámania do bytov 

a rodinných domov, pivníc, dvorov, firiem, stavieb; ďalej krádeže motorových vozidiel alebo vecí z 

nich, krádeže strojov a mechanizmov, bicyklov, stavebných materiálov, krádeže drobného tovaru 

v obchodoch, krádeže kabeliek a pod. Medzi ďalšie formy majetkovej trestnej činnosti patrí 

poškodzovanie alebo zničenie cudzej veci, menej sofistikované podvody, sprenevery, počítačová 

kriminalita a pod. Za násilnú trestnú činnosť je možné považovať najmä fyzické alebo verbálne útoky 

namierené voči životu alebo zdraviu osôb, domáce násilie,  nebezpečné vyhrážanie, nebezpečné 

prenasledovanie, alebo iné násilie voči skupine osôb alebo jednotlivcovi.  

Úroveň bezpečnosti v meste Pezinok za rok 2018 je možné priblížiť najmä na základe 

štatistických ukazovateľov. Na účely štatistiky sa v Policajnom zbore využíva evidenčno-štatistický 

systém kriminality (ďalej len EŠSK). Mesto Pezinok je štatisticky sledované mesto a preto je možné z 

EŠSK vyťažiť niektoré  bližšie štatistické údaje o trestnej činnosti. 
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Trestná činnosť v meste Pezinok 

 

V období od 01.01.2018 do 31.12.2018 bolo na území mesta Pezinok zaznamenaných celkom 

196 trestných činov z ktorých sa podarilo objasniť celkovo 104 prípadov (53,06 %).   

 

V nasledujúcej tabuľke je uvedený celkový počet zistených a objasnených trestných činov 

spáchaných v meste Pezinok a vývoj nápadu trestných činov za obdobie posledných 5 rokov (údaj 

zahŕňa aj počet uličnej trestnej činnosti). 

 

 

Rok: 2014 2015 2016 2017 2018 

Počet TČ: 402 362 342 251 196 

Objasnené: 177 168 175 119 104 

Objasnenosť % 44,03 % 46,41 % 51,17 % 47,41 %  53,06 % 

 

 

 

Pre porovnanie v nasledujúcej tabuľke uvádzame vývoj nápadu trestnej činnosti v niektorých 

okolitých mestách za posedných 5 rokov. 

 

Mesto 2014 2015 2016 2017 2018 

Modra 135 147 78 91 83 

Malacky 424 461 310 113 92 

Senec 447 389 499 406 303 
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V nasledujúcej tabuľke sú uvedené vybrané trestné činy (príp. okruh kriminality) spáchané 

v meste Pezinok, ich počet, objasnenosť a porovnanie s predchádzajúcim obdobím roku 2017. 

 

Trestný čin/kriminalita 
Zistené 

2018 

Objasnené 

2018 
% Zistené 2017 

Objasnené 

2017 
% 

Lúpeže 0 0 0% 0 0 0 % 

Útok na verejného 

činiteľa 
1 1 100% 0 0 0 % 

Ublíženie na zdraví 4 3 75% 2 2 100 % 

Nebezpečné 

vyhrážanie 

prenasledovanie 

4 2 50% 3 3 100 % 

Krádeže vlámaním 3 1 33,33% 6 4 66,67 % 

Krádeže vreckové , na 

osobách 
2 0 0% 1 0 0 % 

Krádeže áut 10 1 10% 20 2 10 % 

Krádeže vecí z áut 8 0 0% 18 1 5,56 % 

Krádeže bicyklov 1 1 100% 3 1 33,33 % 

Výtržníctvo 1 1 100% 2 1 50 % 

Ohrozenie pod 

vplyvom návykovej 

látky (nad 0,53 mg/l) 

17 17 100% 14 14 100 % 

Krádeže v iných 

objektoch /ostatné 

krádeže 

28 13 46,42% 35 21 60% 

 

5. Najzávažnejšie prípady v roku 2018:  

 

 Vražda Branislav F. 

