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Dôvodová správa 
K Správe o činnosti Mestskej polície v Trenčíne a o stave verejného poriadku 

v meste Trenčín za rok 2015 

 

     „Správa o činnosti Mestskej polície v Trenčíne a o stave verejného poriadku 
v meste Trenčín za rok 2015“ je predkladaná mestskému zastupiteľstvu na základe 
bodu „B“ uznesenia č. 454 z 15. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trenčíne, 
konaného dňa 29. apríla 2009. 
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1. Organizácia Mestskej polície, materiálne a technické vybavenie 
K 1. januáru 2015, pracovalo v Mestskej polícii Trenčín (ďalej len „MsP“) celkom 

42 príslušníkov. 
Na vlastnú žiadosť v priebehu roku 2015 ukončilo pracovný pomer 11 príslušníkov 
MsP. 
        K MsP Trenčín v priebehu roka 2015 nastúpilo 8 príslušníkov.  

Na základe vykonaných personálnych zmien, pracovalo k 31. decembru 2015  
v Mestskej polícii celkom 39 príslušníkov MsP.  

MsP prešla v roku 2015 významnou reorganizáciou. Účelom reorganizácie bolo 
zvýšiť efektivitu práce, tým, že došlo k zníženiu počtu vedúcich pracovníkov a tým aj 
navýšeniu policajtov v priamom výkone služby. 

Významnými zmenami prešiel na MsP aj systém služieb. Boli obnovené 
cyklohliadky a boli posilnené pešie hliadky, kde aspoň polovicu výkonu hliadkovej 
služby tvoria pešie hliadky.   

 
V roku 2015 bolo v rámci technického vybavenia riešiť hlavne: 

 
a/ obnovu vozového parku: MsP začala s výmenou vozidiel, ktorých technický stav je 
pre výkon služby nevyhovujúci. Jedná sa o vozidlá vyrobené v rokoch 2005 až 2008. 
V decembri obstarala MsP z ušetrených finančných prostriedkov nové vozidlo Kia 
Ceed a v rámci rozpočtu na rok 2016 MsP vo februári 2016 obstarala ďalšiu Kiu 
Ceed. V roku 2015 plánuje MsP obstarať vyhovujúce vozidlo používané na odchyt 
psov, kde bude oddelená kabína od priestoru so psom, nakoľko v súčasnosti 
používané vozidlo je z hygienického hľadiska nevyhovujúce.  
 
b/ inštaláciu nového informačného systému pre činnosť MsP. Tento systém sa začal 
implementovať začiatkom roku 2016. 
 
c/ zabezpečenie spojenia s hliadkami prostredníctvom rádiovej siete. Toto bude 
potrebné zabezpečiť pri tvorbe rozpočtu na rok 2017. 
 

2. Ochrana verejného poriadku 

   Verejný poriadok je súhrn pravidiel, ktoré upravujú napríklad ochranu života, 
zdravia obyvateľov, ich majetku, udržiavanie verejnej čistoty, poriadku na verejných 
priestranstvách, dodržiavanie podmienok nočného pokoja, osobitné užívanie 
verejných priestranstiev, čistenie chodníkov, ochranu verejnej zelene, dopravný 
režim, používanie predmetov zábavnej pyrotechniky, umiestňovania plagátov, 
ochranu nefajčiarov a pod. Účelom verejného poriadku má byť zaistenie                                           
bezpečného, príjemného  a pohodlného života v obci.  

     Teda pojem verejného poriadku je veľmi široký. Ešte do minulého roku jednou 
z preferovaných oblastí bolo riešenie priestupkov v statickej doprave. Teda policajti 
sa pri svojej činnosti zameriavali hlavne na pokutovanie vodičov. Táto skutočnosť 
bola daná aj nastavením hodnotiaceho systému, keď policajti najľahšie získavali 
„body“ práve pokutovaním vodičov. Efektom tohto bol negatívny obraz polície ako o 
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„papučároch“ medzi občanmi. Nové vedenie MsP presadzuje princíp neukladať 
paušálne pokuty za každé malé porušenie dopravných priestupkov, ale ukladať 
pokuty podľa závažnosti a osoby priestupcu (v prípade prvého porušenia vybaviť 
priestupok napomenutím, ale na druhej strane dať aj maximálnu sankciu u      
arogantného chronického porušovateľa) 

