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Mestská zastupiteľstvo                                                                V Trenčíne   24. marca  2013 
v Trenčíne 
 

 
 
 
 
 

Správa 
 

o činnosti  Mestskej polície v Trenčíne 
a o stave verejného poriadku v meste Trenčín za rok 2013 

 

 
 
 
 
Predkladá:                                                                             Návrh na uznesenie:             
JUDr. Stanislav BERO                                                           na samostatnej prílohe    
náčelník MsP v Trenčíne 
 
   
 
 
Spracoval:                                                            
Ing. Antonín ZÁMEČNÍK 
vedúci pracoviska stálej služby 
koordinátor preventívnych činností 
                 
                                
Návrh  je v súlade s PHSR. 
Návrh  nemá dopad na rozpočet mesta. 
 
Stanovisko Mestskej rady: 
Mestská rada na svojom zasadnutí dňa 11. marca 2014 odporučila vziať na vedomie „Správu 
o činnosti Mestskej polície v Trenčíne a o stave verejného poriadku v meste Trenčín za rok 
2013“.  
 
 
 
 

V Trenčíne,  marec 2014 
 

 

NÁVRH  NA  UZNESENIE 
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Mestské   zastupiteľstvo  v Trenčíne 

   

 b e r i e  n a   v e d o m i e    

„Správu o činnosti   Mestskej polície v Trenčíne a o stave verejného poriadku v meste Trenčín za 

rok 2013“.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Dôvodová správa  

 

k Správe o činnosti Mestskej polície v Trenčíne  

a o stave verejného poriadku v meste Trenčín za rok 2013 
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Predložený materiál  „Správa o činnosti Mestskej polície v Trenčíne a o stave verejného 

poriadku v meste Trenčín za rok 2013“  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. 

Predkladám na prerokovanie Správu o činnosti Mestskej polície v Trenčíne a o stave verejného 

poriadku v meste Trenčín za obdobie od 1.1.2013 do  31.12.2013. 
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S P R Á V A 

o činnosti Mestskej polície v Trenčíne 

a o stave verejného poriadku v meste Trenčín  

za rok 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. Úvod 

 

Mestská polícia Trenčín (ďalej len MsP)je poriadkový útvar, zriadený mestským 

zastupiteľstvom v zmysle  § 19 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, ktorá aj v roku 2013 

potvrdila svoje nezastupiteľné miesto v štruktúre organov Mesta Trenčín.  

Mestská polícia pôsobí pri zabezpečovaní obecných vecí verejného poriadku v obci a 

plnení úlohy vyplývajúce všeobecne záväzných nariadení obce, uznesení mestského zastupiteľstva 

a rozhodnutí primátora mesta, plní úlohy v zmysle zákona č. 564/1991 Z.z. o obecnej polícii v 

znení neskorších predpisov.  

Mestskú políciu tvoria príslušníci mestskej polície, ktorí sú zamestnancami Mesta Trenčín. 

Pri plnení úloh majú postavenie verejného činiteľa.  

Základné úlohy mestskej polície a teda určenie ich vecnej pôsobnosti sú zakotvené                 

v § 3 zákona SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších zmien a predpisov. 
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 Organizácia a systém práce mestskej polície boli v hodnotenom období  vykonávané  v 

súlade so zákonom o obecnej polície, Všeobecne záväzným nariadením č. 6/2009 o mestskej 

polícii, Štatútom MsP Trenčín, Všeobecne záväzným nariadením mesta Trenčín, a inými 

všeobecne záväznými právnymi  predpismi vzťahujúcimi sa na činnosť mestskej polície. 

Činnosť Mestskej polície v Trenčíne je okrem uvedených právnych aktov riadená 

a upravená v zmysle Organizačného a prevádzkového poriadku Mestskej polície Trenčín, 

Pracovným poriadkom Mestskej polície Trenčín, Smernice primátora mesta Trenčín                     

č. 3/2010 Vystrojenie príslušníkov Mestskej polície.   

V roku 2013 príslušníci MsP objasňovali  a riešili priestupky v zákonom vymedzenom 

okruhu svojej kompetencie respektíve kompetencie delegovanej primátorom Mesta Trenčín, 

uzneseniami Mestského zastupiteľstva, Všeobecne záväznými nariadeniam Mesta Trenčín.  

Spolupôsobili s príslušným útvarom PZ SR pri ochrane majetku mesta a občanov. 

Mestská polícia sa stala súčasťou orgánov mesta a nezastupiteľnou zložkou pri 

zabezpečovaní úloh samosprávy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Organizácia a systém práce Mestskej polície : 

 

Organizácia MsP 

V zmysle prijatej organizačnej štruktúry v Štatúte Mestskej polície v Trenčíne schváleného 

Mestským zastupiteľstvom v Trenčíne dňa 25.06.2009 uznesením                              č. 474, 

zabezpečovala Mestská polícia  v hodnotenom období  roku 2013 plnenie úloh v tomto zložení : 

K 1. januáru 2013, pracovalo v Mestskej polícii celkom 40 príslušníkov MsP               (z 

toho 1 príslušníčka MsP bola na rodičovskej dovolenke). 

Na základe vykonaného výberového konania boli od septembra 2013 prijatí 4 nový 

príslušníci 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, nastúpili 3 nový príslušníci Mestskej polície Trenčín. 

Miesto konania kurzu: Školiace a výcvikové stredisko pri Mestskej polícii v Nitre.                                          

Jeden  novoprijatý príslušník MsP už  nastúpil s odbornou spôsobilosťou príslušníka obecnej 

polície v zmysle zákona 564/1991 Zb. o obecnej polícii.  

Od augusta 2013 nastúpila do zamestnania jedna príslušníčka MsP po rodičovskej 

dovolenke. 
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Na základe vykonaných personálnych zmien, pracovalo k 31. decembru 2013  v Mestskej 

polícii celkom 44 príslušníkov MsP.  

Pre zhrnutie uvedených skutočností uvádzame stav príslušníkov a zamestnancov MsP  

k 31.12.2013: 

 

Vedenie MsP.......................................................................... 3 príslušníci MsP 

Sekretariát MsP Trenčín  ....................................................... 0 zamestnancov MsP 

Priestupkový referát MsP Trenčín ......................................... 2 príslušníci MsP 

Pracovisko stálej služby, monitorovacieho kamerového 

 systému a prevencie............................................................... 