Dňa 20.03.2018 vyšetrovateľ OKP KR PZ Bratislava začal trestné stíhanie v trestnej veci obzvlášť 

závažného zločinu vraždy podľa § 145 ods. 1 Trestného zákona preto, že neznámy páchateľ, 

v presnejšie nezistenom čase, pravdepodobne v časovom rozmedzí od 16.00h dňa 18.03.2018 až do 

03.10h dňa 20.03.2018 na ul. Mladoboleslavskej v Pezinku, v objekte bývalého hádzanárskeho ihriska, 

úmyselne usmrtil za použitia nezistenej zbrane poškodeného Branislava F. bytom Pezinok a to tak, že 

mu  spôsobil minimálne 12 bodných, resp. bodno-rezných poranení vo vrchnej časti tela, na následky 

ktorých poškodený na mieste zomrel. Uvedený prípad bol v roku 2018 objasnený.  
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Útok na verejného činitela  

     Neznámy páchateľ v čase okolo 20.30h dňa 29.08.2018 v Pezinku na Glejovke 1 po výzve mestských 

policajtov mesta Pezinok za asistencie policajtov OO PZ Pezinok (hliadka perlon 215), aby zahasil otvorený 

oheň, ktorý sa nachádzal na otvorenom priestranstve, napadol poškodeného mestského policajta pol. P. Ch. tým 

spôsobom, že ho udrel päsťou pravej ruky do oblasti hrudníka, následne musel inšp. Róbert Juracska použiť 

slzotvorný plyn proti tomuto útočníkovi, aby odvrátil jeho ďalší útok, neznámy páchateľ tiež zaútočil na 

poškodeného štátneho policajta  ppráp. M. R., tým spôsobom, že ho strčil rukami do hrude, a následne začal na 

policajtov hádzať kamene, pneumatiky, betónové tvárnice a zapálené predmety, ktorým sa museli policajti 

uhýbať, a museli sa stiahnuť do bezpečnej vzdialenosti a privolať potrebné posily. 

 

6. Uličná trestná činnosť v meste Pezinok 

 

Do kategórie uličnej trestnej činnosti Policajný zbor Slovenskej republiky zaraďuje trestné činy 

spáchané na verejne prístupných miestach, kam patria ulice, námestie, otvorené pasáže, podchody, 

voľné priestranstvá ako sú parky, sady, nezastavané  plochy, parcely, štadióny, ihriská, staničné 

priestory -vestibuly, haly, nástupištia a pod. (mimo reštaurácií). Podmienkou je, že páchateľ v týchto 

miestach spáchal skutok, alebo priamo odtiaľ  vnikol do objektu, ktorý bol predmetom jeho záujmu. 

 

Za účelom potláčania uličnej trestnej činnosti OO PZ Pezinok neustále analyzuje a hodnotí 

stav, štruktúru a dynamiku uličnej trestnej činnosti, identifikuje problémové lokality mesta a k tomu 

prispôsobuje výkon hliadkovej a obchôdzkovej služby prípadne iniciuje zvýšený výkon služby (napr. 

v súčinnosti s inými službami policajného zboru). Treba uviesť, že túto úlohu podobným spôsobom 

aplikuje aj vo vzťahu k ostatným obciam, ktoré má vo svojej teritoriálnej pôsobnosti.  

 

V roku 2018 podiel uličnej trestnej činnosť tvoril 41,32  % z celkového nápadu trestných činov 

v meste Pezinok. Spolu tak bolo spáchaných 81 uličných trestných činov z ktorých bolo objasnených 

39 prípadov (48, 15 %) . 
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V nasledujúcej tabuľke je uvedený celkový počet zistených a objasnených uličných trestných 

činov spáchaných v meste Pezinok za obdobie posledných 5 rokov. 