     Vedenie MsP považuje za priority v oblasti ochrany verejného poriadku: 

-vykonávanie preventívnej pešej hliadkovej činnosti (a cyklohliadok) nakoľko pocit 
bezpečnosti občana je vysoký vtedy ak vidí prítomnosť policajtov a cíti ich snahu 
pomôcť, poradiť a takisto ale aj prísne sankcionovať arogantných porušovateľov 
právnych predpisov (pešie hliadkovanie už prináša aj prvé výsledky, keď sa 
príslušníkom MsP podarilo zabrániť viacerým ruvačkám, vlastným zistením 
počas pešej hliadky) 

-znovu sa vrátiť k zaniknutému systému okrskárov, ktorí budú podstatnú časť služby 
vykonávať vo svojich okrskoch, tak aby občan poznal svojho policajta a mal v neho 
dôveru. V rámci výkonu hliadkovej služby budú okrskári vykonávať celý komplex 
činností, od preventívneho pôsobenia, cez odhaľovanie znečistení, skládok, nápravy 
dopravného značenia, zisťovanie výtlkov, ochranu nefajčiarov, atď.   

    Tento trend je možné vidieť aj na niektorých číselných ukazovateľov, keď počet 
založených papúč bol v roku 2015 – 722x a v roku 2014 – 2538x. Dôraz na zaistenie 
bezpečnosti obyvateľov je patrný aj z počtu donucovacích prostriedkov ako sú 
hmaty, chvaty, keď v roku 2015 ich bolo 11 oproti 2 v roku 2014. To, že sa naši 
policajti aktívne zapájajú do zákrokov, kde treba použiť proti agresívnym páchateľom 
aj hmaty, chvaty, údery je vidieť aj na skutočnosti, že v roku 2015 došlo pri takýchto 
zákrokoch 4-krát k napadnutiu policajta (v roku 2014 nebol ani jeden takýto prípad). 
Dôležitú úlohu v tomto má zástupca náčelníka pre výkon služby, ktorý sa z poverenia 
náčelníka osobne zúčastňuje na takýchto zákrokoch. Takisto je v roku 2015 patrný 
obrovský nárast počtu zistených mladistvých, ktorí porušili zákon o ochrane pred 
zneužívaním alkoholických nápojov.   

     MsP dostáva veľa požiadaviek na zvýšenie výkonu hliadkovej služby-najmä pešej, 
cyklohliadok napr. ul. Považská obťažovanie, Pod Brezinou krádeže vlámaním, park, 
podchod Elizabet, železničná stanica, okolie detských ihrísk, (niektoré písomné 
požiadavky sú v prílohe č. 1), podchod Vlárska... 

     V záujme ochrany života a zdravia ako jediný vykonávame nepretržite pešiu 
hliadkovú službu v piatok a sobotu od 22,00 do 04,00 hod. v lokalite Steps, Mierové 
námestie, ul. Palackého. 

    Vzhľadom na množstvo úloh, ktoré sú na MsP kladené je otázka nakoľko je 
uplatnenie uvedených priorít v praxi možné. Mestská polícia zabezpečuje množstvo 
úloh zverených mestu zo zákona, napr. odstraňovanie zrazených zvierat 
z komunikácie, odchyt túlavých psov, dokumentácia znečistení verejného 
priestranstva, dohľad na prechodoch pre chodcov, dokumentovanie poškodení 
dopravného značenia, dokumentácia poškodení vozovky, asistencie pre stavebný 
úrad, asistencie pre Policajný zbor, dokumentovanie autovrakov, označovanie 
poškodenia komunikácií zvislými značkami, riadenie dopravy pre MHSL pri 
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asfaltovaní, oreze drevín, preverenia na porušovanie odpadovej disciplíny pre útvar 
životného prostredia, doručovanie písomností pre súdy, MsÚ, exekútorov, pravidelný 
rozvoz vriec na odpad pre bezdomovcov, atď.    

