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Mestské zastupiteľstvo
v Trenčíne

V Trenčíne 19.mája 2011

Správa
o činnosti Mestskej polície v Trenčíne
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na samostatnej prílohe

Spracoval:
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Návrh je v súlade s PHSR.
Návrh nemá dopad na rozpočet mesta.
Stanovisko Mestskej rady:
Mestská rada na svojom zasadnutí dňa 3. mája 2011 odporučila vziať na vedomie
Správu o činnosti Mestskej polície v Trenčíne a o stave verejného poriadku v meste
Trenčín za rok 2010
V Trenčíne, 5. mája 2011
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NÁVRH NA UZNESENIE

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne
berie na vedomie
Správu o činnosti Mestskej polície v Trenčíne a o stave verejného poriadku
v meste Trenčín za rok 2010.
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Dôvodová správa
k Správe o činnosti Mestskej polície v Trenčíne
a o stave verejného poriadku v meste Trenčín za rok 2010

Predložený materiál „Správa o činnosti Mestskej polície v Trenčíne a o stave
verejného poriadku v meste Trenčín za rok 2010“ je predkladaný na základe bodu
„B“ uznesenia č. 454 z 15. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trenčíne
konaného dňa 29. apríla 2009 na Mestskom úrade v Trenčíne.
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SPRÁVA
o činnosti Mestskej polície v Trenčíne
a o stave verejného poriadku v meste Trenčín za rok 2010
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1. Úvod
Činnosť mestskej polície ako poriadkového útvaru, ktorý pôsobí pri
zabezpečovaní vecí verejného poriadku, ochrany životného prostredia v meste a
plnení úloh vyplývajúcich zo všeobecne záväzných nariadení mesta, uznesení
mestského zastupiteľstva, ako i rozhodnutí primátora mesta, plní úlohy v zmysle
zákona č. 564/1991 Z.z. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov.
Príslušníci MsP postupujú pri plnení úloh v zmysle ustanovení § 3 zákona
564/1991 Zb. o obecnej polícii, ktorý presne definuje základné úlohy MsP. V reálnej
praxi príslušníci MsP objasňujú a riešia priestupky v zákonom vymedzenom okruhu
svojej kompetencie respektíve kompetencie delegovanej primátorom Mesta Trenčín,
uzneseniami Mestského zastupiteľstva, Všeobecne záväznými nariadeniam Mesta
Trenčín. Spolupôsobí s príslušným útvarom PZ SR pri ochrane majetku mesta a
občanov.
V tejto súvislosti sa mestskí policajti ako poriadkový útvar mesta aktívne zúčastňovali
a zapájali do organizácie kultúrnych, spoločenských, športových podujatí, pri ktorých
bola zo strany MsP vykonávaná kontrola dodržiavania verejného poriadku. Priebežne
bola vykonávaná analýza bezpečnostnej situácie v meste a na základe zistených
výsledkov sa činnosť MsP orientovala na výkon služby do tých častí mesta, kde
dochádzalo k protispoločenskej činnosti s cieľom eliminácie tohto negatívneho javu.

2. Organizácia a systém práce Mestskej polície :
Organizácia MsP
V zmysle Štatútu Mestskej polície v Trenčíne schváleného Mestským
zastupiteľstvom v Trenčíne dňa 25.06.2009 uznesením č. 474, Mestská polícia
Trenčín sa organizačne člení takto :
Vedenie MsP Trenčín
 Náčelník MsP Trenčín
 Zástupca náčelníka pre výkon služby MsP Trenčín
 Zástupca náčelníka pre materiálno technické zabezpečenie
Sekretariát MsP Trenčín
 Referent MsP – sekretariát MsP Trenčín
Priestupkový referát MsP Trenčín
 Referent priestupkového referátu MsP Trenčín
 Referent pre agendu priestupkov a agendu so súdmi a exekútormi MsP
Trenčín
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Pracovisko stálej služby, monitorovacieho kamerového systému a
prevencie
 Vedúci pracoviska - Koordinátor preventívnych činnosti MsP Trenčín
 Operátori stálej služby a monitorovacieho kamerového systému MsP
Trenčín
Oddelenie výkonu hliadkovej činnosti 1
 Výkonný vedúci pracoviska
 Členovia hliadky (samostatní inšpektori)
Oddelenie výkonu hliadkovej činnosti 2
 Výkonný vedúci pracoviska
 Členovia hliadky (samostatní inšpektori)
Oddelenie výkonu hliadkovej činnosti 3
 Výkonný vedúci pracoviska
 Členovia hliadky (samostatní inšpektori)

K 31. decembru 2010, pracovalo v Mestskej polícii celkom 50 príslušníkov MsP
(z toho 2 príslušníci MsP na rodičovskej dovolenke), v zmysle organizačnej štruktúry
MsP. Tak že, vo výkone služby MsP pracovalo 48 príslušníkov.
Z toho:
- Vedenie MsP Trenčín ................................................ 3 príslušníci MsP
- Sekretariát MsP Trenčín ........................................... 1 zamestnanec
(funkcia neobsadená)
- Priestupkový referát MsP Trenčín .............................. 2 príslušníci MsP
- Pracovisko stálej služby, monitorovacieho kamerového systému
a prevencie.................................................................... 9 príslušníkov MsP
- Oddelenie výkonu hliadkovej činnosti 1................... 12 príslušníkov MsP
- Oddelenie výkonu hliadkovej činnosti 2................... 11 príslušníkov MsP
- Oddelenie výkonu hliadkovej činnosti 3.................... 11 príslušníkov MsP
__________________________________________________________
CELKOM ................................................................. 48 príslušníkov MsP