 

9 príslušníkov MsP 

Oddelenie výkonu hliadkovej činnosti 1.................................. 10 príslušníkov MsP 

Oddelenie výkonu hliadkovej činnosti 2 ................................. 10 príslušníkov MsP 

Oddelenie výkonu hliadkovej činnosti 3 ................................. 10 príslušníkov MsP 

CELKOM................................................................................. 44 príslušníkov MsP 

 

 

 

 

 

 

Vzdelanostná štruktúra  príslušníkov MsP Trenčín: 

Vysoká škola 2 stupňa..............................................................11 príslušníkov MsP 

Vysoká škola  1 stupňa............................................................. 2 príslušníci     MsP 

Stredoškolské vzdelanie s maturitou........................................31 príslušníkov MsP 

 

V súčasnej dobe študujú: 

Vysoká škola  1 stupňa.............................................................2 príslušníci MsP 

Vysoká škola  2 stupňa.............................................................1 príslušník MsP 

 

Stav príslušníkov MsP Trenčín sa oproti predchádzajúcim rokom doplnil                            

a  stabilizoval. Ale i cez to všetko  je potrebné vynaložiť veľké úsilie na splnenie všetkých  úloh 

ktoré má MsP v zmysle zákona, toto však závisí aj od schváleného rozpočtu MsP Trenčín ako aj 

od celkovej finančnej  a bezpečnostnej politiky mesta.  

Rok 2013 mal veľký význam aj v oblasti vzdelávania príslušníkov. Zvyšovalo sa nielen ich 

právne vedomie prostredníctvom vzdelávania, či už išlo o oboznamovanie sa                            s 

prijatými všeobecne záväzné nariadenia mesta Trenčín ( ďalej len VZN), vykonávané 

pravidelnými preškoleniami v rámci odbornej prípravy v oblasti priestupkového zákona, ako aj 

iných zákonov a právnych predpisov súvisiacich s výkonom služby príslušníka MsP.  

Dôraz sa kládol najmä na vzdelávanie vedúcich oddelení výkonu služby, ktorí takto získané 

vedomosti a poznatky, či nové informácie, následne prenášali na ostatných príslušníkov MsP.  

Pre prácu príslušníkov MsP bolo dôležité poznať  VZN, ktoré upravovali činnosť mestskej 

polície a ktorých dodržiavanie kontroluje MsP.  
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Práve prostredníctvom vzdelávania každodenného ranného rozdelenia hliadok, 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. 

Príslušníci MsP majú záujem zdokonaľovať sa aj v cudzích jazykoch ( hlavne anglický a 

nemecký jazyk ), nakoľko sa v uliciach stretávajú aj s prípadmi, kedy ich pomoc využívajú 

zahraniční turisti. 

Nakoľko príslušníci MsP pracujú v sťažených pracovných podmienkach (nepretržitá 

prevádzka, práca s PC...), všetci prešli lekárskymi  prehliadkami na pracovisku atestovanom na 

pracovné lekárstvo. 

 

 

 

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.  

 

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.  

MsP Trenčín plní úlohy pri zabezpečovaní verejného poriadku v troch územných 

obvodoch mesta a príslušníci MsP sú  zaradení do troch oddelení výkonu hliadkovej činnosti.   

Činnosť jednotlivých obvodov riadia výkonní vedúci oddelení.  

Koordináciu výkonu služby všetkých troch oddelení  zabezpečuje zástupca náčelníka MsP pre 

výkon služby. 

Príslušníci  MsP v Trenčíne pracujú v dvojzmennej nepretržitej prevádzke.  

Denná zmena od 7.00 hod. do 19.00 hod.  

Nočná zmena od 19.00 hod. do 7.00 hod. 

Jednotlivé oddelenia výkonu hliadkovej činnosti zabezpečovali výkon úloh                           

v príslušných častiach mesta a prímestských častiach so zameraním sa na špecifiká jednotlivých 

častí.  

S prihliadnutím na vysokú koncentráciu obyvateľov a návštevníkov v centre mesta a veľké 

množstvo prevádzok, príslušníci MsP zabezpečovali dodržiavanie VZN mesta prevádzkovateľmi 

ako aj občanmi mesta, s čím súviseli kontroly prevádzok, dodržiavanie prevádzkových hodín, 

podávanie alkoholických nápojov osobám maloletým a mladistvým a celkový dohľad nad 

verejným poriadkom v meste. 

 

Pracovisko stálej služby, monitorovacieho kamerového systému  MsP  
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Pracovisko stálej služby, monitorovacieho kamerového systému je miestom prvého 

kontaktu obyvateľov mesta Trenčín s MsP a slúži pri riadení výkonu služby príslušníkov MsP 

nepretržite počas 24 hodín. Pracovisko stálej služby, monitorovacieho kamerového systému  

zabezpečujú ôsmi  príslušníci MsP.  

Pracovná náplň operátora stálej služby a monitorovacieho kamerového systému MsP je 

určená v organizačnom a prevádzkovom poriadku MsP Trenčín. 

Okrem riadenia, reagovania na rôzne situácie, stála služba počas služby vedie predpísané 

pomôcky stálej služby a to knihu zbraní a streliva, knihu odovzdania a prevzatí služby, 

v programe Memphis vedie záznamy o  udalostiach, knihu evidencie použitia donucovacích 

prostriedkov – technický prostriedok na zabránenie odjazdu vozidla a ďalších pomôcok, 

potrebných pre výkon služby.  

Pre potreby hliadok pri riešení zákrokov stála služba vyhľadáva údaje v evidenciách MsP 

(Memphis), informačného systému samosprávy mesta (Cora), o : obyvateľoch, majiteľoch 

domov, majiteľoch psov, majiteľoch parciel v katastrálnom území mesta Trenčín, majiteľoch 

garáží a pod.  

Stála služba MsP zodpovedá za výkon služby príslušníkov MsP v zmysle interných 

predpisov, za budovu MsP, vozový park a zverené materiálno-technické prostriedky, potrebné 

pre výkon služby. 

Neoddeliteľnou súčasťou práce stálej služby MsP je komunikácia s inými inštitúciami pri 

zisťovaní a zabezpečovaní požiadaviek potrebných k náprave protiprávnych konaní, ako sú 

napríklad: útvary  MsÚ, operačné strediská OR PZ SR, OO PZ, Železničnej polície, dispečing 

linky 112, Hasičský zbor, OSC, SPP, Slovak Telekom, karanténna stanica (útulok) pre opustené 

zvieratá, Okresná veterinárna správa a iné inštitúcie, podľa požiadaviek vyplývajúcich z 

konkrétnej situácie.  

Prioritou v práci stálej služby  je schopnosť okamžite reagovať na vzniknuté situácie 

vyplývajúce zo zákrokov hliadok a následne na to vyvodiť opatrenia smerujúce k náprave, ako aj 

byť nápomocný hliadke pri riešení zákrokov, riadiť ich činnosť v teréne a úzko spolupracovať s 

ostatnými oddeleniami MsP. 

