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Dôvodová správa 

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

v meste Trenčín za rok 2017 

 

     „Správa o činnosti Mestskej polície v Trenčíne a o stave verejného poriadku 

v meste Trenčín za rok 2017“ 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 2017, pracovalo v Mestskej polícii Trenčín (ďalej len „MsP“) celkom 

47 príslušníkov. 

Na vlastnú žiadosť v priebehu roku 2017 ukončili pracovný pomer 4 príslušníci 

MsP, jeden skončil pracovný pomer v skúšobnej dobe.   

        Ku MsP Trenčín v priebehu roku 2017 nastúpili 4 príslušníci.  

Na základe vykonaných personálnych zmien, pracovalo k 31. decembru 2017  

v Mestskej polícii celkom 46 príslušníkov MsP.  

 

V roku 2017  v oblasti technického vybavenia MsP: 

 

a/ obstarala osobné vozidlo Kia Ceed v rámci obnovy vozového parku, ktorú MsP 

začala v roku 2015 výmenou vozidiel, ktorých technický stav je pre výkon služby 

nevyhovujúci. MsP v hliadkovej službe využíva v súčasnosti 3 vozidlá Kia Ceed 

obstarané v rokoch 2015-2017, Fiat Fiorino obstarané v roku 2016, kde je oddelená 

kabína od priestoru so psom, čím sa výrazne zlepšili hygienické podmienky 

príslušníkov MsP, ktorí zabezpečujú odchyt, Škoda Fabia obstarná v roku 2011 

a Opel Combo obstarané v roku 2005. V roku 2018 plánuje MsP ukončiť tento proces 

nahradením najstaršieho vozidla nákupom nového.     

 

b/ vybudovala rádiovú sieť na zabezpečenie spojenia hliadok prostredníctvom 

vozidlových a prenosných rádiostaníc. Spojenie bolo dovtedy zabezpečované 

prostredníctvom mobilných telefónov, čo často komplikovalo účelnú komunikáciu 

hliadok medzi sebou a s operačným strediskom. Vybudovanie tejto siete má zásadný 

vplyv na riadenie výkonu služby aj v krízových situáciách, kedy môže dôjsť k výpadku 

mobilných telefónnych sietí.    

 

c/ v mesiacoch november, december MsP skúšala v rámci bezplatnej zápožičky 

vozidlo na skenovanie a vyhodnocovanie disciplíny vodičov pri dodržiavaní 

parkovacej politiky. Používanie takéhoto vozidla by výrazným spôsobom prispelo 

k zvýšeniu kontroly a tým aj disciplíny dodržiavania parkovacej politiky. Proces 

zavedenia takéhoto vozidla do reálnej prevádzky je však zložitý a dlhodobý, nakoľko 

sa jedná o najmodernejšie technológie (v celej Európe je takáto technológia 

zavedená len v niekoľkých mestách, v rámci Čiech a Slovenska je takéto vozidlo 

v reálnej prevádzke s praktickým využitím pri realizácii priestupkov len v Prahe).   

 

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.  



 
 

     Od roku 2015 sa nové vedenie MsP začalo orientovať viac na ochranu života, 

zdravia, majetku, čistotu a menej na dopravné priestupky. Aj v rokoch 2016, 2017 

sme pokračovali v tomto trende a hlavnou prioritou bola ochrana verejného poriadku 

prostredníctvom preventívnej hliadkovej služby. Maximalizujeme množstvo peších 

hliadok (ako aj cyklohliadok)  a skvalitňujme činnosti v jednotlivých okrskoch. V roku 

2017 došlo k nárastu riešenia dopravných priestupkov, čo súvisí so zavedením novej 

parkovacej politiky (bližšie údaje sú v samostatnej časti venovanej problematike 

statickej dopravy).  

   V záujme ochrany života a zdravia vykonávame napr.  nepretržite pešiu hliadkovú 

službu v piatok a sobotu od 22,00 do 04,00 hod. v lokalite Steps, Mierové námestie, 

ul. Palackého. Pri tejto činnosti sme zaregistrovali a realizovali rôzne protiprávne 

skutky (napr. drogy, bitky, močenie na verejnosti, poškodzovanie majetku) 

a viacerým ruvačkám sme zabránili už pri ich vzniku. Vykonávame pešie hliadky 

v parku, v železničných podchodoch atď. Takisto ako jediný vykonávame preventívnu 

činnosť na prechodoch pre chodcov pri školách. Napriek tomu nám občania zasielajú 

množstvo podnetov a otázok, prečo nevykonávame preventívnu činnosť aj na 

ostatných priechodoch pre chodcov.(žiaľ nedokážeme obsiahnuť všetky potrebné 

prechody a Policajný zbor nás v tejto činnosti odmieta podporiť. Z nasledujúcej 

tabuľky je zrejmé, že naďalej pokračujeme v nastavenom trende, teda vo zvýšenej 

orientácii na ochranu života zdravia, majetku atď. Pritom ale vidieť znovu veľký 

nárast činnosti v oblasti dopravných priestupkov, čo je dané zvýšenými nárokmi na 

kontrolu v statickej doprave po zavedení novej parkovacej politiky.  

