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Dôvodová správa 

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

v meste Trenčín za rok 2018 

 

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

v meste Trenčín za rok 2018“ 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 

a) k 1. januáru 2018, pracovalo v Mestskej polícii Trenčín celkom 46 príslušníkov. Na 

vlastnú žiadosť v priebehu roku 2018 ukončili pracovný pomer 9 príslušníci MsP, 

medzi nimi aj náčelník MsP Trenčín Ing. Ivan Liptai a ZN MsP pre výkon služby Mgr. 

Milan Sláviček. K MsP Trenčín v priebehu roka 2018 nastúpili 5 príslušníci.   

     Na základe vykonaných personálnych zmien, pracovalo k 31. decembru 2018  

v Mestskej polícii celkom 42 príslušníkov MsP.   

     V hodnotenom období nastúpili na odbornú prípravu príslušníka obecnej polície 

štyria príslušníci MsP Trenčín.  

  

b) v roku 2018 bola ukončená obnova vozového parku, vyradením najstaršieho 

vozidla Opel Combo (obstarané v roku 2005) a nákupom nového vozidla Toyota 

Yaris Hybrid. V súčasnej doba sa v hliadkovej službe využívajú 3 vozidlá Kia Ceed 

obstarané v rokoch 2015-2017, Fiat Fiorino obstarané v roku 2016, ktoré je určené 

na odchyt psov a Škoda Fabia obstaraná v roku 2011. 

 

c) v roku 2018 pokračovala MsP, v spolupráci s dodávateľskou fy FT Technologies 

a.s., v testovaní vozidla na kontrolu parkovania tzv. „CamCar“, ktoré má výraznou 

mierou prispieť k zefektívneniu kontroly.  

     Po doladení jednotlivých systémov bola v mesiaci november 2018 podpísaná 

kúpna, licenčná a servisná zmluva medzi Mestom Trenčín a fy FT Technologies, a.s. 

o nákupe technológie pre monitorovacie vozidlo, určenej na účely kontroly EČ 

parkujúcich vozidiel. Technológia zahŕňa kamerový systém určený k inštalácií na 

bežné osobné motorové vozidlo a zariadenie umiestnené v interiéri vozidla, 

prostredníctvom ktorého sú údaje nasnímané kamerovým systémom prenášané do 

modulu informačného systému MP Manager, ktorý ich následne vyhodnocuje.                

     Technológia bola následne začiatkom roku 2019 namontovaná na hybridné 

vozidlo Mestskej polície. V súčasnej dobe je technológia v plnej miere využívaná na 

potreby kontroly regulácie parkovania v meste Trenčín.   

 

d) v roku 2018 boli v rámci kompletnej rekonštrukcie Mierového námestia 

nainštalované do stĺpov verejného osvetlenia nové kamery v celkovom počte 19 ks, 

ktoré sú zahrnuté do kamerového systému MsP. 

 

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 kľudu, zvláštne 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.  
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     V roku 2018 pokračoval nárast riešenia dopravných priestupkov, čo súvisí so 

zavedením novej parkovacej politiky ( podrobnejšie údaje sú uvedené v samostatnej 

časti venovanej problematike regulácia parkovania).   

     V záujme zabezpečenie verejného poriadku a ochrany života a zdravia vykonáva 

MsP pešiu hliadkovú službu v piatok a sobotu od 23:00 do 05:00 hod. v centre 

mesta. Počas tejto činnosti sme zaregistrovali a realizovali rôzne protiprávne skutky 

(napr. narúšanie občianskeho spolunažívania, močenie na verejnosti, poškodzovanie 

majetku a drogovú trestnú činnosť) a zabránili viacerým „ruvačkám“ už pri ich vzniku. 

Taktiež sa nám vo zvýšenej miere podarilo eliminovať zakladanie skládok odpadu 

v centre mesta, nezodpovednými prevádzkarmi, ktorí vykladajú odpad či už mimo 

stanoveného času resp. v neoznačených vreciach. Pešie hliadky vykonávame 

v parkoch, v podchodoch, na miestach so zvýšenou koncentráciou mládeže, na 

sídliskách atď. Takisto vykonávame preventívnu činnosť na priechodoch pre chodcov 

pri školách v ranných hodinách, v čase príchodu detí do škôl. 