Stála služba využíva pre svoju činnosť systém GPS, on-line monitorovanie služobných 

vozidiel pomocou GPRS. Vďaka tomuto monitorovaciemu systému stála služba v reálnom čase 

vie, kde sa ktoré služobné vozidlo nachádza. Má to tri aspekty: 

 stála služba ma možnosť zistiť hliadku ktorá sa nachádza najbližšie k miestu oznámenia 

udalosti, týmto spôsobom dochádza k skráteniu času príchodu hliadky na miesto udalosti, 

 ochranu príslušníkov vo výkone služby, pretože je presne určená poloha, kde sa hliadka 

MsP nachádza ,  

 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.   
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Z každého operačného dňa (pracovnej zmeny) operátor stálej služby a monitorovacieho 

kamerového systému MsP (t.j. od 07,00hod. do 19,00 hod.  a od 19,00 hod. do 07,00 hod.) v 

programe Memphis spisuje súhrn denných udalostí (zvodku) za účelom zabezpečenia 

informačného toku o činnosti MsP, prijatých oznámeniach a vykonaných opatreniach.  

V roku 2013  bolo zaznamenaných celkom 5314 oznámení od obyvateľov mesta na 

tiesňovú linku 159  (denných udalostí), z ktorých bolo riešených 3627priestupkov. 

Porovnanie evidencie priestupkov zaevidovaných stálou službou MsP a prijatými oznámeniami s 
porovnaním s predchádzajúcim rokom  sa nachádza v nasledujúcom štatistickom spracovaní: 
 

 2012 2013 

Počet denných udalostí 5245 5314 

Z toho riešených 
priestupkov 

 
3471 

 
3627 

 

 

Hliadky mestskej polície  

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 z dvoch až troch hliadok.  

Hliadku tvoria dvaja príslušníci mestskej polície. 

V súčasnosti je v hliadkovej službe zaradených 30 príslušníkov mestskej polície. Ich 

riadenie a koordináciu zabezpečuje zástupca náčelníka pre výkon služby a stála služba MsP.  

Stála služba MsP priamo koordinuje ich činnosť na základe podnetov a oznámení obyvateľov a 

iných osôb v meste (telefonické, prípadne osobné oznamy) a zabezpečuje ich okamžité riešenie. 

Mestská polícia Trenčín vykonáva hliadkovú činnosť v nepretržitej 24-hodinovej prevádzke. 

Výkon hliadkovej služby je vykonávaný formou výjazdovej hliadky, dopravnej hliadky a pešej 

hliadky. Pešie hliadky sa vykonávajú hlavne v centre mesta a v pridelených okrskoch. 

Organizovanie  priameho  výkonu služby  je realizované tak, že do výkonu služby sú 

určované hliadky z jednotlivých oddelení výkonu hliadkovej služby, ktoré sú rozdelené 

nasledovne: 

 hliadka 1:  zabezpečuje výjazd k udalostiam, ktoré sú nahlásené na linku 159, vykonáva 

hliadkovú činnosť v pridelených obvodoch so zameraním na dodržovanie verejného 

poriadku, 

 hliadka 2: vykonáva dohľad nad statickou dopravou v meste a vykonáva kontrolu 

verejného poriadku v meste, 

 hliadka 3: vykonáva pešiu hliadkovú činnosť v pridelených obvodoch so zameraním na 

verejný poriadok a čistotu mesta. 

Súčasne počty príslušníkov MsP nám  nedovoľujú pravidelné pokrytie mesta tromi 

hliadkami. 

 

Obdobný  výkon  služby je realizovaný  aj  v nočných službách s výnimkou nočných zmien 

v piatok a v sobotu, kedy sú všetky hliadky motorizované a kedy hliadkovú činnosť vykonávajú 
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vo svojich obvodoch. Časť služby vykonávajú ako  pešie hliadky v lokalitách podľa  

bezpečnostnej situácie, resp. podľa situácie, ktorá si vyžaduje prítomnosť mestských policajtov.  

Zosilnený výkon služby je v piatok a v sobotu v  nočných zmenách (minimálne tri hliadky) 

tak, aby bol v maximálnej miere zabezpečený verejný poriadok v centre mesta. 

Tieto zmeny sú hlavne orientované do oblastí spoločenskej aktivity obyvateľov                    

a návštevníkov mesta ako sú napr.: diskotéky, zábavy a do oblastí, v ktorých bolo                             

v predchádzajúcom období zistené pretrvávajúce protispoločenské konanie. 

 

V rámci ranných a poobedných hodín je činnosť hliadok orientovaná do pridelených 

okrskov. Mesto Trenčín je pre potreby mestskej polície rozdelené do 3 obvodov a 28 okrskov. 

Každý okrsok je pridelený konkrétnemu príslušníkovi MsP, ktorý má za tento okrsok určitú 

zodpovednosť, napr. za čistotu a poriadok, mapovanie  neprispôsobivých občanov, preverovaní 

pripomienok poslancov a občanov. Pridelenie okrskov jednotlivým príslušníkom MsP bolo 

v roku 2013  zverejnené na internetovej stránke meste a v „Infe“ s uvedením kontaktu na daného 

príslušníka MsP. 

Cieľom tejto aktivity je preventívne pôsobiť pri zabezpečovaní dohľadu nad verejným 

poriadkom a zabezpečiť prvý kontakt medzi občanom a políciou, hlavne pri riešeniach, ktoré 

obťažujú obyvateľov a návštevníkov mesta a znepríjemňujú im život. Poprednou úlohou MsP  

v rámci komunikácie je vplývať na občanov, aby sa vyvarovali narúšaniu verejného poriadku,  

nesťažovali plnenie úloh mesta a aby nedochádzalo k narušovaniu občianskeho spolunažívania. 

 

 Nočné služby hliadok sú orientované do oblastí kultúrno-spoločenských aktivít: diskotéky, 

zábavy, obchodné centra a do oblastí, v ktorých bolo zistené pretrvávajúce protispoločenské 

konanie. 

 

Príslušníci mestskej polície sa okrem odhaľovania priestupkov zameriavali aj na zisťovanie 

nedostatkov, ktoré môžu výrazným spôsobom ovplyvniť bezpečnosť obyvateľov mesta.  