Na základe vykonaného výberového konania bolo v roku 2010 prijatých celkom
10 nových príslušníkov MsP. Na odbornú prípravu podľa nariadenia vlády Slovenskej
republiky č. 590/2003 Z.z. o skúškach odbornej spôsobilosti príslušníkov obecnej
polície a o odbornej príprave príslušníkov obecnej polície, nastúpilo celkom 6 nových
príslušníkom Mestskej polície Trenčín.
Miesto konania kurzu: Mestská polícia Hlavného mesta SR Bratislavy
Saratovská č.30, Bratislava - Dúbravka
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Zostávajúci 4 novoprijatí príslušníci MsP získali odbornú spôsobilosť príslušníka
obecnej polície v zmysle § 25 ods.3 zákona 564/1991 Zb. o obecnej polícii.
K 31.3. 2010 na vlastnú žiadosť ukončil pracovný pomer jeden príslušník MsP
Trenčín, ktorý prešiel k MsP Trenčianske Teplice.
Na základe začatých zmien v Mestskej polícii Trenčín vykonaných v roku 2009,
boli novelizované tieto interné normatívne akty:
- Všeobecne záväzné nariadenie mesta Trenčín „O Mestskej polícii
v Trenčíne,
- Štatút Mestskej polície v Trenčíne.
V roku 2010 boli vytvorené tieto nové normatívne akty pre zlepšenie činnosti MsP:
- Smernica primátora mesta Trenčín č. 1/2010 Pracovný poriadok Mestskej
polície v Trenčíne,
- Smernica primátora mesta Trenčín č. 2/2010 Organizačný a prevádzkový
poriadok Mestskej polície v Trenčíne,
- Smernica primátora mesta Trenčín č. 3/2010 Vystrojenie príslušníkov
Mestskej polície v Trenčíne,
Vzdelanostná štruktúra príslušníkov MsP Trenčín:
Vysoká škola 2 stupňa..............................................................8 príslušníkov MsP
Vysoká škola 1 stupňa.............................................................7 príslušníkov MsP
Stredoškolské vzdelanie s maturitou........................................35 príslušníkov MsP
V súčasnej dobe študujú:
Vysoká škola 2 stupňa..............................................................1 príslušník MsP
Vysoká škola 1 stupňa.............................................................2 príslušníci MsP
Záujem o štúdium na vysokej škole v súčasnej dobe prejavili ďalší dvaja príslušníci
MsP.
V roku 2010 bol organizovaný kurz anglického jazyka pre príslušníkov MsP, ktorého
sa zúčastnilo celkom 10 príslušníkov, ktorí v mesiaci december kurz úspešne
ukončili.
Jeden príslušník ovláda anglický jazyk na úrovni STANAG 3.
Všetci príslušníci MsP v roku 2010 absolvovali záchranársky kurz poskytnutia prvej
pomoci.
Všetci príslušníci MsP každoročne prechádzajú školením vodičov - referentov
spojeným s psychotestami, mali vykonané školenia k novelám zákonov ( aj platných
zákonov) externými, ale aj vlastnými školiteľmi.
Nakoľko príslušníci MsP pracujú v sťažených pracovných podmienkach (nepretržitá
prevádzka, práca s PC...), všetci prešli lekárskymi prehliadkami na pracovisku
atestovanom na pracovné lekárstvo.
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3. Plnenie úloh mestskej polície pri zabezpečovaní verejného
poriadku v meste, ochrany životného prostredia, poriadku,
čistoty a hygieny v uliciach, iných verejných priestranstvách a
verejne prístupných miestach.
Mestská polícia plní úlohy pri zabezpečovaní verejného poriadku v troch
územných obvodoch mesta a príslušníci MsP sú zaradení do troch oddelení výkonu
hliadkovej činnosti:
1. oddelenie výkonu hliadkovej činnosti 1: centrum mesta, Dolné mesto,
Sihoť, Kubra, Kubrica, Opatová.
2. oddelenie výkonu hliadkovej činnosti 2: Sídlisko JUH I a II, Lesopark
Brezina, Noviny, Trenčianske Biskupice, Nozdrkovce, Belá.
3. oddelenie výkonu hliadkovej činnosti 3: Zámostie , Zlatovce, Nové
Zlatovce, Istebník , Orechové, Záblatie.
Činnosť jednotlivých obvodov riadia výkonní vedúci oddelení. Koordináciu
výkonu služby všetkých obvodov zabezpečuje zástupca náčelníka MsP pre výkon
služby.
Príslušníci MsP v Trenčíne pracujú v dvojzmennej nepretržitej prevádzke.
Denná služba od 7.00 hod. do 19.00 hod. a nočná služba od 19.00 hod. do 7.00 hod.
Služba je vykonávaná formou motohliadky a pešej hliadky. Pešie hliadky sa
vykonávajú hlavne v centre mesta a v pridelených rajónoch.
Zosilnený výkon služby je v piatok a v sobotu nočných zmenách tak aby bol v
maximálnej miere zabezpečený verejný poriadok v centre mesta.
Organizovanie priameho výkonu služby je realizované tak, že hliadka má
pridelené služobné motorové vozidlo a vykonáva službu podľa plánu výkonu
uvedeného v knihe služieb, 40% pešia hliadka a 60% motohliadka. Takýto výkon
služby je realizovaný aj v nočných službách. Vždy teda sú pešie hliadky v lokalitách
podľa bezpečnostnej situácie, resp. podľa situácie, ktorá si vyžadovala prítomnosť
mestských policajtov.
Výkon služby mestskej polície je riadený a organizovaný na základe výsledkov
analýz bezpečnostnej povahy, požiadaviek a podnetov primátora mesta, poslancov
mestského zastupiteľstva, občanov, predstaviteľov orgánov a organizácií pôsobiacich
na území mesta, kultúrno-spoločenských aktivít Mesta Trenčín, športových podujatí a