     Neoddeliteľnou súčasťou práce mestského policajta v Trenčíne je práca na 

pridelenom okrsku. Každý policajt zaradený vo výkone služby má pridelený okrsok, 

o ktorý sa vo zvýšenej miere počas hliadkovej činnosti stará. Takýto druh policajnej 

činnosti je pre občanov mesta veľkým prínosom, najmä čo sa týka verejného 

poriadku a čistoty.  

Činnosti policajta v pridelenom okrsku:  

- kontrola znečisťovania verejných priestranstiev (nepovolené skládky- stavebný 
odpad, komunálny odpad, znečisťovanie komunikácie, znečisťovanie plagátovou 
výzdobou a iné....). V roku 2018 MsP preverila 79 oznámení týkajúcich sa 
zakladania nelegálnych skládok, pričom 28 z nich vyriešila v zmysle zákona č. 
372/1990 Zb., ostatné postúpila k ďalšiemu riešeniu kompetentným útvarom 
mesta resp. požiadala o ich odstránenie  

- 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 ) 12 x 
- kontrola problémových barov a pohostinstiev (rušenie nočného pokoja, 

nedodržiavanie zatváracích hodín) 33 x 
- kontrola a riešenie neprispôsobivých občanov na pridelenom úseku 

- komunikácia hlavne so staršími spoluobčanmi v pridelenom úseku 
- komunikácia s bytovými spoločenstvami 
- nahlasovanie nefunkčného verejného osvetlenia  (44 x) 
- nahlasovanie jám a výtlkov na komunikáciách (59 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  (55 x) 
- nahlasovanie poškodených a prepadnutých kanálov (14 x) 
- nahlasovanie, prípadne odvoz uhynutých zvierat (pes, mačka, holub a iné) (87x) 
- doručovanie písomností pre súdy, exekútorov, MsÚ (172 x) 



MESTSKÁ POLÍCIA TRENČÍN 

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

 

6 
 

3. Problematické oblasti vo veciach ochrany verejného poriadku: 

     MsP vykonáva svoju činnosť v súlade so zákona o obecnej polícii a všeobecne 

záväzných nariadení mesta (ďalej len „VZN“). Účelom tejto časti je poukázať na 

niektoré oblasti verejného poriadku, ktoré tvoria prevažnú časť činnosti MsP.  

 

a/ Rušenie nočného kľudu 

      V roku 2018 MsP riešila celkovo 292 oznámení pre podozrenie z porušenia 

nočného kľudu, z toho 124 bolo prejednaných na mieste, zvyšný počet bol 

vyhodnotený ako neopodstatnené oznámenie o rušení nočného kľudu resp. v čase 

príchodu hliadky na miesto k rušeniu nedochádzalo. S rušením nočného kľudu 

z prevádzok úzko súvisia aj priestupky spáchané nedodržaním záverečných hodín. 

 

Rušenie nočného kľudu byty prevádzky ostatné – verejné priestranstvá spolu 

počet oznámení 49 15 60 124 

 

 

b/ Ochrana pred zneužívaním alkoholických nápojov 

     Mesto Trenčín malo v minulosti dvakrát prijaté VZN týkajúce sa problematiky 

podávania a požívania alkoholu (konkrétne VZN č. 5/2009 a VZN č.14/2014), ktoré 

po napadnutí protestom prokurátora mestské zastupiteľstvo zrušilo. V minulom roku, 

vzhľadom k zmene v zákone o obecnom zriadení, § 2b ods.1 obsahuje zákonnú 

definíciu verejného priestranstva, ktorá už neprihliada na vlastnícke vzťahy 

k pozemkom, bolo schválené VZN mesta Trenčín č. 11/2018 o ochrane pred 

zneužívaním alkoholických nápojov s účinnosťou 16.10.2018. MsP riešila do konca 

roka celkom 17 priestupkov. V prevažnej miere sa jednalo o ľudí bez domova.     

     V súbehu s kontrolou dodržiavania uvedeného VZN o ochrane pred zneužívaním 
alkoholických nápojov zistila MsP v roku 2018 - 38 porušení zákona č. 219/1996 Z. z. 
o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a zriaďovaní a prevádzke 
protialkoholických záchytných izieb a to konzumáciu alkoholických nápojov osobami 
maloletými a mladistvými. Porušenia tohto zákona boli následne v zmysle zákona 
o obecnej polícií oznámené príslušnej obci na prejednanie. Najväčší počet porušení 
bol zaznamenaný v centrálnej časti mesta, v lesoparku Brezina a v priestoroch 
oddychových zón pri rieke Váh. 
 

c/ Voľný pohyb psov  

     V súčasnosti hliadky MsP vykonávajú pravidelnú kontrolu dodržiavania VZN č. 