MsP sa vo svojej činnosti zameriavala  tiež na odhaľovanie nedostatkov technického 

charakteru v meste a to podaním  podnetov na príslušné orgány mesta:  

- dopravno-inžinierska činnosť (poškodené, nesprávne umiestnené  dopravné značky popr. 

zariadenia),  

- návrhy na nové dopravné značenie, ktoré na základe prehodnotenia a prispôsobenia 

aktuálnemu danému stavu dopravnej situácie si vyžaduje aktualizáciu.  

 

Celkovo bolo kompetentným orgánom nahlásených  (postúpených) 187 podnetov na ďalšie 

riešenie. 

 

Dopravno-inžinierská činnosť   

 -  poškodené a chýbajúce dopravné značky.......................... 94 podnetov 

 -  zle viditeľné dopravné značky (zarastené a pod.).............. 14 podnetov 

Poškodenie verejno-prospešných zariadení ..................................... 20 podnetov 

Nepovolené skládky  
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 – páchateľ zistený na mieste..................................................   9 podnetov 

 – neistený páchateľ ...............................................................   5 podnetov 

Poškodenie komunikácii ciest a chodníkov..................................... 19 podnetov 

Chýbajúce (poškodené) kanalizačné poklopy..................................   4 podnety 

Odstránenie porastov (konáre, kríky) ktoré ohrozovali chodcov... 13 podnetov 

Nepokosené trávnaté pozemky  

 – vo vlastníctve mesta ..........................................................    2 podnety 

 – súkromné pozemky ..........................................................    4 podnety 

Znečistenie verejného priestranstva plagátovou reklamou..............    3 podnety 

 

 

Vzhľadom na stále sa zvyšujúci počet motorových vozidiel na území mesta Trenčín  
príslušníci MsP pravidelne kontrolovali dodržiavanie platných právnych predpisov na úseku 
bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky so zameraním na státie vozidiel na území mesta, v 
pešej zóne, na parkoviskách, na chodníkoch, na verejne prístupnej zeleni a pod.  

Medzi ďalšie činnosti patrilo zisťovanie motorových vozidiel, u ktorých bolo podozrenie 

na dlhodobé parkovanie na jednom mieste, resp. bolo podozrenie, že ide o vrak. Príslušníci 

mestskej polície pri zistení takéhoto motorového vozidla zistili jeho majiteľa, ktorého vyzvali na 

odstránenie nepojazdného vozidla, prípadne bol odstúpený príslušnému útvaru MsÚ v Trenčíne.  

Celkom bolo v meste zistených 33 motorových vozidiel javiacich znaky vraku.   

V rámci hliadkovej činnosti mestská polícia zabezpečovala doručovanie súdnych 

a exekučných zásielok (exekučné zásielky len pre mesto Trenčín). V roku 2013 bolo doručených 

458 doručeniek MsP, súdnych a exekučných zásielok. Treba pripomenúť, že nie vždy je adresát 

zásielky pri doručovaní v mieste svojho bydliska, preto sa často stáva, že pokus o doručenie 

jednej zásielky vykonáva hliadka mestskej polície aj niekoľkokrát. 

 

Pri služobných zákrokoch boli 5-krát použité donucovacie prostriedky ako hmaty, 

chvaty, údery a kopy sebaobrany a putá. Všetky donucovacie prostriedky boli použité v súlade 

so zákonom o obecnej polícii.  

Okrem uvedených donucovacích prostriedkov bol  2544-krát použitý technický 

prostriedok na zabránenie odjazdu motorového vozidla v prípade, keď vozidlo stálo na 

mieste, kde to bolo zakázané dopravnou značkou alebo všeobecnou úpravou cestnej premávky. 

Tento donucovací prostriedok bol vždy použitý v súlade so zákonom o obecnej polícii. 

V roku 2013 bolo podaných 9 podaní na činnosť príslušníkov mestskej polície. Po 

dôkladnom prešetrení  útvarom hlavného kontrolóra  ani jedno podanie  nebolo v zmysle zákona 

9/2010 Z.z.  o sťažnostiach vyhodnotené ako  sťažnosť. 

 

V roku 2013 boli pravidelne  vykonávané porady zástupcu náčelníka MsP pre výkon služby 

a jednotlivých vedúcich oddelení výkonu hliadkovej činnosti, na ktorých bola  analyzovaná 

bezpečnostná situácia 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.  
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Rozsah úloh, ktoré plní MsP pri zabezpečovaní verejného poriadku v meste pri organizovaní 

verejných telovýchovných, športových, kultúrnych alebo iných podujatí je závislý najmä od 

veľkosti, významu podujatia, množstva zúčastnených osôb, miesta konania,  rizikovosti podujatia 

ako aj skutočnosti, či je podujatie organizované v spolupráci s mestom Trenčín. V závislosti od 

týchto faktorov sa pristupuje k rozhodovaniu o množstve nasadených príslušníkov, ich výzbroji, 

výstroji, technickom vybavení ako i organizovaní ich činnosti. 

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, MsP a organizátora podujatia  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 v roku 2013 zabezpečovaných:  

 31 hokejových zápasov extra ligy a prípravných zápasov,  

 18 zápasov futbalovej Corgoň ligy a prípravných zápasov, 

   9 kultúrnych a spoločenských akcií obvodného charakteru 

              a 12 akcií veľkého celomestského charakteru. 

 

 

 

4. Preventívne aktivity mestskej polície.  

 

Preventívne aktivity boli vykonávané v súlade so Stratégiou prevencie kriminality v 

Slovenskej republike, ako aj aktuálnymi požiadavkami, vyplývajúcimi zo situácie v meste Trenčín. 

Okrem koordinátora prevencie MsP sa na nich podieľala aj jedna príslušníčka mestskej polície.  

V rámci situačnej prevencie a prevencie viktimácie bola činnosť MsP zameraná na zvýšenie 

bezpečnosti obyvateľov mesta, zabezpečenia podmienok pre dodržiavanie verejného poriadku a 

rovnako aj na prezentovanie činnosti MsP smerom k obyvateľom mesta Trenčín.  

K hlavným oblastiam činnosti na úseku prevencie MsP Trenčín patrila aj v roku 2013 

prednášková činnosť. Tematika prednášok bola prispôsobená potrebám a požiadavkám v oblasti  

ochrany verejného poriadku, bezpečnosti obyvateľov aj aktuálnej situácii na školách, pričom 

prednášky boli realizované podľa vypracovaného harmonogramu. 

 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 –     

   žiakmi škôl. 

. 
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Prednášková činnosť bola zameraná na tieto cieľové skupiny: 

  žiakov na školách  (materských, základných a stredných), 

  dôchodcovia - kluby seniorov. 

 

Aj v roku 2013  sa Mestská polícia Trenčín podieľala na projekte „Správaj sa normálne“ ktorý 

je určený pre žiakov piatych ročníkov základných škôl.  

