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Dôvodová správa 

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

v meste Trenčín za rok 2019 

 

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

v meste Trenčín za rok 2019 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 

     Mestská polícia Trenčín je v zmysle zákona č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii 

poriadkový útvar pôsobiaci pri zabezpečovaní obecných vecí verejného poriadku, 

ochrany životného prostredia v meste a plnení úloh vyplývajúcich zo všeobecne 

záväzných nariadení mesta, z uznesení mestského zastupiteľstva a z rozhodnutí 

primátora mesta. 

 

S účinnosťou od 1.12.2019 bol novelizovaný zákon č. 8/2009 Z.z. o cestnej 

premávke a súčasne zákon č. 564/1991 Zb. o obecnej polícií a zákon č. 372/1990 

Zb. o priestupkoch. Novely týchto zákonov výrazne rozšírili kompetencie 

a oprávnenia príslušníkov obecných polícií pri objasňovaní priestupkov ako aj 

rozšírenie právomocí pri vykonávaní zákrokov.  

 

a) k 1. januáru 2019 pracovalo na Mestskej polícii Trenčín celkom 42 príslušníkov. 

Na vlastnú žiadosť v priebehu roku 2019 ukončili pracovný pomer 3 príslušníci MsP.  

K MsP Trenčín v priebehu roka 2019 nastúpili 5 príslušníci.   

     Začiatkom roku 2019 došlo k personálnym zmenám vo vedení MsP a taktiež 

k zmene organizačnej štruktúry a pracovného poriadku MsP. Cieľom vykonaných 

zmien bolo zjednodušenie a zefektívnenie riadenia MsP Trenčín:  

a) zrušené dve pozícií zástupcov náčelníka MsP - zástupca náčelníka pre 

legislatívu a zástupcu náčelníka pre MTZ, 

b) pozícia zástupcu náčelníka MsP pre výkon služby bola pomenovaná len 

všeobecne –  zástupca náčelníka MsP. Zrušením uvedených pozícií prešli 

kompetencie z troch na jedného zástupcu náčelníka MsP, čím sa zjednodušil 

systém riadenia jednotlivých zložiek MsP, 

c) vytvorená nová pozícia referent pre styk s verejnosťou a MTZ ako náhrada za 

zrušenú funkciu zástupcu náčelníka pre MTZ,   

d) vytvorená pracovná pozícia referent pre terénnu prácu, sociálne poradenstvo 

a krízovú intervenciu, 

e) novovytvorená pozícia vedúci oddelenia kontroly parkovania, na kvalitné 

zabezpečenie výkonu oddelenia kontroly parkovania po zavedení regulácie 

parkovania na území Mesta Trenčín, 

f) bola vytvorená pracovná pozícia referent priestupkového oddelenia. Táto 

pozícia ako súčasť organizačnej štruktúry MsP je vytvorená opätovne, nakoľko 

spustením regulovaného parkovania došlo k niekoľko násobnému nárastu 

zistených a následne objasňovaných priestupkov.  

 

     Na základe uskutočnených personálnych zmien pracovalo k 31. decembru 2019  

na Mestskej polícii celkom 44 príslušníkov MsP. Z uvedeného počtu sú dve 

príslušníčky na materskej dovolenke a jeden príslušník je dlhodobo práceneschopný.   

     V hodnotenom období nastúpili na odbornú prípravu príslušníka obecnej polície 

štyria príslušníci MsP Trenčín.  
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b) v roku 2019 využívala MsP v hliadkovej službe celkovo 6 osobných motorových 

vozidiel: 

- 1 vozidlo Škoda Scala zakúpená v roku 2019 

- 3 vozidlá Kia Ceed obstarané v rokoch 2015-2017 

- 1 vozidlo Fiat Fiorino obstarané v roku 2016 určené na odchyt psov 

- 1 vozidlo Škoda Fabia obstaraná v roku 2011 

 

c) v januári 2019, na základe predchádzajúceho testovania, oficiálne prevzala MsP  

od  spoločnosti FT Technologies a.s. do plného užívania vozidlo kontrolu parkovania 

tzv. „CamCar“, čím sa výrazne zefektívnila a zjednodušila kontrola parkovania v 

rámci regulácie parkovania v meste Trenčín.   

  

2. Ochrana verejného poriadku 

     Verejný poriadok je súhrn pravidiel, ktoré upravujú napríklad ochranu života a 

zdravia obyvateľov, ich majetku, zabezpečenie čistoty, poriadku na verejných 

priestranstvách, dodržiavanie 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.  