Riešenie 

1.) Ako prvý krok bola zmena organizačnej štruktúry, kde sa pomer 
výkon/administratíva upravil na hodnotu akú nemá v SR žiadna veľkosťou 
porovnateľná MsP. 
2.) Druhým krokom za cieľom maximalizovania výkonu služby – teda aby bolo 
policajtov vidieť čo najviac na ulici je zavedenie efektívneho informačného systému, 
ktorý odbúra značnú časť administratívy (policajti nemusia chodiť každú chvíľu na 
oddelenie robiť administratívu a ďalší dvaja policajti nemusia udalosti nahadzovať do 
systému). Rozhodnutie o zavedení takéhoto systému padlo koncom roku 2015 a od 
1.4.2016 bol tento systém zavedený do prevádzky. 
3.) Splnením bodov 1.) a 2.) sme vyčerpali objektívne možnosti zvýšenia samotnej 
hliadkovej služby. Kapacita počtu ľudí umožňovala postaviť v každom čase 1 až 3 
hliadky. Keď k tomu prirátame vybavenie všetkých preverení a činností vyššie 
uvedených zistíme, že vidieť hliadku na pešej službe bude skôr výnimka ako 
pravidelnosť. Riešením sú dve možnosti: 
a) výrazne navýšiť počet policajtov ( aj v centre  New Yorku znížili uličnú kriminalitu 
hlavne tým, že doslova na každej ulici stojí policajt) Takouto cestou sa uberajú 
niektoré mestá v ČR, kde pochopili, že spoliehať sa na Policajný zbor (ktorý má síce 
obrovské kapacity ale efektivitu nízku) nestačí a keď chcú zabezpečiť verejný 
poriadok musia to urobiť sami. 
b) orientovať hlavnú časť výkonu služby na verejný poriadok – na výkon hliadkovej 
služby, najmä pešej a eliminovať ostatné činnosti, ktoré v súčasnej dobe MsP 
vykonáva. Z množstva požiadaviek občanov niektoré pre ilustráciu prikladáme do 
prílohy. 

            3. Problematické oblasti vo veciach ochrany verejného poriadku: 
     MsP vykonáva svoju činnosť hlavne v zmysle zákona o obecnej polícii a 
všeobecne záväzných nariadení mesta (ďalej len „VZN“). V nasledovných oblastiach 
naráža MsP pri svojej činnosti na problémy: 

a/ Rušenie nočného kľudu 

      Veľa oznámení na MsP smeruje na rušenie nočného kľudu. Vo VZN nie je 
striktne stanovený zákaz hudobnej produkcie v nočnom čase, dokonca ani na 
pozemkoch mesta, ktoré sú dané do užívania ako letné terasy. Najviac hlásení na 
rušenie nočného kľudu je v letnom období. Jedná sa hlavne o nežiaduci hluk 
z letných terás, prevádzok s hudobnou produkciou a z hudobných produkcií na 
otvorenom priestranstve (napr. Ostrov) MsP iniciovala  meranie hluku z prevádzky 
Elements 28.7.2015. Meranie vykonal Regionálny úrad verejného zdravotníctva 
Trenčín. Namerané hodnoty prekročili dovolenú normu. Napriek tomu ani po troch 
mesiacoch po meraní nebola prevádzke uložená prvostupňová sankcia.  

     V zmysle súčasnej legislatívy nie je možné okamžite na mieste meraním 
jednoznačne preukázať, že boli prekročené limity, nakoľko záťaž hlukom sa 
stanovuje na celú nočnú dobu. Teda riešiť tieto problémy meraním hluku je 
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v súčasnej dobe neúčinné. Podstatne účinnejším spôsobom je stanoviť presnú 
definíciu druhu hudobnej produkcie a obmedziť hudobnú produkciu a prísluchovú 
hudbu, samozrejme s presným definovaním jednotlivých zón mesta. Ako príklad 
môže poslúžiť VZN mesta Prievidza, ktoré v porovnaní s Trenčínom otváracie hodiny 
obmedzuje menej, ale prísnejšie obmedzuje produkciu hluku.    

 

b/ Požívanie alkoholu na verejných priestranstvách 

     Mesto Trenčín nemá v súčasnosti platné VZN, ktorým by v zmysle zákona 
o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov určilo miesta, kde je zakázané 
požívať alkoholické nápoje na verejnosti.  
     VZN č. 14/2014 o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov bolo po 
proteste prokurátora zrušené. Pritom prokurátor napadol len zlú definíciu územia, kde 
mal platiť zákaz podávania a požívania alkoholických nápojov, lebo VZN ukladalo 
povinnosti nezákonne aj pozemkoch, ktoré nepatria mestu. Prokurátor uvádza: „Bude 
teda potrebné presne vymedziť, na ktoré konkrétne objekty sa toto všeobecne 
záväzné nariadenie vzťahuje, pričom nesmú byť v ňom zahrnuté také objekty, ktoré 
nie sú majetkom mesta resp. v správe mesta. Na takýto druh objektov možno 
primárne vzťahovať iba zákonné obmedzenia a sankcie stanovené v konkrétnych 
zákonoch, ktoré boli na takýto účel schválené Národnou radou Slovenskej republiky“  
 