Do projektu boli v roku 2013 prostredníctvom mestskej polície zapojené tieto školy: 

 ZŠ na ulici Veľkomoravskej, 

 ZŚ na Dolinách, 

 ZŠ Východná. 

 

Prednášky realizoval vyškolený  príslušník MsP, ktorí mal na starosti hore uvedené školy, čo 

predstavovalo  5 tried so 129 žiakmi.  

Pri týchto prednáškach  boli prezentované tzv. „promileokuliare“ (okuliare navodzujúce pocit 

opilosti), ktoré mestská polícia vlastní . 

 

Prednášková činnosť, ktorú realizovali príslušníci mestskej polície, bola na základe 

požiadaviek jednotlivých škôl zameraná v roku 2013 na tieto témy: 

Pre materské škôlky: 

  Dopravná výchova. 

  Spoznávame mestskú políciu. 

Pre žiakov základných škôl: 

 Šikanovanie na školách. 

 Virtuálny svet a zákon - Počítač a závislosť – 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 a drogové závislosti. 

 Drogy s 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. 
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 Verejný poriadok a činnosť Mestskej polície. 

 Všeobecne záväzné nariadenia mesta. 

 

Štatistika vykonaných prednášok: 

 Objekt prevencie Počet prednášok  
Počet 

poslucháčov Počet hodín 

deti (MŠ) 4 60 4 

žiaci (ZŠ) 65 1651 76 

študenti 13 268 14 

seniori 5 154 6 

Celkom  87  2133  100 
 

 

Ako každý rok , tak aj v roku 2013 sa príslušníci MsP podieľali v  spolupráci s Verejnou 

knižnicou Michala Rešetku v Trenčíne na podujatí „Noc s Andersenom“. V knižnici bola 

vykonaná beseda na tému na tému „Poznaj  prácu mestskej  polície“ pre deti, nocujúce v knižnici 

a následný dozor hliadok MsP pri večernej prechádzke mestom a nepravidelné hliadkovanie v 

okolí knižnice až do ranných hodín. 

Súčasťou práce s deťmi a mládežou boli ukážky výstroje a vybavenia Mestskej polície 

v Základných školách a Materských školách.  

 

Príslušníci MsP v roku 2013 denne – v dňoch školského vyučovania zabezpečovali vybrané 

priechody pre chodcov v blízkosti základných škôl pred vyučovaním na uliciach Rozmarínova, 

Osvienčimská, Kubranská, Dlhé Hony, Bezručova, Gen. L. Slobodu a Soblahovská. 

 

Spolupráca Mestskej polície Trenčína s inými subjektmi a organizáciami v oblasti 

prevencie:  

V rámci preventívnych činností a spolupráce s ostatnými zložkami štátnej správy a samosprávy 

boli vykonané súčinnostné rokovania: 

 s riadiacimi pracovníkmi integrovaného a záchranného systému,  

 s Obvodným úradom životného prostredia, 

 s regionálnou  veterinárnou a potravinárskou správou, 

 s riaditeľom Fakultnej nemocnice v Trenčíne. 

Pravidelne boli v priebehu roku 2013 vykonávané pracovné stretnutia náčelníka MsP 

a riaditeľa okresného riaditeľstva PZ v Trenčíne.       

 

Spolupráca prebiehala  hlavne v týchto oblastiach: 

  výmena skúsenosti v oblasti prevencie kriminality v  v meste, predchádzanie 

protispoločenskému správaniu a narúšaniu verejného poriadku prostredníctvom 

monitorovacích kamerových systému, 

 organizovanie prednášok a besied, športových a spoločenských podujatí v rámci 

primárnej prevencie. 
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Spolupráca s poslancami MsZ 

Zabezpečovať verejný poriadok, ochraňovať majetok a zdravie obyvateľov mesta je bez 

spolupráce s poslancami MsZ nemožné, pretože požiadavky obyvateľov ohľadom 

zabezpečovania verejného poriadku a životného prostredia sú príslušníkom MsP tlmočené tiež 

prostredníctvom poslancov MsZ. Aj vďaka tomu, že táto spolupráca je na vysokej úrovni, je 

možné zabezpečovať verejný poriadok, ochraňovať majetok a zdravie obyvateľov mesta.  

Vedúci pracovníci MsP sa zúčastňovali v roku 2013  na zasadnutiach výborov mestských 

časti, kde im boli bezprostredne tlmočené požiadavky na prijatie opatrení ohľadom problematiky 

spadajúcej do kompetencie MsP.  

Mestská polícia  takto môže okamžite reagovať na podnety poslancov, poprípade 

zúčastnených obyvateľov mesta. Predovšetkým vedúci oddelení výkonu získavajú spätnú väzbu 

na činnosť  vo svojich obvodoch.  

 

Súčinnosť s pracovníkmi mestského úradu 

Súčinnosť príslušníkov mestskej polície so zamestnancami mestského úradu je 

neodmysliteľná. Príslušníci MsP intenzívne spolupracovali so zamestnancami mestského úradu 

(najmä útvar právny; útvar stavebný, životného prostredia, dopravy a investícií; útvar interných 

služieb a pod.) pri zabezpečovaní úloh, vyplývajúcich zo zákona o obecnej polícii. 

Príslušníci MsP na základe požiadaviek  zabezpečovali bezpečnosť pracovníčok pokladne 

MsÚ pri preberaní a odvádzaní hotovosti v banke. 

 

 

5. Monitorovací kamerový systém mestskej polície.  

 

Cieľom prevádzky monitorovacieho kamerového systému je zabezpečiť obyvateľom a 

návštevníkom mesta bezpečnosť  v uliciach mesta a to v denných i v nočných hodinách. Má byť 

prostriedkom účinného boja proti kriminalite predovšetkým jej presunom do okrajových častí 

mesta. Zároveň má slúžiť k zvýšeniu efektívnosti zásahov mestskej polície.  

 

Monitorovací kamerový systém, mestskej polície, je využívaný a prevádzkovaný na základe 

schválenej Smernice primátora mesta Trenčín  č. 12/2011 „Bezpečnostná smernica na prevádzku 

mestského monitorovacieho kamerového systému. Smernica upravuje používanie kamerového 

systému a nakladanie so záznamom získaným z týchto kamier v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. 

o ochrane osobných údajov. 