   

rok papuče ostatné donuc. 

prostriedky ako 

hmaty, chvaty.. 

útoky na policajtov 

2014 2538 2 0 

2015 722 11 4 

2016 999 59 5 

2017 2231 45 1 

      

      V rámci tejto činnosti sa podarilo napr.: 

-zachrániť ženu, ktorú si všimli v bezvedomí vo vozidle, ktorá sa pokúsila 

o samovraždu 

-zachrániť život ležiacej 20 ročnej ženy v bezvedomí, ktorú hliadka našla počas pešej 

služby   

-zadržať páchateľa, ktorý sa v parku obnažoval a obchytkával ženu 

-zadržať v 11 prípadoch osoby podozrivé z prechovávania drog 

-zadržať páchateľa, ktorý rozbil sklené výplne na dverách Synagógy 



 
 

-zadržať páchateľa výtržnosti, ktorý bezdôvodne udrel okoloidúcu ženu v noci na 

námestí 

-zadržať cudzích štátnych príslušníkov, ktorí na Sihoti poškodili viacero vozidiel 

    Samostatnou kapitolou v oblasti verejného poriadku, ktorú síce MsP nevie 

ovplyvniť, je pohyb diviačej zveri hlavne v oblasti Východnej ulice. MsP na 

odporučenie štátneho dozoru v oblasti poľovníctva vykonala v januári akciu 

zameranú na odplašenie diviačej zveri. Toto sa ukázalo ako neúčinné a mesto 

požiadalo o mimoriadny odstrel diviakov. V novembri sa uskutočnila poľovačka pri 

ktorej bolo ulovených 12 diviakov na Brezine. S touto udalosťou súviselo aj 

napadnutie ženy na Sihoti diviakom, ktorý bol zrejme dezorientovaný alebo zranený 

po uvedenej poľovačke.     

     Neoddeliteľnou súčasťou práce mestského policajta v Trenčíne je práca na 

pridelenom okrsku. Policajt zaradený vo výkone služby má pridelenú lokalitu, okrsok 

o ktorý sa zvýšenou mierou hliadkovej činnosti stará. Takýto druh policajnej činnosti 

nie je v očiach verejnosti dosť vidieť ale pre verejný poriadok a čistotu je veľkým 

prínosom občanov tohto mesta.  

Najdôležitejšie činnosti policajta v pridelenom okrsku:  

- kontrola znečisťovania verejných priestranstiev (nepovolené skládky - 
stavebný odpad, komunálny odpad, znečisťovanie komunikácie, 
znečisťovanie plagátovou výzdobou a iné....)v roku 2107 MsP preverila 80 
nelegálnych skládok, pričom 11 z nich vyriešila v zmysle zákona č. 
372/1990 Zb., ostatné postúpila k ďalšiemu riešeniu kompetentným 
útvarom mesta.  

- zisťovanie nepovolených záberov verejného priestranstva (vraky, mot. voz. 
bez TK,EK, nepovolené reklamy typu A) 

- kontrola objektov v majetku Mesta Trenčín 

- poškodzovanie majetku mesta (lavičky, detské ihriská, cintoríny kontajnery, 
zastávky MHD, parky, parčíky mestská zeleň a iné ) 14 x 

- kontrola problémových barov a pohostinstiev ( rušenie nočného pokoja, 
prekračovanie záverečných hodín) 33 x 

- kontrola VZN3/2002 o podmienkach držania psov – (znečistenie ver. 
priestranstiev  

- odchyt túlavých zvierat a umiestnenie do karanténnej  stanice (121 x),  
-     kontrola a riešenie neprispôsobivých občanov na pridelenom úseku 

- spolupráca s centrami seniorov 
- komunikácia hlavne so staršími spoluobčanmi v pridelenom úseku 
- komunikácia s bytovými spoločenstvami 
- nahlasovanie nefunkčného verejného osvetlenia  (67 x) 
-     nahlasovanie jám a výtlkov na komunikáciách (45 x)    
- nahlasovanie nebezpečných suchých stromov resp. konárov, patria sem aj 

prerastajúce konáre do chodníkov a prekryté DZ konármi... 
- nahlasovanie poškodených dopravných značiek a dopravných zariadení  