Návrh riešenia:  

     Nakoľko požívanie alkoholu na verejných priestranstvách negatívne ovplyvňuje 
pocit bezpečia a verejný poriadok MsP navrhuje prijať VZN, ktorým sa zakáže 
podávanie a požívanie alkoholu na verejnosti, pričom definícia územia platnosti toho 
zákazu nesmie prekročiť rámec zákona. 

 

c/ Voľný pohyb psov  

     V súčasnej dobe má mesto vydané VZN, ktoré v podstate len cituje zákon 
a v jeho zmysle sa môže akýkoľvek pes pohybovať na verejných 
priestranstvách bez vôdzky a náhubku, okrem samozrejmého zákazu vstupu do 
úradných budov, športovísk, detských ihrísk..., a do vozidiel MHD bez vôdzky a 
náhubku. Táto úprava nedôvodne uprednostňuje majiteľov psov pred napr. rodičmi 
s deťmi. (v prílohe je požiadavka rodiča na zabezpečenie ochrany života a zdravia 
detí)  Mesto pritom v zmysle zákona môže obmedziť voľný pohyb psov. Znovu 
poukazujem na VZN mesta Prievidza, z ktorého je patrná snaha o ochranu zdravia 
a života obyvateľov. V uvedenom meste je zakázaný voľný pohyb psov na verejných 
priestranstvách s výnimkou určených lokalít, ktoré sú na tento účel vhodne 
prispôsobené a označené.  

Návrh riešenia: 

     V zmysle zákona NR SR č. 282/2002 Z.z. môže obec vymedziť miesta, kde je 
voľný pohyb psa zakázaný. V záujme ochrany života a zdravia občanov (aj 
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v súvislosti s pravidelne sa opakujúcimi napadnutiami občanov a zvlášť detí) 
navrhuje MsP zakázať voľný pohyb psov a tento umožniť len v určených lokalitách. 

 

d/ Bezdomovci 

    Často sa opakujúcim oznámením na linku 159 sú sťažnosti občanov mesta na 
bezdomovcov.       

     Mesto Trenčín nemá v súčasnej dobe schválenú a teda ani funkčnú stratégiu 
prístupu k bezdomovcom. Väčšina oznámení v súvislosti s bezdomovcami sa týka 
hlavne rušenia nočného kľudu, verejného pohoršenia a znečistenia verejného 
priestranstva. Polícia môže vybaviť priestupky, ktorých sa tieto osoby dopúšťajú, ale 
nemôžu nikoho vyhnať len preto, že je bezdomovec. Policajti vybavia priestupky, 
snažia sa zabezpečiť, aby si tieto osoby spravili poriadok a opustili to miesto. Lenže 
týmto sa ten problém len presúva do inej lokality. Uložením pokuty takejto osobe má 
mesto len výdavky za exekučné konanie aj pri nevymožiteľných pohľadávkach.  

    Návrh riešenia: 