     V roku 2019 bol zaznamenaný pokračujúci nárast 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 

vo zvýšenej miere MsP pešiu a moto 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. 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. Príslušníci MsP sa pri 

takýchto podujatiach podieľajú najmä na ochrane verejného poriadku, ktorý je rušený 

protiprávnymi konaniami typickými pre podobné akcie a zároveň vykonávajú kontrolu 

dodržiavania VZN č. 10/2016 o dočasnom parkovaní na vymedzených úsekoch 

miestnych komunikácií. Najväčšie množstvo síl a prostriedkov si vyžiadali najmä 
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hokejové stretnutia Tipsport ligy. Pri zabezpečovaní týchto športových akcií mestská 

polícia spolupracuje s PZ SR.  

     Neoddeliteľnou súčasťou práce mestského policajta v Trenčíne je starostlivosť o 

pridelený okrsok – určitú časť mesta. Mesto je rozdelené na 28 okrskov a  každý 

policajt zaradený vo výkone služby má pridelený vlastný okrsok, ktorý pravidelne 

kontroluje, komunikuje s obyvateľmi, ktorých požiadavky následne prenáša na 

nadriadených, poslancov a jednotlivé útvary MsÚ Trenčín. Zameriava sa najmä na 

dodržiavanie čistoty a poriadku, funkčnosť verejného osvetlenia, zjazdnosť 

komunikácií a pod.  

     V rámci hliadkovej činnosti v okrskoch boli vykonávané nasledovné činnosti: 

- v roku 2019 bolo MsP preverených 74 udalostí týkajúcich sa zakladania 
nelegálnych skládok, pričom 29 z nich vyriešila v zmysle zákona č. 372/1990 Zb., 
ostatné postúpila k ďalšiemu riešeniu kompetentným útvarom mesta resp. 
požiadala o ich odstránenie  

- kontrola objektov v majetku Mesta Trenčín 
- zistených 11 prípadov poškodeného mobiliáru v správe a majetku mesta (lavičky, 

detské ihriská,  kontajnery, zastávky MHD) 
- skontrolovaných a riešených 31 prevádzok z dôvodu nedodržiavanie zatváracích 

hodín resp. rušenia nočného kľudu 
- nahlásených 93 prípadov nefunkčného verejného osvetlenia a semaforov 
- nahlásených 27 nebezpečných suchých stromov resp. konárov, patria sem aj 

prerastajúce konáre do chodníkov a prekryté DZ konármi... 
- príslušnému správcovi komunikácií bolo nahlásených 97 poškodených 

dopravných značiek a dopravných zariadení   
- príslušnému správcovi komunikácií bolo nahlásených 55 jám a výtlkov na  
- odstránených 72 uhynutých zvierat – pes, mačka, holub.... 
- nahlásených 11 uhynutých kusov poľovnej zveri príslušnému poľovnému 

združeniu 
- na základe žiadostí súdov, úradov štátnej správy a samosprávy a exekútorov 

bolo doručovaných 125 písomností. 
 

V rámci plnenia úloh vyplývajúcich zo zákona o obecnej polícii spolupracovala 

MsP Trenčín s nasledovnými orgánmi a organizáciami:  

- Mestské a obecné polície (ďalej len OP a MP) v rámci celej SR – spolupráca 

v Združení náčelníkov obecných a mestských polícii Slovenska, výmena 

skúseností.  

- Železničná polícia Trenčín – pri pátraní po osobách dopúšťajúcich sa trestnej 

činnosti, a to hlavne majetkovej trestnej činnosti.  

- Hasičský a záchranný zbor Trenčín – spolupráca na úseku prevencie a ochrany 

života a majetku občanov, zabezpečovania a regulácia dopravy pri dopravných 

nehodách 

- Dobrovoľné hasičské zbory – spolupráca pri vykonávaní protipovodňových 

opatrení na území mesta Trenčín.  

- Okresný úrad  Trenčín – odstúpenie priestupkov k správnemu konaniu.  
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- Mestský úrad Trenčín – útvar stavebný a životného prostredia, útvar mobility, 

preverovanie podnetov a oznámení.  

- Okresný súd Banská Bystrica – prihlasovanie pohľadávok – bloky na pokutu 

nezaplatené na mieste, ktoré neboli uhradené v stanovenej lehote. 

- s poslancami MsZ - príslušníci MsP sa zúčastňujú zasadaní výborov miestnych 

častí 

- Policajný zbor SR – v oblasti zabezpečenia verejného poriadku MsP najviac 

spolupracuje s Krajským riaditeľstvom Policajného zboru Trenčín, Okresným 

riaditeľstvom Policajného zboru Trenčín a s Obvodným oddelením PZ Trenčín.  

Mestská polícia poskytuje svojich príslušníkov ako nezúčastnené osoby pri 

úkonoch vykonávaných Okresným riaditeľstvom Policajného zboru, vykonáva 

spolupátranie po nezvestných a hľadaných osobách, spolupracuje pri 

zabezpečovaní verejného poriadku pri kultúrnych a športových akciách konaných 

v meste Trenčín. MsP poskytuje Policajnému zboru záznamy z kamerového 

systému pre trestné a priestupkové konanie. 