(112 x) 
- nahlasovanie poškodených a prepadnutých kanálov (11 x) 



 
 

- nahlasovanie, prípadne odvoz uhynutých zvierat (pes, mačka, holub a iné) 
(104 x) 

- doručovanie písomností pre súdy, exekútorov, MsÚ (258 x) 
 

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“). Účelom tejto časti je 

poukázať hlavne na legislatívne problémy, vďaka ktorým nemôže MsP dôsledne 

vykonávať ochranu obyvateľstva pred protiprávnymi činnosťami.  

a/ Rušenie nočného kľudu 

     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. V záujme ochrany obyvateľov pred nežiadúcim 

hlukom by bolo potrebné novelizovať súčasnú legislatívu. Napriek tomu sa MsP 

snaží o ochranu obyvateľov pred nežiadúcim hlukom tým, že preveruje každé 

oznámenie od občana na rušenie nočného kľudu a vyvíja maximálnu snahu (aj 

napriek uvedeným legislatívnym problémom), aby došlo k zníženiu hluku hlavne 

z prevádzok v blízkosti bytových domov.   

     

      V roku 2017 MsP riešila celkovo  147, oznámení pre podozrenie z porušenia 

nočného kľudu, z toho 129 bolo prejednaných na mieste, zvyšný počet 

boli neopodstatnené oznámenie o rušení nočného kľudu. S rušením nočného kľudu 

z prevádzok úzko súvisia aj priestupky spáchané nedodržaním záverčných hodín. 

 

Rušenie nočného 

kľudu 

Byty prevádzky ostatné – verejné 

priestranstvá 

spolu 

počet oznámení 23 16 90 129 

 

   K zlepšeniu situácie v tejto oblasti by mala prispieť aj skutočnosť, že po dohode 

s prevádzkovateľom Autocampingu nebude bez súhlasu mesta dochádzať ku 

koncertom na mestských pozemkoch na Ostrove. V minulosti bolo na takéto koncerty 

veľa sťažností občanov.  

 

b/ Ochrana pred zneužívaním alkoholických nápojov 

     Opätovne poukazujem na absenciu VZN, ktorým by mesto v zmysle zákona 
o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov určilo miesta, kde je zakázané 
požívať alkoholické nápoje na verejnosti. Takouto úpravou sa nevyriešia všetky 
problémy v tejto oblasti, ale vedeli by sme vyriešiť oznámenia typu „bezdomovci 
sedia na námestí na pódiu a požívajú alkohol“.   
     V súvislosti s požívaním alkoholu na verejných priestranstvách je potrebné 
kontrolovať dodržiavanie ustanovení Zákona NR SR č. 219/1996 Z. z. o ochrane 
pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke 
protialkoholických záchytných izieb. Na rozdiel od napr. ČR, u nás nefungujú 
záchytné izby. Legislatívna úprava je nejasná a jednotlivé rezorty si to prehadzujú 
ako horúci zemiak. Pritom máme veľké množstvo výjazdov k ležiacim osobám na 



 
 

ulici pod vplyvom alkoholu. S takouto osobou nemáme čo spraviť, pokiaľ ju nezoberie 
RZP do nemocnice, čo často odmietnu ak je osoba iba pod vplyvom alkoholu a nie je 
zranená. Hrozí, že takúto usmrtí vozidlo, prípadne zmrzne v zimnom období.   
     V roku 2017 MsP zistila 73 porušení uvedeného zákona osobami maloletými 
a mladistvými, ktoré v zmysle zákona č. 219/1996 Z. z. zákona nesmú používať 
alkoholické nápoje a iné návykové látky. Najväčší počet porušení bol zaznamenaný 
v centrálnej časti mesta. 
 

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.  

     V zmysle zákona NR SR č. 282/2002 Z.z. môže obec vymedziť miesta, kde je 

voľný pohyb psa zakázaný. MsP navrhuje určiť a označiť vybrané lokality, kde bude 

voľný pohyb psa zakázaný. Domnievame sa, že takýmto opatrením sa zvýši 

bezpečnosť obyvateľov (a hlavne detí) a takisto sa v týchto lokalitách zníži množstvo 

znečistení od psích výkalov.  