3/2002 o podmienkach držania psov v meste Trenčín. V roku 2018 MsP riešila 117 

priestupkov za porušenie predmetného VZN. V drvivej väčšine sa jednalo hlavne o 

voľný pohyb psa bez dozoru. Za uplynulý rok odchytila MsP na území mesta 112 

psov, ktorí sa pohybovali bez dozoru majiteľa.  
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priestupky Znečistenie 

exkrementami 

Napadnutie 

psa psom 

Zranenie 

človeka 

psom 

Odchyt 
psa 

počet 1 0 2 112 

 

d/ Bezdomovci 

    Aj v minulom roku sme registrovali opakujúce sa sťažnosti občanov mesta 

týkajúce sa bezdomovcov. Uvedenej problematike sa venujeme vo zvýšenej miere aj 

počas hliadkovej služby. Väčšina oznámení sa týka konzumácie alkoholických 

nápojov na verejnosti, verejného pohoršenia, znečistenia verejného priestranstva 

a obťažovania zo strany bezdomovcov. Jedná sa hlavne o lokality ako je park M.R. 

Štefánika, átrium na ul. Sládkovičova a v letných mesiacoch Zátoka pokoja. Avšak pri 

riešení priestupkov sa represívna činnosť míňa účinku, oveľa účinnejšia je 

preventívna a osvetová činnosť. Tomuto smerovaniu a riešeniu tejto problematiky, 

ktorej sa vo veľkej miere venuje terénny sociálny pracovník, je venovaná samostatná 

kapitola správy o činnosti.  

    

e/ Používanie pyrotechnických výrobkov.  

     V roku 2018 bolo občanmi nahlásených 15 podnetov na používanie pyrotechniky. 
Z uvedeného počtu boli v zmysle zákona doriešené 4 priestupky za porušenie VZN č. 
14/2016 o pyrotechnike. Vo zvyšných prípadoch sa nepodarilo nájsť a identifikovať 
páchateľa. 
  
  
f/ Statická doprava  

    V roku 2018 pokračovala MsP v kontrole dodržiavania VZN 10/2016. Na tento účel 

boli vyčlenení desiati príslušníci MsP na kontrolu regulovaného parkovania. MsP 

vykonáva pravidelnú systematickú kontrolu dodržiavania parkovacej politiky.  

     V zóne s regulovaným parkovaním sme skontrolovali viac ako 140.000 vozidiel, 

zistili sme pri tom viac ako 5230 priestupkov, pri ktorých vodiči neuhradili poplatok za 

parkovanie a 471 priestupkov, kde vodiči parkovali vozidlo mimo parkovacích miest.  

    V máji 2018 sme boli na základe upozornenia Okresnej prokuratúry Trenčín, 

nútení pozastaviť kontrolu dodržiavania dopravnej značky IP27a – Zóna 

s regulovaným parkovaním z dôvodu, že túto dopravnú značku nemáme taxatívne 

uvedenú v zákone o obecnej polícii. Následne sme museli riešiť vozidlá na základe 

porušenia VZN a nie za nerešpektovanie dopravnej značky IP27a. V takomto prípade 

nemáme zákonnú možnosť použiť technický prostriedok na zabránenie odjazdu 

motorového vozidla – tzv. „papuču“. Vec sme riešili len predvolaním pre 

neprítomného vodiča a takýto postup, vzhľadom na kompetencie obecných polícií, 

nedosahuje želaný cieľ a to zvýšenie objasnenosti priestupkov (vodiči, ktorí sa 
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opakovane dopúšťajú takýchto priestupkov, sa nedostavujú na predvolanie a tým 

klesá objasnenosť). Preto sme v spolupráci s Mestom Trenčín a ostatnými obecnými 

políciami na  Slovensku začali iniciovať zmenu zákonov, ktoré by významne prispeli 

k zvýšeniu kompetencií obecnej polície.   

    Dôležitým faktorom, ktorý významne prispeje k riešeniu problémov v statickej 

doprave, je aj pripravované rozšírenie zóny s regulovaným parkovaním na sídlisko 

Juh a zvyšnú časť Sihote.  