poznatkov z vlastnej činnosti. Výkon služby je plánovaný a orientovaný do miest
častého páchania priestupkov a inej protispoločenskej činnosti.
V roku 2010 bola priebežne vykonávaná analýza bezpečnostnej situácie
v meste a na základe zistených výsledkov sa činnosť MsP orientovala na výkon
služby do tých častí mesta, kde dochádzalo k protispoločenskej činnosti s cieľom
eliminácie tohto negatívneho javu. Zvýšená pozornosť bola venovaná ochrane
životného prostredia, čistote v meste, ochrane verejnej zelene, rekreačných
a detských zariadení, oddychových zón a pod.
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MsP sa vo svojej činnosti zameriavala tiež na odhaľovanie nedostatkov
technického charakteru v meste a to podnetmi na kompetentné orgány: dopravnoinžinierska činnosť (poškodené, nesprávne umiestnené dopravné značky popr.
zariadenia, ako aj podnety a návrhy na nové dopravné značenie, ktoré na základe
prehodnotenia a prispôsobenia aktuálnemu danému stavu dopravnej situácie si
vyžaduje aktualizáciu, taktiež bola zo strany MsP venovaná pozornosť poškodeniu
komunikácií a k ním priľahlých chodníkov) ako aj inžiniersko-technické siete
(poškodenie zábradlia pred základnými školami poškodenie verejného osvetlenia,
poškodené alebo chýbajúce poklopy kanalizácie a pod.). Celkom bolo zistených 124
poškodení verejne prospešných zariadení, ktoré boli oznámené príslušným
organom mesta k zabezpečeniu ich opravy.
Územie Mesta Trenčín je rozdelené do 28 okrskov, v ktorých konkrétny
príslušník MsP vykonáva hliadkovú činnosť a má za tento úsek určitú zodpovednosť,
napr. za čistotu a poriadok, mapovanie bezdomovcov, preverovaní pripomienok
poslancov a občanov . Cieľom je preventívne pôsobiť pri zabezpečovaní dohľadu
nad verejným poriadkom a zabezpečenia prvého kontaktu medzi občanom a políciou,
hlavne pri riešeniach, ktoré obťažujú obyvateľov a návštevníkov mesta
a znepríjemňujú im život. V neposlednom rade je poprednou úlohou MsP v rámci
komunikácie vplývať na občanov, aby sa vyvarovali narúšania verejného poriadku,
nesťažovali plnenie úloh mesta a aby nedochádzalo k narušovaniu občianskeho
spolunažívania.
V rámci spolupráce s Policajným zborom je zabezpečovaný verejný poriadok
v meste Trenčín a to hlavne pri konaní športových, kultúrnych a spoločenských
podujatí.
Hokejové zápasy extraligy s mužstvami HK 36 Skalica, MHC Martin, Slovan
Bratislavou a HK Nitra sa z pohľadu hokejového zväzu označujú ako rizikové, čo
znamená v reálnej praxi vysoký stupeň možnosti narušenia verejného poriadku zo
strany fanúšikov jednotlivých klubov. Prejavy ich chuligánstva a výtržností sú už z
pohľadu Slovenska chronicky známe. K zabezpečeniu týchto športových akcií
vyčleňuje mestská polícia všetky dostupné sily a prostriedky k zvládnutiu situácie v
úzkej koordinácií činnosti s PZ SR. Nepodceňovanie týchto skutočností dokumentuje
aj fakt, že pred každým takýmto športovým stretnutím je zvolaná pracovná porada
PZ SR a MsP k zosúladeniu ich činnosti a postupu.
Mestská polícia ostatným kultúrnym a spoločenským zhromaždeniam venuje
primeranú pozornosť v úzkej súčinnosti s PZ SR s vyčlenením všetkých dostupných
síl a prostriedkov k zabezpečeniu verejného poriadku, pokoja a bezpečnosti občanov
a návštevníkov mesta Trenčín.
Celkom bolo zabezpečovaných:
- 32 hokejových zápasov extra ligy,
- 17 zápasoch prvej futbalovej ligy
- 1x cyklistické preteky
- 38 kultúrnych a spoločenských akcií obvodného charakteru
a 12 akcií veľkého celomestského charakteru.
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V oblasti dodržiavania zákona č. 219/1996 Z.z. o ochrane pred zneužívaním
alkoholických nápojov a o zriadení a prevádzke protialkoholických záchytných izieb
MsP vykonáva v súčinnosti s PZ SR preventívno-bezpečnostné akcie. Počas týchto
akcií sú kontrolované reštauračné a zábavné podniky na území mesta Trenčín
hlavne so zvýšenou koncentráciou mladých ľudí. Vykonávané sú na základe
vlastných zistení, analýz PZ SR a s využitím skúseností z praxe. Ide hlavne o
začiatok a koniec školského roka, začiatok prázdnin, jesenných, jarných, vianočných,
v čase konania mládežníckych osláv, posedení, maturitných skúšok a prijímacích
konaní na vysoké školy.
V priebehu roka boli tak tiež nepravidelne vykonané spoločné akcie Mestskej
polície a Okresného riaditeľstva PZ v Trenčíne zamerané na odhaľovanie maloletých
a mladistvých osôb, prejavujúcich znaky zanedbávania povinnej školskej dochádzky,
páchania trestnej činnosti a iných sociálno-patologických javov.
V rámci vykonávania týchto kontrol zistila mestská polícia porušenia zákona v
podávaní alkoholických nápojov obsluhou reštaurácie alebo zábavného zariadenia
mladistvým a maloletým osobám. Skontrolovaných bolo približne 310 mladých ľudí.
Z toho bolo zistených 10 mladistvých a maloletých osôb pod vplyvom alkoholu.
V týchto prípadoch bolo konanie mladistvých oznamované v zmysle §3 ods. 1
písm. „h“ zákona č.564/1991 Zb. o obecnej polícii príslušným organom obce.