     V súčasnosti hliadky MsP vykonávajú pravidelne kontrolu dodržiavania 

uvedeného VZN. Treba ale priznať, že v prípadoch ak majitelia psov vidia hliadku 

MsP plnia si  všetky povinnosti vyplývajúce z VZN a takáto kontrola sa potom míňa 

účinku. Je dôležité aby mesto vyvinulo väčšiu aktivitu aby sa občania (majitelia psov) 

správali zodpovedne z vlastného presvedčenia a nie iba z obavy uloženia pokuty zo 

strany MSP. V roku 2017 MsP riešila 118 prípadov podozrenia z porušenia 

predmetného VZN.  

priestupky Pes bez 

známky 

Znečistenie 

exkrementami 

Napadnutie 

psa psom 

Zranenie 

človeka 

psom 

Odchyt 
psa 

počet 5 1 2 3 121 

 

d/ Bezdomovci 

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

bezdomovcov. 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. Veľký kus práce v tejto oblasti odvádza 

terénny sociálny pracovník z radov MsP. Jeho činnosti je venovaná samostatná časť 

tejto správy. Ako nedostatok v meste v tejto oblasti vidíme absenciu systému 

navzájom kooperujúcich zariadení, ktoré by sa mali zaoberať jednotlivými druhmi 

sociálnej pomoci. Zariadenie na Nešporovej ulici nedokáže zvládnuť všetky činnosti 



 
 

smerujúce k tomu, aby sa nezvyšoval počet tých viditeľných na ulici, tých ktorí už 

akúkoľvek pomoc odmietajú. Samozrejme nie je to len funkcia mesta, ale aj 

samosprávneho kraja a štátu. 

    

e/ Používanie pyrotechnických výrobkov.  

     Pozitívnym posunom v oblasti verejného poriadku v roku 2017 bolo schválenie 
VZN o používaní pyrotechnických výrobkov na území mesta Trenčín z roku 2016, 
keď bolo používanie pyrotechnických výrobkov obmedzené len do dvoch dní v roku.  
Občanmi bol nahlásených 15 podnetov na používanie pyrotechniky. Vybavených 
bolo 6 priestupkov, nakoľko aj po oznámení takejto protiprávnej činnosti je ťažké 
nájsť a identifikovať páchateľa. Ťažko je dať relevantné čísla, ale odhadujeme pokles 
používania pyrotechnických výrobkov v meste hlavne v mesiacoch november, 
december o viac ako 60 %. Teda aj keď dohľadanie konkrétnych páchateľov je 
ťažké, prijatie tohto VZN malo podstatný vplyv na občanov, k čomu zrejme prispela aj 
kvalitná mediálna práca mesta v oblasti informovanosti občanov.       
  

f/ Statická doprava  

     V roku 2017 došlo v Trenčíne v oblasti statickej dopravy k prelomovej udalosti, 

keď sa stalo účinným VZN o dočasnom parkovaní. Vzhľadom na dlhodobo zaužívaný 

stav, že na verejnom priestore sa parkuje bezplatne boli zo začiatku viaceré 

negatívne ohlasy, ale postupom času pribúda pozitívnych reakcií občanov.  

     Teraz, po takmer 10 mesiacoch platnosti parkovacej politiky možno konštatovať, 

že došlo ku zjavnej regulácii v oblasti statickej dopravy, keď je možné v každom čase 

legálne zaparkovať aj v tých najfrekventovanejších lokalitách.  

      MsP vykonáva pravidelnú systematickú  kontrolu dodržiavania parkovacej 

politiky. Stávame sa však často terčom kritiky, keď viacerí občania kvôli spoplatneniu 

doslova požadujú 100%-nú kontrolu. Tú je však možné dosiahnuť len za neúmerných 

finančných nákladov, ktoré by niekoľkonásobne prevýšili výber z parkovného.  

     V roku 2017 sme skontrolovali viac ako 55.000 vozidiel, zistili sme pri tom viac 

ako  8.700 priestupkov. Percento zaplatenosti, teda disciplína dodržiavania je  84 %. 

     Aj keď pre MsP znamená zavedenie novej parkovacej politiky enormnú záťaž, je 

nutné v tomto trende pokračovať aj v ostatných mestských častiach, lebo neexistuje 

alternatíva na zvládnutie kolapsu v statickej doprave v každom väčšom meste. 

Zaznamenali sme aj požiadavky občanov iných mestských častí napr. Noviny, Juh, 

aby aj u nich bola zavedená parkovacia politika, nakoľko ten stav je neúnosný. 

    Opätovne musím spomenúť, že MsP a hlavne občanom mesta by veľmi pomohlo, 

keby sa aj Policajný zbor podieľal na kontrole v statickej doprave, nakoľko mu to 

vyplýva priamo zo zákona. Takisto by veľmi pomohla zmena legislatívy, aby aj 

mestská polícia mohla využívať inštitút objektívnej zodpovednosti pri riešení 

priestupkov v statickej doprave a takisto zmena legislatívy v oblasti platenia sankcií, 

keď aj v dnešnej dobe elektronizácie stále musia policajti vypisovať papierové 

pokutové bloky.  