  

g/ Autovraky 

     Aj v roku 2018 pokračovala Mestská polícia Trenčín v spolupráci s útvarom 

mobility v odhaľovaní a následnom odstraňovaní starých vozidiel – autovrakov. 

Mestská polícia vyvíja maximálnu snahu o to, aby sám majiteľ vozidla toto odstránil. 

Ak sa toto nepodarí, upovedomujeme správcu komunikácií a tento následne  

v zmysle zákona o odpadoch zabezpečí odstránenie takéhoto vozidla  

     MsP zadokumentovala 26 starých vozidiel, z ktorých bolo 18 odstránených 

majiteľom vozidla a 8 bolo odtiahnutých správcom komunikácií. Proces odstránenia 

vraku z komunikácie je v mnohých prípadoch zdĺhavý, čo vnímajú obyvatelia mesta 

Trenčín negatívne, nakoľko správca komunikácií musí dodržiavať lehoty stanovené 

v Zákone o odpadoch.  

 

h/ porušovanie verejného poriadku cudzími štátnymi príslušníkmi 

     V roku 2018 sme zaznamenali 15 udalostí súvisiacich s cudzími štátnymi 

príslušníkmi, hlavne zo Srbska, Rumunska a Ukrajiny. V siedmych prípadoch došlo 

k podozreniu zo spáchania trestného činu, v jednom prípade k útoku na verejného 

činiteľa – príslušníka MsP. V ostatných prípadoch sa jednalo hlavne o výtržnosti 

a ublíženie na zdraví. Zvyšných 7 udalostí bolo riešených ako priestupky, v prevažnej 

miere sa jednalo o rušenie nočného kľudu.  

  

4. Monitorovací kamerový systém 

     V rámci situačnej  prevencie  protispoločenskej  činnosti využíva MsP Trenčín 

kamerový monitorovací   systém.   Kamerový   monitorovací   systém  mesta  

Trenčín, ktorý sa postupne dobudováva,  je  účinným  prostriedkom  boja  proti  

kriminalite,  zabezpečuje  obyvateľom  a návštevníkom  väčší    pocit   bezpečia   v   

uliciach   mesta   a  zároveň  slúži   ku  zvyšovaniu efektívnosti zásahov príslušníkov 

MsP Trenčín.  

     Používanie a prevádzkovanie monitorovacieho kamerového systému mestskej 

polície je v súlade so Smernicou na obsluhu a prevádzku monitorovacieho 

kamerového systému mesta Trenčín v správe Mestskej polície Trenčín v zmysle 
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GDPR – General Data Protection Regulation (Nariadenie Európskeho parlamentu a 

Rady EÚ 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní 

osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov) a zákona na ochranu 

osobných údajov č. 18/2018 Z. z. 

     Celkom je v monitorovacom kamerovom systéme 61 kamier, z toho 3 kamery sú 

s prstencom – jedna otočná a štyri pevné snímajúce 360°. Ďalšie 4 kamery slúžia na 

ochranu priestorov Mestskej polície. 

     Občania aj návštevníci mesta sú informovaní, v zmysle zákona o skutočnosti, že 

príslušný priestor je monitorovaný kamerovým systémom v zmysle zákona č. 

18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.  

     Výstupy z našich kamier slúžia len pre služobné účely v rámci objasňovania 

protiprávneho konania a ďalšie konkrétne výstupy sú poskytované len orgánom 

činným v trestnom konaní na základe ich písomnej žiadosti.  

      

 Trestné činy Priestupky vo 

verejnom 

poriadku 

Priestupky v 

doprave 

ostatné spolu 

Zaznamenané 

udalosti kamerami 

11 163 204 168 546 

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 2018 na tieto témy: 

 
Pre žiakov základných škôl: 

 Šikanovanie na školách / „Spolu proti šikane“/ 

 Internetové šikanovanie. 
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 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. 
      
     Celkovo bolo v roku 2018 zrealizovaných 42 prednášok, v rozsahu 67 hodín, 
ktorých sa zúčastnilo 1300 účastníkov. 
 
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. 