 

Rok: 2014 2015 2016 2017 2018 

Počet TČ: 160 126 144 124 81 

Objasnené: 70 54 68 46 39 

% 43,75 % 42,86 % 47,22 % 37,10 % 48,15% 

 

 

 

 

 

 

V nasledujúcej tabuľke pre porovnanie uvádzame nápad uličnej trestnej činnosti v niektorých 

okolitých mestách za posedných 5 rokov. 

 

Mesto 2014 2015 2016 2017 2018 

Modra 52 42 29 40 30 

Malacky 161 143 128 113 92 

Senec 188 176 235 214 162 
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7. ZÁVER 

 

Záverom môžeme konštatovať, že trestná činnosť v meste Pezinok má dlhodobo klesajúci trend 

a stúpa objasnenosť týchto skutkov. Od roku 2006 má OO PZ Pezinok v uplynulom roku na úseku 

trestnej činnosti najpozitívnejšie čísla, čiže bolo percentuálne najviac objasnených trestných činov 

a dokonca aj priestupkov. V nemalej miere nám samozrejme k zvyšovaniu objasnenosti pomáha 

rozširujúci sa kamerový systém a to nie len na verejných miestach vybudovaný mestom Pezinok, ale aj 

kamerový systém nákupných centier, fyzických a právnických osôb, ktorým záleží na ochrane svojho 

majetku.  

 

Rozširovanie a skvalitňovanie kamerového systému po celom území mesta Pezinok je preto len 

zodpovednou a priam nutnou povinnosťou samosprávy ako primárneho subjektu ochrany verejného 

poriadku na zabezpečenie bezpečnosti obyvateľov mesta.  

 

Pre zlepšenie bezpečnosti nie len v meste Pezinok, ale aj v celok okrese je potrebné navýšiť 

personálny stav policajtov zaradených v priamom výkone služby, je predsa nepredstaviteľné aby 

v okresnom meste slúžila iba jedna hliadka poriadkovej polície, ktorá okrem mesta Pezinok 

zabezpečuje svoju činnosť aj v meste Sv. Jur a v obciach Limbach, Slovenský Grob a Viničné a jedna 

hliadka mestskej polície.  

 



MINISTERSTVO VNÚTRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY 
Okresný úrad Pezinok 

odbor všeobecnej vnútornej správy  
M. R. Štefánika 10, 902 01 Pezinok 

      

     

 

    

OU-PK-OVVS-2019/004429                                01.04.2019  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analýza priestupkov prejednaných odborom všeobecnej vnútornej 

správy Okresného úradu Pezinok v kalendárnom roku 2018 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Vypracovala :  

           JUDr.Katarína Drocárová 

           vedúca odboru  



 
 

1. PRIESTUPKY A VŠEOBECNÉ POJMY ZÁKONA O PRIESTUPKOCH   

 

Priestupok 

 

 Pojem priestupok definuje §2 zákona č.372/1990 Zb. o priestupkoch, podľa ktorého je 

priestupkom každé zavinené konanie, ktoré porušuje, alebo ohrozuje záujem spoločnosti 

a je za priestupok výslovne označené v zákone o priestupkoch alebo v inom zákone.  

  

Priestupková agenda a spôsob jej vybavovania 

 

  Odbor všeobecnej vnútornej správy Okresného úradu Pezinok je príslušný na 

prejednanie priestupkov, ktoré boli spáchané na území celého okresu Pezinok. 

 

  Priestupková  agenda je zložitý, náročný a zdĺhavý proces,  pri ktorom efektivita ako aj 

rýchlosť vydávania rozhodnutí o priestupkoch je podmienená kvalitou vykonaného 

objasňovania, ktoré zabezpečujú orgány polície.  

 

  Primárny zákon, o ktorý sa pri vydávaní rozhodnutí o priestupkoch opierame je zákon  

č.372/1990 Zb. o priestupkoch (ďalej len „zákon o priestupkoch“), ktorý podrobne upravuje 

všetky inštitúty súvisiace s priestupkami. Veci neupravené týmto zákonom upravuje zákon 

č.71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej len „správny poriadok“), ktorý má vo vzťahu k zákonu 

o priestupkoch subsidiárnu funkciu. Niektoré priestupky sú upravené v osobitných predpisoch.  