4.

Preventívne aktivity mestskej polície.

V zmysle § 3 ods. 1 písm. „i“ zákona SNR č. 564/1991 Zb. plní mestská polícia
úlohy na úseku prevencie v rozsahu pôsobnosti ustanovenej týmto zákonom.
Preventívna činnosť bola vykonávaná v súlade so Stratégiou prevencie
kriminality v Slovenskej republike, ako aj požiadavkami aktuálnej bezpečnostnej
situácie v meste Trenčín. Prostredníctvom osobitných preventívnych činností v
situačnej prevencii bola činnosť zameraná na zvýšenie bezpečnosti obyvateľov
mesta, zabezpečenia podmienok dodržiavania verejného poriadku v meste, ako aj na
prezentovanie činnosti MsP.
Výber tematiky besied bol prispôsobený potrebám, ktoré vyplynuli z vyhodnotenia
aktuálneho stavu v oblasti dodržiavania verejného poriadku. Bol vypracovaný
koncept prednášok a besied na ZŠ a SŠ, ktorý bol ponúknutý materským, základným
a stredným školám v meste. 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.
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Prednášková činnosť, ktorú realizovali príslušníci Mestskej polície, kola na
základe požiadaviek škôl a klubov dôchodcov zameraná v roku 2010 na tieto témy:
Pre materské škôlky:
- Dopravná výchova.
- Spoznávame mestskú políciu.
Pre žiakov základných škôl:
- Šikanovanie na školách.
- Dopravná výchova – chodci a cyklisti.
- Bezpečné bicyklovanie.
- Alkohol a tabakové výrobky.
- Rozbiť? Prečo nie. (Vandalizmus)
- Správaj sa normálne – projekt Policajného zboru SR.
- Trestno-právna zodpovednosť maloletých.
Pre žiakov stredných škôl:
- Drogy a drogové závislosti.
- Trestno-právna zodpovednosť mladistvých.
- Kriminalita a jej následky.
Seniori
- Bezpečne doma aj na ulici.
- Bezpečnosť cestnej premávky, verejný poriadok a činnosť Mestskej polície.
- Ako sa chrániť na ulici a pred možným nebezpečenstvom.
V rámci spolupráce s Policajným zborom SR sa Mestská polícia Trenčín
podieľala na projekte „Správaj sa normálne“ ktorý je určený pre žiakov piatych
ročníkov základných škôl. Do projektu bolo v roku 2010 zo strany Mestskej polície
zapojených celkom päť škôl, 19 tried čo predstavovalo 399 žiakov. V podmienkach
Mestskej polície sa na projekte podieľali dvaja príslušníci, ktorý boli vyškolení na
realizáciu tohto projektu PZ SR.
Objekt prevencie
Deti MŠ
Žiaci ZŠ
Študenti SŠ
Ostatní
CELKOM

Počet
254
1800
448
235
2737

Počet prednášok
10
82
14
5
111

Počet hodín
10
83
15
6
114

Prednášky určené pre žiakov základných a stredných škôl, ktoré sú integrované
do osnov vzdelávania v rámci etickej výchovy so zámerom pripraviť mládež na
osvojenie si a uplatňovanie preventívnych opatrení, ktorými by mohli znížiť riziko
svojho ohrozenia kriminalitou.
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Prednášky na témy "Trestná zodpovednosť mládeže" sa stretli s veľkým
záujmom zo strany študentov.
Aktivity v smere k seniorom spočívali v prednáškach na tému ,,Ako sa nestať
obeťou kriminality", a budú aj v roku 2011 začlenené do plánu na úseku prevencie
vzhľadom na prejavený záujem zo strany klubov dôchodcov.
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.
 Koordinátor preventívnych činnosti MsP Trenčín pracuje ako člen „Komisie pre
prevenciu kriminality a inej protispoločenskej činnosti“ pri Obvodnom úrade
v Trenčíne.