 
 

    Ďalším pretrvávajúcim problémom je dopravný režim v pešej zóne, hlavne na 

Mierovom a Štúrovom námestí z hľadiska bezpečnosti chodcov. Navrhujeme skrátiť 

v dopoludňajších hodinách zásobovanie do 9,00 hod. Takisto navrhujme mechanickú 

zábranu vstupu na všetkých prístupových cestách do pešej zóny s elektronickým 

systémom zabezpečujúcim vstup užívateľom nehnuteľností. Takýto spôsob je 

lacnejší a efektívnejší ako neustála prítomnosť príslušníkov MsP.     

 

g/ Autovraky 

     Častou požiadavkou obyvateľov je aj odstránenie autovraku, teda vozidla, ktoré 

dlhodobo nikto nepoužíva, ktoré poškodzuje (prípadne ohrozuje) životné prostredie, 

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. Ak sa toto nepodarí, upovedomujeme správcu komunikácií a tento má 

zabezpečiť odstránenie vraku v zmysle zákona o odpadoch, prípadne odstrániť 

vozidlo v zmysle  zákona č. 8/2009 o pravidlách cestnej premávky. V minuloročnej 

správe som písal, že s odstraňovaním vrakov sa začalo v marci 2017. 

    MsP zadokumentovala a oznámila správcovi komunikácie za účelom ďalšieho 

zákonného postupu 11 vrakov. V roku 2017 bolo odstránených 8 vrakov. (3 odtiahol 

správca komunikácie a 5 odtiahli majitelia vozidiel). Proces odstránenia vraku 

z komunikácie je v mnohých prípadoch zdĺhavý a vrhá negatívne svetlo na Mestskú 

políciu, nakoľko občania vnímajú, že MsP zdokumentuje takýto vrak a ak dlhú dobu 

nedôjde k jeho odstráneniu dávajú za vinu MsP, že sa to neudialo, pritom MsP svoj 

diel práce vykonala a samotné odstránenie nepatrí do jej kompetencie.    

 

h/ porušovanie verejného poriadku cudzími štátnymi príslušníkmi 

     V roku 2017 sme zaznamenali 6 udalostí súvisiacich s cudzími štátnymi 

príslušníkmi, hlavne zo Srbska. Preverovali sme sťažnosti na rušenie nočného kľudu 

v miestach ich ubytovania, priestupok proti občianskemu spolužitiu a zadržali sme 

dvoch páchateľov trestného činu, ktorí poškodili viaceré vozidlá na Sihoti. Takisto 

zaznamenávame podnety občanov, že majú strach zo skupiniek takýchto osôb, 

hlavne v miestach ich pobytu v Trenčíne. Jedná sa o pracovníkov výrobných firiem, 

ktorí sem prichádzajú na niekoľko mesiacov a v prípade spáchania protiprávneho 

skutku tým môže byť znemožnená identifikácia takéhoto páchateľa. Takéto 

krátkodobé zamestnávanie cudzích štátnych príslušníkov, jedná sa zväčša 

o mladých mužov, považujeme za podstatné riziko zhoršenia verejného poriadku 

hlavne v páchaní pouličnej kriminality. Oveľa lepšou politikou štátu by bolo prilákanie 

kvalifikovaných pracovníkov aj s rodinou na Slovensko.   

  

4. Monitorovací kamerový systém 

     Dôležitým faktorom prevencie kriminality a porušovania verejného poriadku je 

monitorovací kamerový systém. MsP disponuje 63 kamerami, z toho sú 3 vnútorné 



 
 

na oddelení MsP. V roku 2017 sme v rámci dotácie od MV SR modernizovali 

kamerový systém. Pri tejto modernizácii boli vymenené zastarané servre, monitory a 

na tri vybrané kamery boli umiestnené moderné snímacie zariadenia s rozsahom 

snímania 360 stupňov, čím sme posunuli kvalitu tohto systému znovu vyššie. Aj 

vďaka týmto najmodernejším kamerám sa podarilo v tomto roku zadržať troch 

páchateľov krádeží bicykla.  

 Trestné činy Priestupky vo 

verejnom 

poriadku 

Priestupky v 

doprave 

ostatné spolu 

Zaznamenané 

udalosti kamerami 

3 50 138 135 326 

Trestné činy: drogové,  výtržnosť.. 

Priestupky vo verejnom poriadku: močenie na verejnosti, znečisťovanie ver, priestranstva.. 

Ostatné: nefunkčné osvetlenie, zranené osoby ležiace na ulici.. 

 

5. Preventívne aktivity 

     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. 

  

Hlavnými témami boli 

 popularizácia a priblíženie práce MsP, 

 prevencia kriminality a sociálno-patologických javov, 

 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 2017 na tieto témy: 

 
Pre žiakov základných škôl: 

 Šikanovanie na školách / „Spolu proti šikane“/ 

 Internetové šikanovanie. 