 

 Štátna správa na priestupkovom úseku odboru všeobecnej vnútornej správy Okresného 

úradu Pezinok je vykonávaná s dôrazom na dodržanie zásady zákonnosti, rýchlosti a 

hospodárnosti konania, s prihliadnutím na špecifiká a okolnosti jednotlivých prípadov.  

  

Rozhodnutia vydané v priestupkovom konaní  

 

  Pri riešení priestupkovej agendy vzhľadom na preukázané skutočnosti a zabezpečenú 

dôkaznú situáciu môže náš odbor rozhodnúť viacerými možnými spôsobmi : 

 

1. Jednak  Záznamom o odložení veci podľa §66 zákona o priestupkoch a to v prípade, ak 

došlé oznámenie neodôvodňuje začatie konania o priestupku. Je to tak v prípadoch, keď konanie 

obvineného nenapĺňa skutkovú podstatu žiadneho priestupku, alebo sa jedná o občianskoprávny 

spor. Priestupkovú vec môžeme odložiť aj v prípade, ak sa zistí, že vo veci prebieha trestné 

stíhanie, alebo konanie na inom orgáne, ďalej v prípadne ak o skutku už bolo právoplatne 

rozhodnuté, alebo sa jedná  o návrhové priestupky, pričom návrh na začatie konania bol podaný 

oneskorene.  Tak je to v prípade priestupku urážky na cti, prípadne priestupku na úseku práva na 

prístup k informáciám. 

 

2.   V prípade, ak je možné vo veci rozhodnúť na základe dokumentov a výpovedí 

doložených do spisu z polície, respektíve ak je vina obvineného jednoznačne preukázaná, 

prípadne obvinený sa priznal ku svojmu konaniu, správny orgán bez ďalšieho konania, 

respektíve bez nariadenia ústneho pojednávania vydá Rozkaz o uložení sankcie za priestupok.  

Jedná sa o zrýchlenú formu konania, ktorá umožňuje vydanie rozhodnutia bezodkladne, 

bez ďalšieho konania a náročného dokazovania.  

 

3.   Ak zo spisového materiálu nie je jednoznačné, či sa obvinený dopustil protiprávneho 

konania, správny orgán stanoví termín ústneho pojednávania, na ktorom znova vypočuje všetky 



 
 

osoby, ktoré boli pri skutku prítomné, prípadne zistí a zabezpečí ďalšie nevyhnutné dôkazy. Ak 

sa preukáže, že obvinený sa priestupku dopustil, odbor všeobecnej vnútornej správy vydá 

Rozhodnutie, ktorým uzná obvineného za vinného a uloží mu niektorú zo zákonom stanovených 

sankcií.  

4.   Ak sa pri prejednaní priestupku zistí, že nastal niektorý z dôvodov uvedených v §76 

zákona o priestupkoch, napríklad pri  ústnom pojednávaní na základe zistených dôkazov 

dôjdeme k záveru, že prejednávaný skutok sa nestal, prípadne oznámené konanie nie je 

priestupkom, alebo zistíme, že skutok nespáchal obvinený, prípadne spáchanie skutku nebolo 

obvinenému preukázané vtedy vydáme  Rozhodnutie o zastavení konania.  

  

Sankcie uložené za priestupok 

    

V prípade vydania rozhodnutí, ktorým je obvinený uznaný za vinného  nám zákon 

o priestupkoch umožňuje uložiť osobe uznanej za vinnú z priestupku niektorú zo zákonom 

stanovených sankcií a to :  

1. pokarhanie 

2. pokuta 

3. zákaz činnosti  

4. prepadnutie veci 

 

V priestupkovom konaní ukladáme najčastejšie prvé dva druhy sankcií a to pokarhanie 

alebo pokutu. Najčastejšie ukladanou sankciou je však jednoznačne peňažná pokuta,  ktorá 

najlepšie plní výchovnú funkciu a má zabrániť páchateľom v opakovaní protiprávneho konania. 