 Komplexným riešením tejto problematiky by došlo k zníženiu pohybu takýchto osôb 
po meste. Prítomnosť bezdomovcov je jedným z dôležitých faktorov pre občana 
v oblasti bezpečnosti. Často krát je tá následnosť taká, že po strate bývania 
nasleduje strata zamestnania a v konečnom dôsledku skončí takáto osoba ako 
alkoholik na lavičke, u ktorého je už návrat späť temer nemožný. Z vlastných 
skúseností môžem povedať, že v súčasnosti prevádzkovaný útulok pre bezdomovcov 
je vo veľmi zlom technickom stave a funguje vďaka nadšeniu konkrétnych ľudí. Aj 
napriek tým podmienkam, ktoré tam sú, robia veľký kus práce v tom, že mnoho 
bezdomovcov už neleží po lavičkách v meste, ale sú v tomto zariadení. Veľkým 
prínosom pre občanov mesta bolo zavedenie celoročnej prevádzky v tomto 
zariadení. MsP navrhuje, aby mesto určilo zodpovedný útvar, alebo pracovníka, ktorý 
vypracuje koncepciu prístupu k bezdomovcom aj s ohľadom na potreby samotných 
zariadení, až po financovanie týchto zariadení. Veľmi dôležitou osobou môže byť 
terénny pracovník, ktorého jednou z úloh má byť aj zachytenie osôb v zložitých 
situáciách, aby napr. osoba, ktorá príde o bývanie neprišla aj o prácu. Mesto by malo 
vypracovať a schváliť stratégiu sociálnej pomoci pre ľudí, čo sa ocitli v krízovej 
situácii. Sem patria aj bezdomovci. Tu by mali byť zadefinované úlohy a povinnosti 
jednotlivých útvarov a pracovníkov, aby sme sa nedostávali do situácií, že nevieme 
čo s určitým človekom spraviť. Mesto vlastní priestory v objekte MHSL, kde už takéto 
zariadenie v minulosti fungovalo. Klienti tohto zariadenia sú ochotní pracovať 
v prospech mesta, mohli by napr. v týchto priestoroch pestovať okrasnú zeleň a túto 
vysádzať v konkrétnych lokalitách mesta a propagáciou tejto činnosti by sa dal aj 
zlepšiť postoj občanov k ľuďom bez domova.  

 

e/ Používanie pyrotechnických výrobkov.  

    Hlavne koncom kalendárneho roku sa množia podnety od občanov na 
neprimerané používanie pyrotechnických výrobkov. V novembri 2015 bol 
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novelizovaný zákon o výbušninách, výbušných predmetoch a touto úpravou 
zákonodarca dal obci možnosť obmedziť alebo zakázať používanie pyrotechnických 
výrobkov. Niektoré mestá už zareagovali a vydali vlastné VZN, kde zakazujú napr. na 
historických námestiach celoročne používať pyrotechnické výrobky a v ostatných 
lokalitách umožňujú ich používanie len počas Silvestra.   

    Návrh riešenia: 

    MsP navrhuje vydať VZN, ktorým sa zakáže používať pyrotechnické výrobky 
s výnimkou času od 10,00 hod. 31.decembra. do 03,00 hod. 1.januára. Na Mierovom 
a Štúrovom námestí navrhujeme zákazať požívanie pyrotechnických výrobkov 
celoročne. (jedná sa o pyrotechnické výrobky kategórie F2, F3, T1, P1) 

 

f/ statická doprava  

     Táto je veľkým problémom nielen v Trenčíne, ale v každom väčšom meste. MsP 
tento problém sama nemôže vyriešiť. Očakávame zlepšenie tejto situácie po 
zavedení novej parkovacej politiky, kde dôjde k nárastu parkovacích miest a takisto 
k regulácii parkovania. MsP sa na tom bude podieľať kontrolnou činnosťou, 
v súčasnej dobe zaúčame policajtov v novom vyspelom informačnom systéme, 
vďaka, ktorému dokážeme skontrolovať ďaleko väčší počet vozidiel. 

Návrh riešenia: 

a/ zaviesť parkovaciu politiku a jednoznačne vyznačiť miesta, kde je dovolené 
parkovanie. Obmedziť vjazd zásobovaniu na Mierové námestie len na čas 06,00 
hod.-09,00 hod. Jednoznačne vymedziť možnosti parkovania na súkromných 
pozemkoch v pešej zóne napr. pri hoteli Laugarício.  

b/ dovybaviť MsP výpočtovou a spojovacou technikou 

c/ zabezpečiť, aby sa aj Policajný zbor podieľal vo väčšej miere na kontrole 
v statickej doprave.( za rok 2015 MsP vybavila za nezaplatené parkovné 280 
priestupkov, Policajný zbor 0 )    

d/ navrhnúť zmenu legislatívy, aby aj mestská polícia mohla využívať inštitút 
objektívnej zodpovednosti pri riešení priestupkov v statickej doprave. Veľmi by sa 
tým zvýšila efektivita kontroly vozidiel, nakoľko každý priestupok, ktorý nevybavíme 
v blokovom konaní musíme riešiť v správnom konaní vyhotovením priestupkového 
spisu, a v rámci tohto konania predvolávame na podanie vysvetlenia držiteľa vozidla. 
Zavedením objektívnej zodpovednosti by toto odpadlo a držiteľ vozidla by bol priamo 
sankcionovaný bez ďalšieho zisťovania.  Takisto by sa eliminovalo špekulatívne 
správanie niektorých vodičov, ktorí robia v konaní účelové obštrukcie. 