 Dopravná výchova – chodci a cyklisti. 

 Alkohol a tabakové výrobky. 

 Trestno-právna zodpovednosť maloletých. 
 

Pre žiakov stredných škôl: 

 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. 
 
     Do oblasti prevencie možno zaradiť aj denný tábor, ktorý zorganizovala 
v priestoroch mestskej chaty v Soblahove MsP pre deti Trenčianskych škôl. Tábora 
sa zúčastnilo 25 detí. 

Objekt 

prevencie Počet prednáš. hodín 

Počet 

poslucháčo

v 

 žiaci 

a študenti    23 435 

 Seniori          7 156 

 
    
Celkom    30                                                 

591 

 

         6. Terénna sociálna práca 

Mestská polícia Trenčín pôsobí v rámci preventívnej činnosti aj na úseku 

terénnej sociálnej práce. Na túto činnosť je na Mestskej polícii vyčlenený jeden 

príslušník, ktorý úzko spolupracuje s Útvarom sociálnych vecí mesta Trenčín, ako aj 

s odbornou Komisiou sociálnych vecí a verejného poriadku mesta Trenčín. 

Cieľovou skupinou, s ktorou pracuje sú ľudia v nepriaznivej sociálnej a životnej 

situácii, resp. ľudia bez domova. Väčšinou sa s týmito ľuďmi pracuje v ich 

prirodzenom prostredí, napr. na ulici, na stanici, v parku, pri obchodných domoch 

atď. Priamo v teréne im je poskytované sociálne poradenstvo, ponúknuté možnosti 

a spôsoby riešenia ich nepriaznivej sociálnej situácie, ale aj pomoc pri riešení týchto 

problémov. Taktiež im je poskytnutá pomoc pri uplatňovaní práv a právom 

chránených záujmov, čo je napr. pomoc pri vybavovaní osobných dokladov 

(občiansky preukaz, rodný list), dôchodkov, príspevkov, písanie životopisu, rôznych 

úradných záležitostí, vypisovaní tlačív, žiadostí atď. Ľuďom v núdzi sú poskytované 

základné informácie o možnostiach osobného bankrotu, poskytované informácie o 

tom, kde sa v Trenčíne nachádza nízkoprahové denné centrum, resp. nocľaháreň, 

prípadne, kde sa môžu lacnejšie ubytovať. V niektorých prípadoch sú sprevádzaní po 

úradoch a inštitúciách (napr. ÚPSVaR v TN, Soc. poisťovňa v TN, zdravotné 

poisťovne, FN TN). V neposlednom rade im je poskytnutá pomoc s hľadaním práce, 

napr. práce s ubytovaním, alebo sú smerovaní ďalším odborníkom. Dôležitou 

súčasťou pracovnej činnosti je veľmi úzka spolupráca so zamestnancami Útvaru 

sociálnych vecí Trenčína, rovnako zamestnancami nízkoprahového denného centra 

a nocľahárne v Trenčíne, kde sa núdznym  ďalej venujú a spoločne hľadáme ďalšie 



 
 

dostupné riešenia ako im zo situácie pomôcť. Pri tejto činnosti sa podarilo zistiť 

a zaevidovať, že v katastrálnom území mesta Trenčín sa nachádza približne 120 ľudí 

bez domova. Nejedná sa o zvýšený počet ľudí žijúcich na okraji spoločnosti 

v porovnaní za predchádzajúci kalendárny rok 2016, ale o získanie presnejších 

informácií, nakoľko ľudia bez prístrešia častejšie migrujú. Touto činnosťou sa cielene 

zmapovalo a zadokumentovalo viacero lokalít a miest, kde sa ľudia bez domova 

nachádzajú a zdržiavajú. Na základe týchto zistení sa podarilo zvýšiť efektivitu pri 

doručovaní zásielok do vlastných rúk (doručeniek), pre ľudí, ktorí sú ťažko 

zastihnuteľní a urýchliť tak množstvo stagnujúcich úradných konaní a procesov. Bola 

realizovaná súčinnosť s príslušníkmi PZ SR pri hľadaní nezvestných osôb alebo osôb 

v pátraní. V prípade úmrtia ľudí bez domova na území mesta Trenčín boli 

informovaní pozostalí o možnostiach sociálneho pohrebu a následného prevzatia 

telesných pozostatkov (urny) po uhradení výdavkov v prípade, že spopolnenie 

zrealizovalo mesto. Ďalej sa podarilo aktivizovať ľudí bez domova za účelom 

upratovania a čistenia miest, kde sa väčšinu času nachádzajú a zdržiavajú, 

budovanie vzťahu k čistote a poriadku, zrealizované upratovacie brigády na ulici 

Soblahovskej – lúka pri MHaSL TN a v parku gen. M. R. Štefánika. Realizovaná bola 