Pokuty uložené za priestupky sú príjmom štátneho rozpočtu. 

 

Maximálna výška peňažnej pokuty je stanovená zákonom o priestupkoch v závislosti od 

konkrétneho priestupku. Určenie konkrétnej výšky sankcie je na našom zvážení, v závislosti od 

okolností protiprávneho konania, pričom musíme prihliadať hlavne na viaceré faktory a to  

závažnosť spáchaného priestupku, spôsob jeho spáchania, spôsobené následky, okolnosti, za 

ktorých bol priestupok spáchaný, mieru zavinenia, osobu páchateľa, prípadne pohnútky, ktoré 

páchateľa viedli k protiprávnemu konaniu. Pri rozhodovaní o výške peňažnej sankcie je nemenej 

dôležitá aj informácia z Ústrednej evidencie priestupkov Ministerstva vnútra SR, podľa ktorej 

zistíme, či obvinená osoba bola v minulosti riešená v priestupkovom konaní a hlavne, či bola 

právoplatne uznaná za vinnú z nejakého priestupku.   

 

2. ANALÝZA PRIESTUPKOV RIEŠENÝCH V KALENDÁRNOM ROKU 2018 

 

Priestupkové spisy riešené v kalendárnom roku 2018 

 

 Odbor všeobecnej vnútornej správy Okresného úradu Pezinok v období od 01.01.2018  

do 31.12.2018 evidoval spolu 255 nových priestupkových vecí (čo bol presne ten istý počet 

ako v kalendárnom roku 2017), pričom z predchádzajúceho kalendárneho roku 2017 prešlo do 

roku 2018 ako nevybavených celkom 37 vecí.  

 

V roku 2018 sme riešili spolu 292 priestupkov.  

 

Z uvedeného počtu 292 priestupkových vecí bolo v roku 2018 právoplatne ukončených 

spolu 223 priestupkových spisov a ako nevybavených prešlo do ďalšieho kalendárneho roku 69 

priestupkových vecí, pričom z týchto priestupkových spisov je väčšina rozpracovaná, prípadne 

sa čaká na právoplatnosť, alebo prevzatie rozhodnutia prípadne na začatie konania. 



 
 

 

Z celkového počtu 255 nových priestupkových spisov zaevidovaných v kalendárnom 

roku 2018 bolo priamo na území mesta Pezinok spáchaných spolu 92 priestupkov. Z tohto 

počtu priestupkov  91 priestupkových vecí objasnilo a postúpilo na náš odbor obvodné 

oddelenie policajného zboru Pezinok a iba jeden priestupkový spis bol postúpený 

z mestskej polície Pezinok. 

Počet priestupkov spáchaných na území mesta Pezinok v roku 2018 v porovnaní 

s predchádzajúcim kalendárnym rokom 2017 vzrástol o 21 priestupkov. Rovnako ako 

predchádzajúce kalendárne roky aj v roku 2018 boli na území mesta Pezinok spáchané hlavne: 

- priestupky proti občianskemu spolunažívaniu 

- priestupky proti majetku   

- priestupky proti verejnému poriadku.   

 

 V kalendárnom roku 2018 sme iba v troch prípadoch riešili mladistvé osoby v postavení 

obvinených, pričom sa jednalo o osoby z rozvrátených a sociálne slabších rodín.  

 

Pri prejednávaní priestupkov spáchaných mladistvou osobou dôrazne dbáme na 

zachovanie práv mladistvých. Takéto priestupky nemôžeme rozhodnúť v rozkaznom konaní. 

Môžeme ich riešiť výlučne nariadením pojednávania, pričom pri vypočúvaní mladistvých 

páchateľov sú pri ich výpovedi bezpodmienečne prítomní ich zákonní zástupcovia a zároveň aj 

sociálny kurátor z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Pezinku. 