 

g/ Neriešenie návrhov MsP 

     MsP podáva návrhy na úpravu dopravného značenia na miestach kde je veľké 
riziko usmrtenia alebo zranenia osôb. Takisto MsP dáva návrhy na zmenu 
dopravného značenia, ktoré by prispeli k zlepšeniu situácie v statickej doprave. MsP 
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spracuje písomný podnet, zašle ho útvaru dopravy a neudeje sa nič. (napr. už v roku 
2012 navrhovala MsP zmenu dopravného značenia na Záhumenskej ulici, následne 
si ÚSŽPDI vyžiadal k tomu stanovisko VMČ Stred a tento na zasadnutí dňa 
16.4.2012 odporučil túto zmenu dopravného značenia. Dodnes po 4 rokoch sa 
neudialo nič). MsP takisto navrhovala už v roku 2015 zmenu prechodu pre chodcov 
na ul. Palackého, kde v krátkej dobe zrazilo 3 cyklistov, takisto zmenu dopravnej 
situácie pri zastávke MHD na ul. Považskej pri križovatke s ul. Gagarinovou, kde 
dochádza denne k ohrozeniu detí idúcich do školy.   

 

h/ Autovraky 

     Častou požiadavkou obyvateľov je aj odstránenie autovraku, teda vozidla, ktoré 
dlhodobo nikto nepožíva, ktoré narušuje estetický vzhľad obce a takisto blokuje 
parkovacie miesto, ktorých je nedostatok. Mestská polícia vyvíja maximálnu snahu 
o to, aby sám majiteľ vozidla toto odstránil (nie zriedka policajti aj telefonujú do 
zahraničia majiteľovi). Ak sa toto nepodarí, upovedomujeme správcu komunikácií 
a tento by mal zabezpečiť odstránenie vraku v zmysle zákona o odpadoch a zákona 
o cestnej premávke.  

Návrh riešenia: 

     Správca komunikácií by mal zabezpečiť odťahovanie autovrakov. Zazmluvnená 
odťahová služba by pomohla aj MsP, nakoľko správca cesty môže v zmysle zákona 
o cestnej premávke odtiahnuť aj vozidlo, ktoré tvorí prekážku cestnej premávky. 
(Tento inštitút je veľmi dobrou možnosťou pri arogantných vodičoch, ktorí 
systematicky a úmyselne porušujú zákon a robia v konaní o priestupku obštrukcie) 

 

4. Monitorovací kamerový systém 
     Dôležitým faktorom prevencie kriminality a porušovania verejného poriadku je 
monitorovací kamerový systém. MsP disponuje 42 kamerami, z toho sú 4 vnútorné 
na oddeleniach MsP. V roku 2015 MsP realizovala výmenu 5 kamier za modernejšie, 
z pridelenej dotácie od Rady vlády pre prevenciu kriminality. Aj v súčasnej dobe má 
MsP podanú ďalšiu žiadosť na dotáciu na modernizáciu kamerového systému.  

     Pomocou kamerového systému sa podarilo MsP odhaliť viaceré prípady drogovej 
trestnej činnosti, podarilo sa zabrániť ruvačkám, odhalili sme páchateľov priestupkov 
proti ver. poriadku (napr. močenie na verejnosti).  

 

5. Preventívne aktivity 
      K  hlavným oblastiam  činnosti   na   úseku prevencie  MsP Trenčín patrila aj v 

roku 2015 
prednášková činnosť. Výber tematiky besied bol prispôsobený potrebám, ktoré 

vyplynuli z 
vyhodnotenia aktuálneho stavu v oblasti dodržiavania verejného poriadku. 
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     Cieľom preventívnych aktivít je zvyšovanie právneho a spoločenského vedomia a 
získanie informácií ako sa nestať obeťou protispoločenskej činnosti. Tieto 
preventívne aktivity sú zacielené na tie skupiny občanov, ktoré sú protispoločenskou 
činnosťou ohrozované v najväčšej miere, t. j. na deti a seniorov. 
     Bol vypracovaný koncept prednášok a besied, ktorý bol ponúknutý materským, 
základným a stredným školám v meste, ktoré mali záujem o organizovanie besied 
v oblasti prevencie kriminality. Besedy boli zamerané na oblasť popularizácie práce 
MsP, prevencie kriminality a sociálno-patologických javov, prevencie drogových 
závislostí, prevencie šikanovania, dopravnej výchovy a významnou súčasťou bolo aj 
oboznamovanie mládeže s VZN mesta, ktoré sú touto vekovou skupinou najčastejšie 
porušované. 