   

     
   6. Terénna práca, sociálne poradenstvo a krízová intervencia 

     Mestská polícia Trenčín pôsobí v rámci preventívnej činnosti a za účelom ochrany 

života a zdravia občanov aj na úseku terénnej práce, sociálneho poradenstva 

a krízovej intervencie. Pre túto odbornú činnosť je na Mestskej polícii v organizačnej 

štruktúre vyčlenený jeden kvalifikovaný príslušník, ktorý je zaradený ako referent pre 

terénnu prácu, sociálne poradenstvo a krízovú intervenciu. Predmetná služba je od 

13.03.2019 registrovaná na Trenčianskom samosprávnom kraji, ako Terénna 

sociálna služba krízovej intervencie. Jedná sa o službu zameranú na vyhľadávanie 

fyzických osôb, ktoré sa nachádzajú v nepriaznivej sociálnej situácii a ďalšie činnosti 

zamerané najmä na vykonávanie preventívnej aktivity, poskytovanie sociálneho 

poradenstva, pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov. Pri svojej 

činnosti úzko spolupracuje so zamestnancami Útvaru sociálnych vecí Mestského 

úradu Trenčín a taktiež so zamestnancami Sociálnych služieb mesta Trenčín, resp. 
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zamestnancami sociálnych služieb krízovej intervencie nízkoprahového denného 

centra a nocľahárne. 

 

     Primárnou cieľovou skupinou, s ktorou najčastejšie pracuje, sú fyzické osoby 

v nepriaznivej sociálnej a životnej situácii, resp. ľudia bez domova. Väčšinou s týmito 

ľuďmi pracuje v teréne tzn. v ich prirodzenom prostredí, napr. na ulici, na stanici, 

v parku, pri obchodných domoch atď. Sú aktívne vyhľadávaní a v ich prirodzenom 

prostredí im je poskytované základné 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), sociálnych dôchodkov, príspevkov, či dávok. Ďalej im 

je poskytnutá pomoc pri vytváraní životopisu, vybavovaní úradných záležitostí a 

vypisovaní rôznych tlačív, žiadostí (napr. osobný bankrot) atď. Ľuďom v núdzi sú 

priamo v teréne poskytované informácie o sociálnych službách krízovej intervencie 

v meste Trenčín nielen ústnou formou, ale aj prostredníctvom odovzdaného 

praktického letáku, kde sú uvedené všetky užitočné informácie pre človeka, ktorý sa 

ocitol v kríze. V niektorých prípadoch sú sprevádzaní po úradoch a inštitúciách (napr. 

ÚPSVaR v Trenčíne, Soc. poisťovňa v Trenčíne, zdravotné poisťovne, Centrum 

právnej pomoci v Trenčíne, zdravotnícke zariadenia atď.). V neposlednom rade im je 

poskytnutá pomoc s hľadaním ubytovania, práce, práce s ubytovaním, sociálnych 

zariadení alebo sú v rámci distribúcie a sieťovania služieb smerovaní ďalším 

odborníkom (napr. lekárom, sociálnym pracovníkom, psychológom, právnikom atď.). 

Ďalšou dôležitou súčasťou pri výkone tejto činnosti je, v prípade potreby, spolupráca 

napr. so zamestnancami Mestského úradu Trenčín, sociálnymi sestrami Fakultnej 

nemocnice v Trenčíne, Policajným zborom SR, zamestnancami Trenčianskeho 

samosprávneho kraja (Oddelenie sociálnej pomoci), zamestnancami ÚPSVaR 

v Trenčíne, neziskovými organizáciami a dobrovoľníkmi pôsobiacimi v meste Trenčín 

atď. Pri tejto cieľavedomej činnosti sa podarilo zistiť a zmapovať, že v katastrálnom 

území mesta Trenčín sa nachádza približne 120 ľudí bez domova ( viď Komunitný 

plán sociálnych služieb mesta Trenčín pre obdobie 2018 – 2021 s výhľadom do roku 

2030, str. 59 – 62, link: https://trencin.sk/wp-content/uploads/2018/06/bod-12-

Komunitny-plan-mesta-Trencin_final.pdf]. Ľudia sú bez domova z rôznych dôvodov a 

príčin. Nejedná sa len o všeobecne známy dôvod, že sú závislí na alkohole alebo 

iných návykových látkach. Ľudia sa ocitajú na ulici bez prístrešia aj z iných 

závažných 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. Prípadne 

kombinácia uvedených dôvodov. Je nutné uviesť, že pre niekoho je život bez 

prístrešia a túlavý spôsob života životný štýl. Pre iného je to nepriaznivá životná a 

sociálna situácia, v ktorej nechce zotrvať a potrebuje pomôcť a odborne nasmerovať. 