 

Najčastejšie zaznamenané priestupky v kalendárnom roku 2018 v rámci celého okresu 

Pezinok 

 

Najfrekventovanejšími priestupkami v rámci okresu Pezinok v roku 2018 boli: 

1. priestupky proti občianskemu spolunažívaniu podľa §49 ods.1 písm. d) a písm.e) 

zákona o priestupkoch 

2. priestupky proti majetku podľa §50 ods.1 zákona o priestupkoch 

3. priestupky na úseku práva na prístup k informáciám podľa §42a zákona o 

priestupkoch 

4. priestupky proti verejnému poriadku podľa §47 a §48 zákona o priestupkoch  

 

V kalendárnom roku 2018 stúpol počet priestupkov spáchaných na blízkej osobe podľa 

§49 ods.1 písm.e) zákona o priestupkoch. Zavedenie týchto priestupkov do praxe si vyžiadalo 

stále sa stupňujúce domáce násilie a potreba potrestať páchateľov domáceho násilia, respektíve 

predísť domácemu násiliu. Takýchto priestupkov sme v kalendárnom roku 2018 riešili spolu 32. 

 

Okrem uvedených najčastejšie sa vyskytujúcich priestupkov sme v kalendárnom roku 

2018 riešili aj  iné priestupky a to napríklad : 

- priestupky proti občianskemu spolunažívaniu podľa §49 ods.1 písm. a) zákona o 

priestupkoch 

- priestupky na úseku podnikania podľa §24 ods.1 zákona o priestupkoch 

- priestupky na úseku hospodárenia s bytmi a nebytovými priestormi podľa §26 ods.1 

zákona o priestupkoch 

- priestupky na úseku ochrany pred alkoholizmom a inými toxikomániami podľa §30 ods.1 

zákona o priestupkoch  

- iné priestupky proti poriadku v správe podľa §46 zákona o priestupkoch  

- priestupky podľa zákona o volebnej kampani  a iné priestupky, ktoré sa vyskytli len 

ojedinele 



 
 

Sankcie uložené za priestupky v kalendárnom roku 2018 

 

 V kalendárnom roku 2018 bola najčastejšie uloženou sankciou za spáchaný 

priestupok jednoznačne peňažná pokuta, pričom spolu sme za priestupky v tomto roku 

uložili pokuty v celkovej výške 2.892,- eur. 

 

Väčšina osôb, ktoré boli v roku 2018 rozhodnutím správneho orgánu v priestupkovom 

konaní uznaných za vinných, pokuty v zákonom stanovenej lehote uhradila.  

 

Úhradu pokút priebežne kontrolujeme, pričom neuhradené pokuty v štvrťročných 

intervaloch postupujeme na vymáhanie  Ministerstvu vnútra SR, Centru podpory v Bratislave.     

 

3. PROBLÉMY PRI PREJEDNÁVANÍ PRIESTUPKOV 

 

Pri riešení priestupkov sa v maximálnej miere snažíme dodržiavať zákonom stanovené 

lehoty. Často však dochádza k situáciám, keď z objektívnych dôvodov nie je možné 

vykonať jednotlivé úkony, respektíve vydať rozhodnutie o priestupku v zákonom 

stanovenej lehote.  
Tak ako po minulé roky aj v kalendárnom roku 2018 sa pri prejednávaní priestupkov 

vyskytli problémy, ktoré spôsobili komplikácie a predovšetkým zdržiavanie pri prejednávaní 

priestupkov a sťažili spoľahlivé a efektívne zistenie skutkového stavu veci a následné vydanie 

rozhodnutia. Jednalo sa hlavne o nasledovné problémy:  

  
- predvolané osoby si nepreberali písomné predvolania na pojednávanie, 

- predvolané osoby sa nedostavili na pojednávanie aj napriek riadnemu a včasnému 

prevzatiu písomných predvolaní, 

- z dôvodu väčšieho časového odstupu medzi spáchaním priestupku a jeho 

prejednaním, mali predvolané osoby problém spomenúť si na podstatné detaily 

incidentu, ich výpovede z uvedeného dôvodu neboli dostatočne podrobné, chýbala im 

výpovedná hodnota, 

 

Tieto skutočnosti spôsobovali neželané prieťahy v priestupkovom konaní a sťažovali 

vydanie rozhodnutí o priestupkoch v zákonom stanovenej lehote.    