5. Monitorovací kamerový systém mestskej polície.
Monitorovací kamerový systém, ktorý je zriadený v rámci mesta Trenčín, je
využívaný na základe schválenej Smernice primátora mesta Trenčín č. 6/2006
o prevádzke monitorovacích bezpečnostných kamier Mestskou políciou v Trenčíne.
Smernica upravuje používanie kamerového systému a nakladanie so záznamom
získaným z týchto kamier v zmysle zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných
údajov.
Pri prevádzke monitorovacieho kamerového systému je kladený dôraz na jeho
využívanie ako jedného z prostriedkov na ochranu majetku mesta a občanov, ako aj
celkovú bezpečnosť občanov a návštevníkov mesta Trenčín.
Pri sledovaní záznamu dochádza k stotožneniu páchateľov, ich zisteniu a
zadržaniu ako aj koordinácii pri zabezpečení bezpečnosti a plynulosti cestnej
premávky. Táto činnosť má výhodu najmä pri predchádzaní, zamedzovaní a
odhaľovaní trestnej činnosti a priestupkov ako aj iných protizákonných konaní,
pričom sú chránené záujmy občanov najmä pri ochrane ich života, zdravia, osobnej
slobody a pri ochrane ich majetku.
Celkom je v monitorovacom kamerovom systéme 36 kamier, z toho 32 kamier
v meste – 22 otočných a 10 statických. Ďalšie 4 kamery sú statické na ochranu
vnútorných priestorov Mestskej polície
V rámci rozširovania monitorovacieho kamerového systému bola v roku 2010
nainštalovaná jedna monitorovacia kamera. Vzhľadom k tomu, že centrum mesta je
dostatočne pokryté kamerovým systémom, vychádzajúc z vykonanej analýzy
páchania trestnej činnosti (priestupkov) ako aj oprávnených požiadaviek občanov,
bola táto monitorovacia kamera nainštalovaná tak, aby snímala priestor oddychovej
zóny medzi ulicami Halalovka a Mateja Bela na sídlisku Juh.
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6.

Spolupráca mestskej polície s inými orgánmi.

Pri zabezpečovaní ochrany verejného poriadku na území mesta Trenčín Mestská
polícia veľmi úzko spolupracujeme s príslušnými oddeleniami OR PZ, KR PZ
a železničnou políciou. Jedná sa o spoluprácu v oblasti zabezpečovania ochrany
verejného poriadku, majetku a zdravia občanov počas konania:
- kultúrnych a spoločenských podujatí,
- športových podujatí,
- spoločné kontroly prevádzok reštauračných zariadení a nočných podnikov
zameraných na kontrolu požívania alkoholických nápojov osobami maloletými
do 15 a mladistvými do 18 rokov.
- výstav konajúcich sa na Trenčianskom výstavisku EXP CENTER, so
zameraním sa na riešenie dopravnej situácie a verejného poriadku,
- slávností organizovaných mestom Trenčín,
- Trenčianskeho jarmoku
- Sviatku všetkých svätých a Pamiatky zosnulých
- vianočných akcii a Silvestra 2010
Ďalšia spolupráca prebieha pri zabezpečovaní miest, kde bol spáchaný trestný
čin, súčinnosť pri identifikovaní páchateľov, nezúčastnené osoby pri domových
prehliadkach. Spolupráca spočíva v koordinácii postupov, ktoré sa pripravujú pred
uvedenými akciami na úrovni riadiacich príslušníkov. Osobitné postupy sú
pripravované pri zhromaždeniach osôb, kde postupujeme formou jednotného
vedenia.
V poslednom období sa zvyšuje spolupráca s týmito zložkami v oblasti využitia
monitorovacieho kamerového systému Mestskej polície. Príslušníci PZ využívajú
možnosť prezretia záznamov z MKS pri konkrétnych udalostiach, ktorých cieľom je
zistenie páchateľa trestného činu.
V rámci spolupráce s ostatnými zložkami štátnej správy a samosprávy sú
vykonávané súčinnostné rokovania najmä:
- s riadiacimi pracovníkmi integrovaného a záchranného systému,
- s Obvodným úradom životného prostredia,
- s riaditeľom Fakultnej nemocnice v Trenčíne,
- s Obvodným stavebným úradom,
- s Regionálnou veterinárnou a potravinovou správou,
- s Okresným výborom poľovníckeho zväzu.
Pravidelne sú vykonávané pracovné stretnutia náčelníka MsP a riaditeľa
okresného riaditeľstva PZ v Trenčíne a riaditeľa OO PZ Trenčín.
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7.

Materiálne a technické vybavenie príslušníkov mestskej polície
pri plnení úloh mestskej polície.