Preto je veľmi dôležitá takáto činnosť a prevencia sociálno – patologických javov 

https://trencin.sk/wp-content/uploads/2018/06/bod-12-Komunitny-plan-mesta-Trencin_final.pdf
https://trencin.sk/wp-content/uploads/2018/06/bod-12-Komunitny-plan-mesta-Trencin_final.pdf
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v spoločnosti a zachytiť čo najskôr ľudí, ktorí sa ocitli na ulici a ponúknuť im možnosti 

a postupy, ako sa naspäť socializovať. Najefektívnejšie je pomôcť človeku, ktorý je 

v ohrození ešte pred tým, ako sa ocitne bezradný na ulici. Pretože je veľmi ťažké 

aktivizovať a motivovať človeka, ktorý sa po rokoch stotožnil s rolou človeka bez 

domova, pričom stratil pracovné a základné hygienické návyky. 

 

     Ďalšou skupinou ľudí, s ktorou sa pri terénnej práci, sociálnom poradenstve 

a krízovej intervencii tohto typu pracuje, sú seniori. Útvar sociálnych vecí mesta 

Trenčín alebo Mestská polícia Trenčín prijíma osobné alebo písomné podnety 

najčastejšie od obyvateľov mesta, ktorí mnohokrát poukazujú na nepriaznivé 

sociálne a životné podmienky, v ktorých žijú obyvatelia vyššieho veku v ich 

susedstve. Jedná sa väčšinou o seniorov, ktorí sú zdravotne zanedbaní, nezvládajú 

úkony sebaobsluhy, nezvládajú starostlivosť o domácnosť a sú osamelo žijúci. 

V roku 2018 bolo takýchto a im podobných sociálnych šetrení a prieskumov 

realizovaných 12 [spracované záznamy]. Prostredníctvom terénnej práce boli títo 

ľudia navštívení priamo v domácnosti pričom im boli v rámci základného sociálneho 

poradenstva ponúknuté možnosti riešenia ich zložitej a komplikovanej situácie. 

V niektorých prípadoch postačilo krátkodobé intenzívne poradenstvo, inokedy bolo 

potrebné riešiť ich situáciu postupne počas viacerých stretnutí, niekedy bola situácia 

natoľko závažná a krízová, že bolo potrebné na miesto privolať rýchlu zdravotnú 

pomoc. Taktiež sa v praxi na úseku predmetnej krízovej intervencie osvedčilo 

oslovenie rodinných známych a príbuzných. Častokrát si situácia vyžadovala 

konzultáciu a zapojenie ďalších odborníkov (praktickí lekári pre dospelých, psychiatri, 

domáca ošetrovateľská starostlivosť atď.). Pokiaľ sa nejednalo o akútnu krízovú 

situáciu bola poskytnutá sociálna intervencia tzn. možnosti sociálnych služieb mesta 

Trenčín (terénna opatrovateľská služba, zariadenie pre seniorov, zariadenie 

opatrovateľskej služby, dovoz stravy) a následná pomoc pri vypisovaní tlačív 

a vybavovaní adekvátnej sociálnej služby. S osobou vo vyššom veku, ktorá si nevie 

samostatne riešiť svoje problémy, nemá zabezpečené nevyhnuté podmienky na 

uspokojenie základných životných potrieb, má ťažké zdravotné postihnutie alebo 

nepriaznivý zdravotný stav sa  komunikuje predovšetkým v domácom prostredí a so 

snahou prispôsobiť vyriešenie alebo zmiernenie situácie jej požiadavkám 

a potrebám. V rámci krízovej intervencie sa jedná o odvrátenie ohrozenia života 

alebo zdravia neodkladným riešením situácie. Na záver je nutné podotknúť, že sa 

vyskytujú také prípady, kedy je po sociálnom šetrení skonštatované, že prijatý podnet 

od občana bol neopodstatnený, nakoľko senior nebol v krízovej ani nepriaznivej 

sociálnej situácii. V prípade latentnej krízy si často ľudia vyššieho veku nemôžu 

alebo nechcú pripustiť problém, pričom nevedia objektívne zvážiť všetky riziká 

spojené s ich životnou situáciou, preto je potrebné na mieste odborne posúdiť 

povahu problému a zvoliť adekvátny prístup k riešeniu situácie so zachovaním 

základných ľudských práv a slobôd. 
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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 2018“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