 
Hlavnými témami boli 

• popularizácia a priblíženie práce MsP, 
• prevencia kriminality a sociálno-patologických javov, 
• prevencia drogových závislostí, 
• prevencia šikanovania, 
• dopravná výchova, 
• prezentácia VZN mesta, ktoré sú porušované najmä mladistvými osobami 
a žiakmi škôl. 

 
Prednášková činnosť, ktorú realizuje jeden príslušník mestskej polície, bola na 

základe požiadaviek jednotlivých škôl zameraná v roku 2015 na tieto témy: 
Pre materské škôlky: 

• Dopravná výchova. 
• Spoznávame mestskú políciu 

Pre žiakov základných škôl: 
• Šikanovanie na školách. 
• Virtuálny svet a zákon – Internetové šikanovanie. 
• Dopravná výchova – chodci a cyklisti. 
• Alkohol a tabakové výrobky. 
• Vandalizmus. 
• Správaj sa normálne – projekt Policajného zboru SR. 
• Trestno-právna zodpovednosť maloletých. 

Pre žiakov stredných škôl: 
• Drogy z pohľadu paragrafov . 
• Trestno-právna zodpovednosť mladistvých. 
• Všeobecne záväzné nariadenia mesta – prehľad, oboznámenie. 

 
Pre seniorov boli realizované besedy v kluboch dôchodcov, aktuálne zamerané 

na tematiku bezpečnosti doma, na ulici a ochrane pred podvodníkmi, s účasťou 
obyvateľov v dôchodkovom veku. 
Tematika prednášok pre seniorov: 

• Bezpečne doma aj na ulici. 
• Ako sa nestať obeťou trestného činu. 
• Verejný poriadok a činnosť Mestskej polície. 
• Všeobecne záväzné nariadenia mesta. 
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Ďalšie činnosti v oblasti prevencie: 

• „Bezpečná cesta do školy“ - dozor nad bezpečnosťou školákov pri 
prechádzaní cez frekventované a exponované priechody pre chodcov pred 
zahájením vyučovania. Túto činnosť vykonávame ako jediní v meste. Keď 
sme písomne požiadali Policajný zbor, aby aj oni vykonávali túto činnosť 
aspoň v blízkosti Obvodného oddelenia, oznámili nám, že to vykonávať 
nebudú. (na MsP túto činnosť vykonávajú všetci prítomní v práci vrátane 
zástupcov náčelníka) 

• Koordinátor preventívnych činnosti MsP Trenčín pracuje ako člen „Komisie pre 
prevenciu kriminality a inej protispoločenskej činnosti“ pri Obvodnom úrade 
v Trenčíne. 

 
6. Spolupráca MsP  
    MsP pri svojej činnosti spolupracuje s rôznymi subjektami. Najviac s Policajným 
zborom. V roku 2015 sme viac ako 100 x poskytli asistenciu policajnému zboru, či už 
to bolo vyslanie hliadky na preverenie oznámenia, založenie „papuče“, poskytnutie 
nezúčastnenej osoby, prehliadka osoby ženského pohlavia a pod. Pravidelne 
spolupracujeme s Policajným zborom pri zabezpečovaní hromadných športových 
a kultúrnych podujatí, kde je táto na veľmi dobrej úrovni.  

     Funkcionári MsP v rámci spolupráce s poslancami mestského zastupiteľstva sa 
zúčastňujú na každom zasadnutí VMČ. Týmto spôsobom je možné promptnejšie 
riešiť požiadavky občanov v oblasti verejného poriadku. 

    MsP spolupracuje aj s inými útvarmi mesta, hlavne s útvarom životného prostredia, 
útvarom dopravy, ekonomickým útvarom, klientským centrom. 

 

 

Č.p.: MsP-35/16  

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Príloha 

k Správe o činnosti Mestskej polície v Trenčíne a o stave verejného poriadku v meste 
Trenčín za rok 2015 

 
 



 

 
 

 

 
 



 

 
 

 

 

 



 

 
 

 

 

 