- 5 ks mobilných telefónov na zabezpečenie spojenia so stálou službou MsP
a spojenia medzi hliadkami,
- záznamové zariadenie na zaznamenávanie hovorov na linke č. 159,
- 6 ks protiúderové prilby pre použitie pri zabezpečení športových, kultúrnych a iných
hromadných akciách Mestskej polície (špeciálna rovnošata).
- 4 ks digitálne fotoaparáty na dokumentovanie priestupkov a inej protispoločenskej
činnosti,
- 2 ks videokamera na dokumentovanie priestupkov a inej protispoločenskej činnosti,
- 8 ks bicyklov na výkon hliadkovej činnosti cyklohliadok MsP ,
- 1 ks prístroj na zisťovanie alkoholu v dychu - Dräger,
- 48 ks technický prostriedok na zabránenie odjazdu motorového vozidla.
Prostriedky na odchyt psov:
- 1 ks narkotizačná puška zn. DRULOV, používa sa pri odchyte túlavých zvierat
(psov)
- sieť na odchyt,
- rukavice s výstužou,
- krátka palica so slučkou do váhy 50 kg na odchyt psov,
- dlhá palica so slučkou do váhy 50 kg na odchyt psov,
- prenosný koterec,
- upravene vozidlo Opel Combo,
Mestská polícia Trenčín pre plnenie služobných úloh používa šesť služobných
motorových vozidiel:
P.č.
Typ vozidla
1. Opel Combo

Ev. číslo
TN X 226

-

2.

Opel Combo

TN X 225

-

3.

Opel Combo

TN X 203

-

Špeciálna výbava vozidla
Výstražné opticko-akustické
zariadenie.
Vozidlo označené
príslušnosťou k Mestskej
polícii Trenčín
Výstražné opticko-akustické
zariadenie.
Vozidlo označené
príslušnosťou k Mestskej
polícii Trenčín
Výstražné opticko-akustické
zariadenie.
Vozidlo označené
príslušnosťou k Mestskej
polícii Trenčín
Vozidlo upravené na prepravu
odchytených psov.
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4.

Suzuky Ignis 4x4

TN 637 CV

-

5.

Škoda Fábia Combi

TN X 205

-

6.

Kia ceed

TN 678 DB

-

Výstražné opticko-akustické
zariadenie
Vozidlo označené
príslušnosťou k Mestskej
polícii Trenčín
Výstražné opticko-akustické
zariadenie
Vozidlo označené
príslušnosťou k Mestskej
polícii Trenčín
Bez špeciálnej výbavy

Označenie služobných vozidiel Mestskej polície Trenčín je v súlade
s ustanovením § 22 zákona č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii.
Vozidlo Kia ceed sa využíva na bežné plnenie prepravných a logistických úloh.
V služobných motorových vozidlách (mimo vozidla Kia ceed) je nainštalovaný
monitorovací systém GPS, z ktorého výstup má k dispozícii operátor stálej služby na
stálej službe MsP a náčelník MsP.
Vďaka tomuto monitorovaciemu systému operátor stálej služby v reálnom
čase vie, kde sa ktoré služobné vozidlo nachádza. Má to dva aspekty:
- ochranu príslušníkov vo výkone služby, pretože je presne určená poloha, kde
sa nachádzajú,
- prehľad o ich pohybe a výkone služby a to aj pre prípad, ak by sa s
motohliadkou niečo negatívne dialo.
Hlavým cieľom je, aby v prípade nahlásenej udalosti mohla byť na dané miesto
vyslaná motohliadka, ktorá je najbližšie.
Na základe daného monitorovania vieme aj spätne vyhľadať presný pohyb
hliadok, či sa v určitú dobu nachádzali na konkrétnom mieste a tiež akou rýchlosťou
sa pohybovali. Takže vieme presne reagovať na podnety občanov.
Výzbroj používaná príslušníkmi mestskej polície pri plnení úloh mestskej
polície.
MsP má v evidencii 31ks krátkych guľových zbraní:
- 20 ks pištoľ Glock 17 (v roku 2010 zakúpených 10 nových kusov)
- 9 ks revolver Taurus
- 2 ks pištoľ ČZ vz.75B
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8. Ostatné skutočnosti súvisiace s činnosťou obecnej polície.
Činnosť príslušníkov MsP sa neobmedzila len na riešenie priestupkov uvedených
v tabuľkách, ale za obdobie roku 2010 okrem toho :
 predviedli na mestskú políciu 15 a na PZ 10 osôb,
 spolupracovali s PZ v 71 prípadoch - poskytli súčinnosť pri identifikácii páchateľov
závažnej trestnej činnosti, spolupracovali ako nezúčastnené osoby pri domových
prehliadkach, zabezpečovali miesta dopravných nehôd a miesta trestných činov,
spolupôsobili pri zabezpečovaní verejného poriadku pri organizovaní veľkých akcií
v meste a pod.,
 celkom bolo odstránených 156 reklamných tabúl a reklamných pútačov
umiestnených na zakázaných miestach,
 za priameho riadenia príslušníkov MsP bol uprataný priestor v parku pod sídliskom
Juh a bola odstránená čierna skládka na Štefánikovej ulici,
 doručili pre potreby súdu 526 zásielok,
 poskytli prvú pomoc, privolali sanitku celkom v 115 prípadoch k chorým alebo
zraneným osobám,
 našli počas výkonu služby 2 deti, ktoré sa stratili a ktoré odovzdali rodičom,
 zabezpečovali verejný poriadok na 38 akciách obvodného charakteru a na 12
akciách veľkého celomestského charakteru,
 skontrolovali 132 majiteľov psov, v 84 prípadoch riešili osoby, ktoré neodstránili
výkaly po psoch alebo mali psa na voľno na miestach kde je to zakázané,
 vykonali odchyt 185 psov,
 našli a odovzdali doklady a iné cennosti v 99 prípadoch,
 riešili 991 bezdomovcov a toxikomanov narušujúcich verejný poriadok alebo
vzbudzujúcich verejné pohoršenie, alebo ich vykázali z vchodov obytných domov
kde sa neoprávnene zdržiavali
 vykonali 169 kontrol prevádzok zameraných na dodržiavanie zatváracích hodín
 zabezpečovali verejný poriadok pri voľbách do NR SR a pri voľbách do orgánov
samosprávy.
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9. Štatistické vyhodnotenie činnosti MsP v roku 2010
Činnosť MsP Trenčín je vyhodnotená v zmysle §2 ods.3 vyhlášky Ministerstva
vnútra Slovenskej republiky č. 532/2003 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia zákona SNR č.564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších
predpisov a je záväzná pre všetky obecné a mestské polície na území SR.
Štruktúra riešených priestupkov v roku 2010:
Druh priestupku