 

Celkom je v monitorovacom kamerovom systéme 41 kamier, z toho 37 kamier je 

v intraviláne mesta – 27 otočných a 10 statických. Ďalšie 4 kamery sú statické na ochranu 

vnútorných priestorov Mestskej polície. 
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Jednou z hlavných úloh MsP v roku 2013 bolo ďalšie rozširovanie kamerového systému s 

dôrazom ich rozširovania na priľahlé územné časti mesta. Vzhľadom k tomu, že centrum mesta 

je relatívne pokryté kamerovým systémom, vychádzajúc z vykonanej analýzy nápadu páchania 

priestupkov ako aj oprávnených požiadaviek občanov, boli nové kamery  umiestnene na tieto 

vytypované miesta:  

 Obchodná akadémia – kamera monitoruje ulicu Hodžovu, podjazd pod  

    železničnou traťou, príjazd vozidiel na sihoť, ulicu Študentskú. 

 Keramoprojekt – kruhový objazd na ulici Legionárskej, Soblahovskej a Dolný Šianec.  

 KMC Ozbrojených síl SR – ulica Rozmarínová, Braneckého, zjazd z cestného mosta.  

 Hrad 1 a Hrad 2 – kamery monitorujú priestory historickej časti mesta a priľahlého 

okolia mesta. 

Celkom bolo do monitorovacieho systému doplnených 5 kamier. 

V priebehu roka sa na jednotlivých kamerách vyskytovali rôzne poruchy, ktorých 

odstraňovanie, ich minimalizáciu, sme priebežne riešili v spolupráci so servisnou firmou.             

K mnohým z nich dochádzalo z dôvodu ich zastaranosti, niektoré z nich sú v nepretržitej 

prevádzke minimálne 7-8 rokov. Z tohto dôvodu je potrebné očakávať, že k poruchám 

prevádzky kamier bude v budúcnosti dochádzať častejšie. 

 

Vyhodnotenie kamerového monitorovacieho systému MsP 

 

V priebehu roku 2013 bolo pomocou kamerového monitorovacieho systému zistených 

1323 podnetov na riešenie.  Prevažne išlo o priestupky v zmysle zák. SNR                   č. 

372/1990 Zb., z ktorých bolo doriešených 1285 porušení.  

Pre potreby orgánov činných v trestnom konaní bolo odovzdaných 34 záznamov (lúpežné 

prepadnutia, majetková kriminalita a pod.). 

 
 
Grafické vyhodnotenie kamerového monitorovacieho systému za roky 2010 až2013 
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6. Spolupráca mestskej polície s inými orgánmi.  

 
V roku 2013 MsP Trenčín veľmi úzko spolupracovala pri zabezpečovaní ochrany 

verejného poriadku na území mesta Trenčín  s príslušnými oddeleniami Policajného zboru SR.  

Spolupracovali sme s Policajným zborom SR počas konania: 

 kultúrnych a spoločenských podujatí, 

 športových podujatí,  

 výstav konajúcich sa na Trenčianskom výstavisku EXPO CENTER, so zameraním sa na 

riešenie dopravnej situácie a verejného poriadku,  

 kontrola priechodov pre chodcov na začiatku a na konci školského roku, 

 Sviatku všetkých svätých  a Pamiatky zosnulých (pohyb osôb v okolí cintorínov)  

 vianočných akcii a Silvestra 2012  

V roku 2013 sa zvýšila spolupráca s Policajným zborom SR v oblasti využitia 

monitorovacieho kamerového systému Mestskej polície. Príslušníci PZ SR využívali možnosť 

prezretia záznamov z monitorovacieho kamerového systému pri konkrétnych udalostiach, 

ktorých cieľom bolo zistenie páchateľa trestného činu alebo priestupku.  

 

V oblasti spolupráce nemožno nespomenúť spoluprácu s pracovníkmi Okresného riaditeľstva 

Hasičského a záchranného zboru. Príslušníci MsP im boli nápomocní pri výskytoch požiarov, ale 

aj pri otváraní bytov v mimoriadnych prípadoch a pri udalostiach v doprave. 

V rámci spolupráce s ostatnými zložkami štátnej správy a samosprávy boli vykonávané 

súčinnostné rokovania najmä s: 

   riadiacimi pracovníkmi integrovaného a záchranného systému,  

   Obvodným úradom životného prostredia v Trenčíne 

   Riadiacimi pracovníkmi Fakultnej nemocnice v Trenčíne, 

  Regionálnou  veterinárnou a potravinovou správou v Trenčíne, 
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7. Materiálne a  technické vybavenie príslušníkov mestskej polície pri 

plnení úloh mestskej  polície.  

 

Materiálno-technické zabezpečenie mestskej polície bolo realizované na základe 

požiadaviek a potrieb v zmysle rozpočtu na rok 2013, aby bol zabezpečený plynulý chod práce 

príslušníkov  MsP Trenčín. 

V roku 2013 bolo zabezpečené vystrojenie, vyzbrojenie 4 novoprijatých príslušníkov MsP 

a obmena opotrebovaných výstrojných súčiastok ostatným príslušníkom MsP v rámci internej 

smernice „ Smernica primátora mesta Trenčín č. 3/2010 Vystrojenie príslušníkov Mestskej polície 

Trenčín“. 

 

MsP pri svojej činnosti používala tieto technické a materiálové prostriedky: 

   5 ks mobilných telefónov na zabezpečenie spojenia hliadok 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). 

   2 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,  

   1 ks tlačiareň  k prístroju Dräger,  

   48 ks technických prostriedkov na zabránenie odjazdu motorového vozidla. 

 

Prostriedky na odchyt psov: 

   1 ks narkotizačná puška zn. DRULOV, používa sa pri odchyte túlavých zvierat  

   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, 



MESTO TRENČÍN 
MESTSKÁ POLÍCIA  

Hviezdová ul.č.129/2   Trenčín 
                  ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

19 
 

   upravene vozidlo Opel Combo, 

 

Vozidlový park MsP je nepretržitou prevádzkou opotrebovaný a udržanie v premávky 

schopnom stave pre služobné potreby MsP stálo nemalé finančné prostriedky a prevádzkové 

prestoje v servise z toho vyplývajúce. 

 

V súčasnosti má MsP k dispozícií 6 ks vozidiel: 

 

P.č. Typ vozidla Ev. číslo Rok výroby, 
odjazdené km 

 Špeciálna výbava vozidla 

1. Opel Combo TN X 226 rok 2008 
130 500 km 

Výstražné  opticko-akustické 
zariadenie. 
Vozidlo označené príslušnosťou 
k Mestskej polícii Trenčín 

2. Opel Combo TN X 225 rok 2008 
198 500 km 

Výstražné  opticko-akustické 
zariadenie. 
Vozidlo označené príslušnosťou 
k Mestskej polícii Trenčín 

3. Opel Combo 
 
Vozidlo sa používa 
iba na prepravu 

odchytených zvierat. 