 

4.  ANALÝZA ÚROVNE VÝKONU ŠTÁTNEJ SPRÁVY NA PRIESTUPKOVOM 

ÚSEKU 

 

Riešenie priestupkovej agendy je náročný a zdĺhavý proces, ktorý si vyžaduje 

predovšetkým kvalifikovaných a odborne skúsených zamestnancov.  

 

Okrem toho kvalita a rýchlosť riešenia priestupkovej agendy a následného vydávania 

rozhodnutí o priestupkoch závisí od kvality vykonaného objasňovania, preto je pre našu činnosť 

na tomto úseku nemenej dôležitá aj dobre nastavená spolupráca s orgánmi polície v okrese.  

 

Čím vyššia je kvalita objasnenia priestupkov, tým rýchlejší a efektívnejší je rozhodovací 

proces nášho odboru.  

 

Prax a problémy pri riešení priestupkovej agendy si v roku 2018 vyžiadali zo strany 

orgánov polície okrem spolupráce pri objasňovaní priestupkov aj spoluprácu pri zaistení 

bezpečnosti na priestupkových pojednávaniach. Na základe záverov celoslovenskej porady 



 
 

vedúcich odborov všeobecnej vnútornej správy Okresných úradov konanej dňa 09.07.2018 

v Banskej Bystrici bola zavedená povinnosť odborov všeobecnej vnútornej správy zasielať 

harmonogram ústnych pojednávaní okresnému riaditeľstvu policajného zboru ako aj následná 

povinnosť riaditeľstva polície zabezpečiť na pojednávania z preventívnych bezpečnostných 

dôvodov prítomnosť službukonajúcej hliadky polície.  

Uvedená spolupráca prebieha na našom odbore na základe dohody s vedením policajného 

zboru tým spôsobom, že pravidelne raz do mesiaca zasielame harmonogram pojednávaní na 

nasledovný kalendárny mesiac riaditeľovi obvodného oddelenia policajného zboru Pezinok, 

pričom mailom, alebo telefonicky zároveň oznámime rizikové ústne pojednávania, na ktorých je 

nutná prítomnosť policajnej hliadky. Jedná sa o prípady, keď po vlastných predchádzajúcich 

skúsenostiach vieme, že osoba predvolaná na pojednávanie má sklony k agresívnemu, respektíve 

neovládateľnému správaniu. Zároveň máme dohodu s obvodnými oddeleniami policajného zboru 

v okrese, že v prípade  osôb, či už oznamovateľov, svedkov, obvinených alebo akýchkoľvek 

účastníkov priestupku, ktorí sa prejavia agresívnym správaním už pri prvotných výsluchoch 

v rámci objasňovania priestupku, budeme na tieto problémové osoby upozorní a následne si na 

ústne pojednávanie vyžiadame prítomnosť policajnej hliadky. Na základe takto nastavenej 

spolupráce potom vieme predísť zbytočným problémom, prípadne ohrozeniu života a zdravia či 

už zamestnancov nášho odboru, alebo ostatných osôb zúčastnených na pojednávaní a zabezpečiť 

tak nerušený a pokojný priebeh pojednávania.   

 

Z uvedeného vyplýva, že spolupráca nášho odboru s orgánmi polície sa z 

oblasti objasňovania priestupkov v kalendárnom roku 2018 rozšírila aj na oblasť realizácie 

bezpečnostných opatrení pri ústnom pojednávaní.  

 

Celková spolupráca a komunikácia nášho odboru s orgánmi polície v okrese je 

jednoznačne na veľmi dobrej úrovni o čom svedčia výsledky činnosti nášho odboru a počet 

vydaných rozhodnutí o priestupkoch.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