Spolu
€

dopravná nehoda
0
chodci § 52
20
chov psov
159
jazda na červenú
60
jazda po chodníku na bicykli
246
na iných miestach
2374
neuposlúchnutie výzvy VČ
30
nosenie chladných zbraní na
0
verejnosti
občianske spolunažívanie
499
odchyt - voľný pohyb zvierat § 57/6
180
ohrozovanie mravnosti
0
ochrana nefajčiarov
0
parkovanie na chodníku
1650
parkovanie na zeleni
2405
parkovanie v križovatke
4945
parkovisko
259
platené parkovisko
13604
porušenie B1 (zákaz vjazdu)
2630
porušenie B2 (zákaz vjazdu-jednosmer.) 2274
porušenie B27a (zákaz odbočovania P)
0
porušenie B27b (zákaz odbočovania Ľ)
60
porušenie B3 (zákaz vjazdu mot. voz.)
3710
porušenie B33 (zákaz státia)
7285
porušenie B34 (zákaz zastavenia)
9078
porušenie B6 (zákaz vjazdu nákl. voz.)
180
porušenie C1 (prikázaný smer jazdy)
860
porušenie C2(prikázaný smer jazdy P)
190
porušenie C3 (prikázaný smer jazdy Ľ)
10
porušenie C6a (prikázaný smer obchád)
10
porušenie C9 (cestička pre chodcov)
40
porušenie IP16 (vyhradené parkovisko)
3915
porušenie IP20b (stanovište TAXI)
0
porušenie IP24a (zóna s dopr. obmez.)
3341
porušenie IP25a (Pešia zóna)
7678

Hotovosť

Šek

Bez
pokuty

Spolu
priestupkov

0
1
8
4
18
153
2
0

0
1
2
0
6
17
0
0

3
7
36
3
116
97
1
2

3
9
46
7
140
267
3
2

18
6
0
0
100
155
296
12
1109
179
129
0
5
200
517
569
12
62
7
1
1
3
236
0
200
429

13
2
0
0
20
22
42
4
77
18
21
0
0
19
44
89
2
5
3
0
0
0
18
0
32
71

108
53
1
5
71
81
154
6
361
75
71
1
3
16
199
273
3
17
9
0
1
0
125
1
73
312

139
61
1
5
191
258
492
22
1547
272
221
1
8
235
760
931
17
84
19
1
2
3
379
1
305
812
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Druh priestupku

Spolu
€

Hotovosť

Šek

Bez
pokuty

Spolu
priestupkov

porušenie V11a (zastávka autobusu)
porušenie V12a (žltá kľukatá čiara)
porušenie V12b (žltá súvislá čiara)
porušenie V13 (Šikmé rovnobežné čiar)
poškodenie, záber ver. priestranstva
používanie pyrotechniky
povinnosti vodiča

290
60
2129
3975
130
0
0

13
4
142
266
6
0
0

3
1
18
24
1
0
0

12
1
91
157
5
2
2

28
6
251
447
12
2
2

prechod pre chodcov
proti majetku
rušenie nočného kľudu
stavebný poriadok
trestný čin
verejné pohoršenie
voľný pohyb zvierat § 57/6
VZN 20/2008 letné terasy
VZN 3/1997 vrak
VZN 3/2002 o chove psov
VZN 3/2004 o obchode a službách
VZN 4/2004 o odpadoch
VZN 4/2005 verejné podujatia
VZN 5/1998 o podmienkach predaja
VZN 5/2009 alkohol
VZN 6/2008 o reklamách
VZN 7/2004 o čistote
VZN 7/91 zeleň
znečistenie verejného priestranstva
SUMÁR