TN X 203 rok 2005 
241 600 km 

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

4. Suzuky Ignis  
4x4 

TN 637 CV rok 2006 
95 300 km 

Výstražné  opticko-akustické 
zariadenie. 
Vozidlo označené príslušnosťou 
k Mestskej polícii Trenčín. 

5. Škoda  
Fábia Scout 

TN 591 DR rok 2011 
40 000km 

Výstražné  opticko-akustické 
zariadenie. 
Vozidlo označené príslušnosťou 
k Mestskej polícii Trenčín. 

6. Kia ceed TN 678 DB rok 2009 
29 000 km 

Bez  špeciálnej výbavy 

 

 

Vozidlá MsP Trenčín slúžia na vykonávanie hliadkovej činnosti,  na zákroky pri narušení 

verejného poriadku, odchytu a odvozu psov, zabezpečenie výjazdov na udalosti nahlásenými 

občanmi mesta a iným činnostiam pri výkone služby.  

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 terminál 

monitorovacieho systému GPS, z ktorého výstup má k dispozícii operátor stálej služby  MsP 

a náčelník MsP. Je to účinný nástroj riadenia hliadok vo výkone služby. 
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Výzbroj používaná príslušníkmi mestskej polície pri plnení úloh mestskej  polície.  

Príslušníci MsP pri svojej činnosti nosia krátku guľovú zbraň. 

MsP má v evidencii 31ks krátkych guľových zbraní: 

 20 ks  pištoľ Glock 17  

 9 ks revolver Taurus 

 2 ks pištoľ ČZ vz.75B  

Zbraň nebola v hodnotenom období použitá.  

8. Ostatné skutočnosti súvisiace s činnosťou obecnej polície. 

 

Činnosť príslušníkov MsP sa neobmedzila len na riešenie priestupkov uvedených 

v tabuľkách, ale za obdobie roku 2013 okrem toho : 

 predviedli na mestskú políciu 14 osôb a na PZ 3 osôby,  

 spolupracovali s PZ v 18 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., 

 poskytli prvú pomoc, privolali sanitku celkom v 30 prípadoch k chorým alebo 

zraneným osobám,  

 našli počas výkonu služby 1 dieťa,  ktoré sa stratilo a ktoré odovzdali  rodičom, 

 skontrolovali 548 majiteľov psov, v 328 prípadoch riešili osoby, za porušenie 

všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2002 o podmienkach držania psov v meste 

Trenčín, 

 vykonali odchyt 180 psov, 

 odloženie uhynutého zvieraťa v 200 prípadoch, 

 našli a odovzdali doklady a iné cennosti v 39 prípadoch,   

 vykonali 4240 kontrol prevádzok zameraných na dodržiavanie zatváracích hodín 

a porušenie bolo zistene v 65 prípadoch.   

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Štatistické vyhodnotenie činnosti MsP v roku 2013 
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Rozsah, pôsobnosť a oprávnenia mestskej polície v oblasti riešenia priestupkov určuje 

zákon 372/1990 Zb. o priestupkoch, podľa ktorého orgány obecnej polície objasňujú priestupky, 

ktoré sú oprávnené prejednať v blokom konaní. 

Práca 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 2013:  
 

 
Druh priestupku 

Suma 
pokút 

spolu (€) 

Počet 
pokút 

hotovosť 

Počet 
pokút 

šek 

Priestupky 
bez pokuty 

Priestupky 
spolu 

alkohol 40 1 1 10 12 

chodci § 52 0 0 0 1 1 

iná zárobková činnosť 0 0 0 2 2 

jazda po chodníku na bicykli 372 55 2 282 339 

zastavenie a státie na iných 
miestach § 25 

4201 309 34 344 692 

neuposlúchnutie výzvy VČ 55 4 0 2 6 

občianske spolunažívanie 301 16 4 96 141 

voľný pohyb zvierat § 57/6 40 3 0 6 7 

ochrana nefajčiarov 50 3 2 40 45 

parkovanie na chodníku 1921 147 16 183 352 

ohrozovanie železničnej dopravy 0 0 0 2 2 

parkovanie na zeleni 1910 169 13 118 301 

parkovanie v križovatke 4761 329 34 235 607 

parkovisko 260 18 2 32 52 

platené parkovisko 1554 158 10 60 228 

porušenie B1 2038 127 14 117 258 

porušenie B2 2634 191 15 74 360 

porušenie B27b 1070 70 0 8 78 

porušenie B3 1762 107 11 16 136 

porušenie B33 5608 387 36 173 596 

porušenie B34 7731 492 63 218 775 

porušenie B6 10 1 0 0 1 

porušenie C1 120 10 0 0 11 

porušenie C12 0 0 0 1 1 

porušenie C2 30 3 0 4 7 

porušenie C6a 40 2 0 0 2 

porušenie IP12 33 3 0 3 8 

porušenie IP16 5539 370 28 178 578 

porušenie IP24a 1448 97 10 45 153 

 
Druh priestupku 

Suma 
pokút 

spolu (€) 

Počet 
pokút 

hotovosť 

Počet 
pokút 

šek 

Priestupky 
bez pokuty 

Priestupky 
spolu 

porušenie IP25a 6749 420 45 395 882 
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porušenie V11a 139 12 0 5 17 

porušenie V12a 20 1 1 3 5 

porušenie V12b 1229 77 12 45 135 

porušenie V13 4984 362 36 229 632 

poškodenie, záber ver. priestran. 260 23 1 24 48 

povinnosti účastníka CP 0 0 0 3 3 

povinnosti vodiča 10 1 0 1 2 

prechod pre chodcov 1809 106 12 42 160 

proti majetku 320 6 10 11 45 

reklama 20 1 0 2 3 

rušenie nočného kľudu 310 19 8 257 285 

trestný čin 0 0 0 0 2 

verejné pohoršenie 1451 53 39 1115 1209 

VZN 3/1997 vrak 138 11 2 8 25 

VZN 3/2002 o chove psov 1397 75 19 133 334 

VZN 4/2004 o odpadoch 327 24 6 32 68 

VZN 4/2005 verejné podujatia 0 0 0 7 7 

VZN 5/1998 o podm. predaja 140 6 3 12 21 

VZN 6/2011 obchod a služby 458 30 4 32 68 

VZN 7/2004 o čistote 209 9 4 76 91 

VZN 7/91 zeleň 20 2 0 0 3 

znečistenie verej. priestranstva 433 32 5 328 372 

S U M Á R 63941 4349 505 4999 10090 

 

Zhrnutie:  

      

        počet zistených 

priestupkov 
riešených v blokovom konaní na sumu 

rok 2013 10090 4854 63941,- € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafické zobrazenie podľa druhu priestupkov: 
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Grafické zobrazenie podľa spôsobov riešenia priestupkov: 

začaté objasňovanie; 3; 

0,0%

odložené; 23; 0,2%
uložené; 28; 0,3%postúpené; 74; 0,7%

ostatné; 109; 1,1%

napomenutie; 4999; 

49,5%

bloková pokuta; 4854; 

48,1%
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V roku 2013 bolo príslušníkmi mestskej polície zistených celkovo 10090 priestupkov. 