tiež spolupráca pri rôznych činnostiach s príslušnými útvarmi Mestského úradu 

Trenčín, napr. Útvar sociálnych vecí, Útvar životného prostredia, Útvar interných 

služieb, Útvar majetku, atď. Ďalej bola cez zimu na Mestskom úrade Trenčín 

uskutočnená pre ľudí bez domova dobrovoľná zbierka zimného oblečenia, ktoré bolo 

následne rozdávané ľuďom bez domova priamo v teréne. Taktiež sa podarilo byť 

súčasťou pri projekte s charitou, ktorá zakúpila a darovala mestu Trenčín vojenský 

stan a spacie vaky pre ľudí bez domova v prípade extrémnych mrazov.  Viackrát 

zrealizovaná vzájomná spolupráca s dobrovoľníkmi z Farskej charity Trenčín – Juh 

(pri čistení parku gen. M. R. Štefánika a vydávaní polievok ľuďom bez strechy nad 

hlavou). 

Ľudia sú bez domova z rôznych dôvodov a príčin. Nejedná sa len o 

všeobecne známy a najčastejší dôvod, že sú závislí na alkohole. Ľudia sa ocitajú na 

ulici bez prístrešia aj z iných dôvodov napr.: neuplatnenie sa na trhu práce a 

dlhodobá nezamestnanosť, neschopnosť splácať svoje dlhy, odchovanci detských 

domovov, rozvody, nepriaznivý zdravotný stav, obete domáceho násilia, úmrtie 

blízkej osoby, s ktorou bývali a následná neschopnosť  samostatne platiť nájom, atď. 

Je nutné dodať, že pre niekoho je život bez domova a túlavý spôsob života životný 

štýl, pre iného je to nepriaznivá životná a sociálna situácia, v ktorej nechce zotrvať a 

potrebuje pomôcť. Hlavným cieľom a poslaním je pomôcť tým, ktorí o pomoc stoja 

a pokiaľ možno im pomôcť čo najrýchlejšie sa zaradiť do normálneho života. Preto je 

veľmi dôležitá prevencia, zachytiť ľudí, ktorí sa ocitli na ulici a potrebujú sa 

zorientovať v možnostiach, ako sa vrátiť do spoločnosti. Samozrejme, že je lepšie, 

pokiaľ sa problém podarí zachytiť ešte pred tým, ako sa človek ocitne bezradný na 

ulici. Je veľmi náročné aktivizovať a motivovať človeka, ktorý sa stotožnil s rolou 

človeka bez domova. Jedná sa väčšinou o ľudí, ktorí sú na ulici viac rokov, pričom 

stratili pracovné a základné hygienické návyky. Veľké zadosťučinenie je, keď sa 

podarí pomôcť človeku, ktorý sa ocitol na okraji spoločnosti a z ulice sa naspäť 

zaradí do plnohodnotného života. Príklady konkrétnej pomoci osobám v ťažkej 

sociálnej situácii sú v prílohe. 



 
 

Príloha k správe o činnosti Mestskej polície v Trenčíne a o stave verejného 

poriadku v meste Trenčín za rok 2017: 

 

Emanuel, ktorý stratil prácu s ubytovaním. Bol zvárač s 35 ročnou praxou a nevedel 

si nájsť prácu. Skončil na ulici, kde bol terénnou sociálnou prácou zachytený. So 

životom bezdomovca nebol zmierený a chcel pracovať. V súčinnosti so 

zamestnancami nízkoprahového denného centra mesta Trenčín mu bola nájdená 

práca s ubytovaním v Bratislave, kde odišiel pracovať. 

 

Peter, mladý človek, ktorý bol odchovanec z detského domova. Dostal sa do zlej 

partie, ktorá ho stiahla. Spáchal čin, za ktorý bol právoplatne odsúdený. Po odpykaní 

si trestu sa ocitol v nepriaznivej životnej a sociálnej situácii, ktorú chcel riešiť.  

Terénnou sociálnou prácou sa ho podarilo zachytiť a taktiež v súčinnosti so 

zamestnancami nízkoprahového denného centra mesta Trenčín a zamestnancami 

Útvaru sociálnych vecí Trenčín sa mu podarila nájsť práca s ubytovaním v Českej 

republike, kde odišiel.  