808
575
788
20
0
1847
370
90
140
825
430
260
0
110
250
490
160
20
820
82279

45
10
37
1
0
60
17
6
2
51
26
13
0
4
16
37
5
1
38
5232

7
17
17
0
0
48
6
0
6
11
2
4
0
1
5
3
5
0
20
727

20
39
180
2
5
923
13
5
17
161
8
35
3
2
160
28
76
3
155
4389

72
66
234
3
5
1031
36
11
25
223
36
52
3
7
181
68
86
4
213
10348

Zhrnutie:

rok2010

počet zistených
priestupkov

riešených v blokovom konaní

na sumu

10348

5959

82279,- €

18

MESTO TRENČÍN - MESTSKÁ POLÍCIA TRENČÍN
Grafické zobrazenie podľa druhu priestupkov:
7897
BPCP

8000
7000

verejný poriadok

6000
VZN

5000
4000

občianske spolunažívanie

3000
1536

proti majetku

2000
705
1000

139

66

5
trestný čin

0

Grafické zobrazenie podľa spôsobov riešenia priestupkov:

ostatné
154
2%

napomenutie
4081
39%

postúpené
75
1%

uložené
43
0%

odložené
31
0%
začaté
objasňovanie
5
0%

bloková pokuta
5959
58%
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V roku 2010 príslušníci mestskej polície zistili celkovo 10348 priestupkov.
Z toho väčšia časť boli dopravné priestupky. Príčiny sú najmä v:
 prehustená doprava v meste,
 nedostatok parkovacích miest, čím dochádza k využívaniu aj iných
miest na parkovanie ako sú na to určené, hlavne na sídliskách
 novela zákona o cestnej premávke (Zákon č. 8/2009 Z.z.) a následne
novela zákona SNR č.564/1991 Zb. o obecnej polícii.
Z celkového počtu priestupkov bolo riešených priamo na mieste zistenia až
97% všetkých priestupkov, 3% priestupkov bolo postúpených na objasnenie
z nasledovných dôvodov:
 osoba, ktorá sa priestupku dopustila sa na mieste nenachádzala
(predvolania pre neprítomného vodiča a pod.)
 odmietnutie zaplatenia uloženej blokovej pokuty,
 odchyt psov, pes odovzdaný do karanténnej stanice, neznámy majiteľ.
Grafické porovnanie počtu priestupkov v roku 2009 a 2010
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Grafické porovnanie druhu a počtov priestupkov v roku 2009 a 2010

Grafické znázornenie spôsobu riešenia priestupkov v roku 2009 a 2010
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Vyhodnotenie kamerového systému
V priebehu roku 2010 bolo pomocou kamerového systému zistených 910
podnetov a záznamov Prevažne išlo o priestupky v zmysle zák. SNR č. 372/1990
Zb., z ktorých za pomoci kamier bolo doriešených 439 porušení.
Pre potreby orgánov činných v trestnom konaní bolo odovzdaných 21 záznamov
(lúpežné prepadnutia, majetková kriminalita a pod.).
Grafické vyhodnotenie kamerového systému za roky 2009 a 2010

10.

Kontrolná činnosť

Zo strany riadiacich zamestnancov MsP boli za účelom kvalitného plnenia
predmetných úloh k eliminácií nežiaduceho stavu vykonané kontroly výkonu služby
v nočných a skorých ranných hodinách. Celkovo bolo v roku 2010 vykonaných 84
kontrol jednotlivých hliadok. Zistené nedostatky menšieho charakteru sa týkali skôr
reálneho usmernenia výkonu služby a použitia ochranných pomôcok, ako sú reflexné
vesty policajtov a pod. V jednom prípade bolo uložené písomné upozornenie za
menej závažné porušenie pracovnej disciplíny.
Po vykonaní vyhodnotenia plnenia úloh v 1. polroku znížil náčelník MsP
piatym príslušníkom MsP plat o 10% na dobu troch mesiacov, nakoľko títo dlhodobo
nedosahovali požadované výsledky. Prijaté opatrenia sa v praxi osvedčili a sú
v platnosti doposiaľ.
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Taktiež boli vykonávané náhodné kontroly zamerané na požívanie alkoholu
počas výkonu služby. Celkovo bolo vykonaných 32 náhodných kontrolných meraní.
Ani v jednom prípade sa nezistila prítomnosť alkoholu v krvi príslušníka MsP.

11.

Záver

Cieľom tejto správy nebolo porovnávať dosiahnuté výsledky s predošlými rokmi,
nakoľko takáto správa do roku 2010 nebola predkladaná a niekoľkokrát sa zmenili
počty príslušníkov MsP v roku 2009 a aj v roku 2010. Jej cieľom bolo vytvoriť ucelený
pohľad na činnosť MsP Trenčín, s poukázaním na problémy s ktorými sa stretáva,
prípadne naznačiť možnosti smerovania do budúcna.
Pri nástupe do funkcie som prijal niekoľko záväzkov a opatrení, ktoré som
v priebehu rokov 2009 a 20010 aplikoval do praxe. Za najpodstatnejšiu úlohu som
považoval zvýšiť dôveru občanov k činnosti MsP.
Personálnym otázkam, vystupovaniu policajtov na verejnosti, ich ustrojenosti
a ďalšiemu vzdelávaniu budem venovať zvýšenú pozornosť i naďalej.
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