Z celkového počtu priestupkov najväčšiu  časť tvorili priestupky zistené v doprave (70306).  

Hlavné príčiny sú najmä v: 

 nerešpektovaniu dopravných značiek pešia zóna (vjazd do pešej zóny), 

nerešpektovanie pravidiel zásobovania v pešej zóne,  

 nedostatok parkovacích miest, čím dochádza k využívaniu aj iných miest na parkovanie 

ako sú na to určené, hlavne na sídliskách a v centre mesta, 

 a v neposlednom rade v prehustenej doprave v meste. 

Celková situácia v statickej doprave v meste priamo súvisí s možnosťami parkovania na 
území mesta, ale aj nezodpovednosťou vodičov, ktorí v mnohých prípadoch hlavne v centre 
mesta nevyužívajú možnosti parkovania na označených parkoviskách alebo v parkovacom 
dome na ulici Palackého. 

 
Z celkového počtu priestupkov bolo riešených priamo na mieste až 97,7% všetkých 

priestupkov, 2,3% priestupkov bolo postúpených na objasnenie z nasledovného dôvodu: 

 priestupok bol postúpený správnemu orgánu na doriešenie alebo uložený alebo 

odložený, 

 

Grafické porovnanie počtu priestupkov v roku 2010 až 2013 

 
 

 

 

 

 

 

Grafické porovnanie druhu a počtov priestupkov v roku 2010 až 2013  
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Grafické znázornenie spôsobu riešenia priestupkov v roku 2010 až 2013 

 

 
 
 
 
 

10.   Kontrolná činnosť 
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Aj v roku 2013 bola kontrolná činnosť zameraná najmä na plnenie služobných úloh, na 

efektívne využívanie fondu pracovného času, ustrojenosť a výstroj hliadok, používanie 

návykových látok a alkoholu pred a počas výkonu služby.  Činnosť hliadok bola kontrolovaná aj 

prostredníctvom kamerového systému a systému GPS. 

Kontrolnú činnosť vykonávali: náčelník MsP, jeho zástupcovia, vedúci pracoviska stálej 

služby a vedúci oddelenia výkonu hliadkovej činnosti. 

Zo strany riadiacich zamestnancov  MsP boli za účelom kvalitného plnenia predmetných 

úloh k eliminácii nežiaduceho stavu vykonané kontroly výkonu služby v nočných a skorých 

ranných hodinách.  

Pri kontrolnej činnosti boli zistené nedostatky menšieho charakteru ktoré sa týkali skôr 

reálneho usmernenia pri výkone služby, použitia ochranných pomôcok ako sú reflexné vesty 

policajtov, drobné nedostatky v ustrojenosti  a pod.  

Taktiež boli vykonávané náhodné kontroly zamerané na požívanie alkoholu počas výkonu 

služby. Ani v jednom prípade sa nezistila prítomnosť alkoholu v krvi príslušníka MsP. 

 

11.   Záver 

 

Správa o činnosti za rok 2013 vo svojom obsahu konštatuje že Mestská polícia  Trenčín ma  
svoje nezastupiteľné a prioritné miesto v štruktúrach Mesta Trenčín, hlavne pri zabezpečovaní 
verejného poriadku, ochrane života, zdravia a majetku obyvateľov, ale aj pri ochrane životného 
prostredia.  

Práca príslušníkov MsP v Trenčíne je náročná činnosť, ktorá vyžaduje plné psychické a 

fyzické nasadenie počas celej pracovnej zmeny, znalosť právnych noriem potrebných pre výkon 

úloh mestskej polície, schopnosť adekvátnej komunikácie s verejnosťou. Je potrebné si 

uvedomiť, že drvivá väčšina príslušníkov MsP v Trenčíne vykonáva svoju pracovnú činnosť 

priamo v teréne – v uliciach mesta a to za každého počasia, počas celého roka, 24 hodín denne.  

Základným predpokladom však naďalej zostáva spolupráca mestskej polície priamo              
s verejnosťou. Preto je nutné aby občan  vnímal príslušníka mestskej polície ako osobu, ktorá mu 
pomôže v každej situácii, má jeho dôveru a občan sa na príslušníka MsP obráti o pomoc v každej 
situácii. 

Aj počas roka 2014 bude Mestská polícia Trenčín zabezpečovať úlohy v zmysle zákona o 

obecnej polícii č. 564/91 Zb. a to minimálne na takej úrovni, ako tomu bolo počas roka 2013. 

 

 

 
Vysvetlivky k „Správe o činnosti  Mestskej polície v Trenčíne a o stave 
verejného poriadku v meste Trenčín za rok 2013“ 
 
 
K štruktúre riešených priestupkov v roku 2013  na strane 23 a 24  

 
porušenie B1 Zákaz vjazdu všetkých motorových vozidiel v oboch smeroch 
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porušenie B2 Zákaz vjazdu všetkých vozidiel 

porušenie B3 Zákaz vjazdu všetkých motorových vozidiel  

porušenie B6 Zákaz vjazdu nákladných automobilov 

porušenie B27a Zákaz odbočovania  vpravo  

porušenie B27b Zákaz odbočovania vľavo  

porušenie B33 Zákaz státia  

porušenie B34 Zákaz zastavenia 

porušenie C1 Prikázaný smer jazdy priamo 

porušenie C2 Prikázaný smer jazdy v pravo 

porušenie C6a Prikázaný smer jazdy obchádzanie vpravo 

porušenie C8 Cestička pre cyklistov 

porušenie C12 Cestička pre vyznačených užívateľov  

porušenie IP14b Parkovisko – parkovacie miesto s pozdĺžnym sťatím na chodníku 

porušenie IP16 Parkovisko – parkovacie miesto s vyhradeným státím 

porušenie IP24a Zóna s dopravným obmedzením 

porušenie IP25a Pešia zóna  

porušenie V11a Zastávka autobusu, trolejbusu a električky 

porušenie V12a Žltá kľukatá čiara 

porušenie V12b Žltá súvislá čiara 

 

 