 

Ďalšou skupinou ľudí, s ktorou sa pri práci stretáva sú seniori, nakoľko Útvar 

sociálnych vecí mesta Trenčín alebo Mestská polícia Trenčín prijíma osobné alebo 

písomné podnety od obyvateľov mesta, ktorí mnohokrát poukazujú na nepriaznivé 

sociálne a životné podmienky, v ktorých žijú susedia v ich okolí. V roku 2017 bolo 

takýchto a im podobných sociálnych šetrení realizovaných 20. Takouto formou 

oznamovatelia žiadajú o pomoc a riešenie situácie, s ktorou si väčšinou nevedia dať 

rady. Majoritne sa jedná o ľudí v seniorskom veku s rôznymi sociálnymi problémami 

a potrebami. Prostredníctvom terénnej sociálnej práce sa podarilo týchto ľudí osobne 

navštíviť v ich prirodzenom prostredí a ponúknuť im možnosti riešenia ich zložitej 

a komplikovanej sociálnej situácie. Jedná sa o službu, pri ktorej sa každý konkrétny 

prípad posudzuje a prejedáva osobitne, s prihliadnutím na všetky okolnosti prípadu 

a s maximálnym využitím dostupných kompetencií. S osobou vo vyššom veku, ktorá 

si nevie samostatne riešiť svoje problémy, sa  pracuje predovšetkým v domácom 

prostredí a so snahou prispôsobiť vyriešenie alebo zmiernenie situácie jej 

požiadavkám a potrebám. Spravidla sa jedná o dôvody, kedy senior nemá 

zabezpečené nevyhnuté podmienky na uspokojenie základných životných potrieb, 

má ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav. Na záver je nutné 

podotknúť, že sa stávajú prípady, kedy je po sociálnom šetrení skonštatované, že 

prijatý podnet od občana bol neopodstatnený, nakoľko senior nebol v nepriaznivej 

sociálnej, ani životnej situácii. Navštívená osoba neuviedla žiadny problém, alebo 

odmietala pomoc pri riešení problému. Prevažne ľudia vyššieho veku nie vždy 

dokážu objektívne zvážiť riziká spojené s ich problémovou situáciou, a preto je 

kladený vyšší dôraz na terénneho sociálneho pracovníka, ktorý musí zohľadniť 

všetky špecifiká a na mieste indikovať primeraný postup zodpovedajúci závažnosti 

situácie. 

 



 
 

Pani Oľga(84 r.)–podľa písomného podnetu od oznamovateľky často zabúda, stráca 

veci, je dezorientovaná, dobre nepočuje. Susedia bytového domu sa obávajú o život, 

zdravie, majetok, nakoľko v byte manipuluje aj s plynovým sporákom. Terénnou 

sociálnou prácou bolo v domácnosti základnou diagnostikou zistené, že pani Oľga 

trpí rozsiahlou stareckou demenciou. Následne bola osobne odprevadená k 

praktickému lekárovi a ďalej na Psychiatrické oddelenie do Fakultnej nemocnice v 

Trenčíne, kde bola hospitalizovaná a pri vyšetrení bola potvrdená rozsiahla starecká 

demencia. Nakoľko bola pani Oľga bez rodinných príslušníkov a blízkych, ktorí by sa 

mohli o ňu starať a ochorenie bolo tak závažné, že nezvládala základné úkony 

sebaobsluhy, bola po preliečení v nemocnici prevezená do špecializovaného 

zariadenia sociálnych služieb.  

 

Pani Melánia (84 r.)–podľa podnetu od susedy mala byť v zlom zdravotnom stave, 

nepriaznivej sociálnej situácii a miestami dezorientovaná. Sociálnym šetrením 

v domácnosti bolo zistené, že podnet sa zakladá na pravde. Pani Melánia ťažko 

chodila s dvoma francúzskymi barlami, takmer nepočula a dlhodobo odmietala 

lekársku pomoc. Byt bol taktiež zanedbaný. Následne bol kontaktovaný jej syn a pani 

Melánia bola presvedčená, aby prijala lekársku pomoc a do miesta bydliska jej bola 

privolaná Rýchla zdravotná pomoc, ktorá ju previezla do Fakultnej nemocnice 

v Trenčíne. 

 

Pán Viktor (79 r.) –podľa oznamu mal byť osamelý v zlom zdravotnom stave, pričom 

mal chodiť po byte štvornožky. Sociálnym šetrením aj u rodiny bolo zistené, že 

podnet sa nezakladal na pravde. Pán Viktor nebol v nepriaznivom zdravotnom stave 

a nechodil po byte štvornožky. Nakoľko býva v byte na prízemí, tak ho oznamovateľ 

videl z chodníka, keď cvičil kliky na zemi, čo budilo dojem, že chodí štvornožky po 

byte od bolesti. Pán Viktor športuje a snaží sa zdravo žiť.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

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 2017“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