- Okresný súd Trenčín - doručovanie zásielok pre súdne konania 

 

3. Problematické oblasti vo veciach ochrany verejného poriadku: 

     MsP vykonáva svoju činnosť v súlade so zákona o obecnej polícii, zákona 

o priestupkoch,   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 2019 MsP riešila celkovo 269 oznámení pre podozrenie z porušenia 

nočného kľudu, z toho 104 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.  

 

b/ verejné pohoršenie 

     V uplynulom roku riešila MsP 817 udalostí týkajúcich sa budenia verejného 

pohoršenia. Z tohto počtu bolo riešených ako priestupok 541 udalostí. Takmer 50% 

týchto priestupkov spáchali osoby „bez domova“, ako ležiace osoby, pod vplyvom 

alkoholu. Problematika bezdomovcov je podrobnejšie analyzovaná v nasledujúcich 

kapitolách. 

 

c/ ochrana pred zneužívaním alkoholických nápojov 

     V roku 2019 riešela MsP 186 porušení VZN č. 11/2018 o ochrane pred 

zneužívaním alkoholických nápojov na verejnosti V prevažnej miere sa jednalo o ľudí 

bez domova. V súbehu s kontrolou dodržiavania uvedeného VZN o ochrane pred 

zneužívaním alkoholických nápojov zistila MsP 87 porušení zákona č. 219/1996 Z. z. 
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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.  

d/ voľný pohyb psov  

     Aj napriek tomu, že v zmysle zák. č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti je 

vlastník psa narodeného do 31. augusta 2018 povinný zabezpečiť označenie psa 

podľa § 19 ods. 9 najneskôr do 31. októbra 2019, u ostatných psov, narodených po 

31.8.2018 je vlastník psa povinný zabezpečiť trvalé označenie psa chovaného na 

území Slovenskej republiky transpondérom - čipom, najneskôr do 12 týždňov veku a 

uviesť identifikačné údaje psa a údaje o vlastníkovi psa v centrálnom registri 

spoločenských zvierat odchytila MsP Trenčín v roku 2019 133 psov, z ktorých bolo 

34 odvezených do karanténnej stanice. V ostatných prípadoch boli psy, na základe 

identifikácie čipu, odovzdané majiteľom.     

e/ bezdomovci 

     Aj v minulom roku sme registrovali opakujúce sa sťažnosti občanov mesta 

týkajúce sa bezdomovcov. Problém s touto skupinou občanov sa  naviac prejavil 

počas jarmoku Pri trenčianskej bráne a následne počas Vianočných trhov, kedy sa 

tieto osoby zdržiavali na námestiach, kde svojím správaním pod vplyvom alkoholu 

opakovane narúšali atmosféru týchto podujatí. Išlo najmä o vysedávanie na 

lavičkách, pódiu a chodníkoch, kde tieto osoby obťažovali okoloidúcich žobraním 

a vulgárnym vyjadrovaním. Aj napriek snahe zasahujúcich hliadok nebolo možné 

úplne eliminovať toto ich správanie, nakoľko súčasné legislatíva neumožňuje 

razantnejšie zakročiť proti týmto osobám. Uplatňovanie sankcií za protiprávne 

konanie v tejto cieľovej skupine sa míňa účinku, nakoľko samotná vymožiteľnosť 

sankcií je v praxi takmer nulová, čo je spôsobené nemajetnosťou a insolventnosťou 

týchto osôb. Zo strany mestských polícií je vyvíjaná snaha o zmenu legislatívy, 

zriadenie záchytných staníc, zavedenie inštitútu verejnoprospešných prác za 

páchanie protispoločenských konaní alebo oprávnenie vykázať takéto osoby 

z inkriminovaného miesta.     

     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 centrum mesta, 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.  
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f/ statická doprava  

     V roku 2019 začala MsP využívať pri kontrole dodržiavania podmienok regulácie 

parkovania vozidlo CamCar. Okrem samotného vozidla vykonávali kontrolu desiati 

príslušníci MsP z oddelenia kontroly parkovania. V zóne s regulovaným parkovaním 

sme skontrolovali viac ako 179 000 vozidiel, zistili sme 4670 priestupkov, pri ktorých 

vodiči neuhradili poplatok za parkovanie a 1633 priestupkov, kde vodiči parkovali 

vozidlo mimo parkovacích miest. Celkovo riešila  MsP 8630 dopravných priestupkov, 

za ktoré boli udelené pokuty v celkovej výške 46 333,- €. Hlavne ku koncu 

uplynulého roka sme sa, v súvislosti s blížiacim rozšírením regulácie parkovania, 

začali vo zvýšenej miere aj riešeniu statickej dopravy na sídlisku Juh. Napriek 

opätovnému odloženiu regulácia na september 2020 sa budeme tejto činnosti 

venovať aj naďalej.          

g/ autovraky 

     V uplynulom roku pokračovala Mestská polícia Trenčín v spolupráci s útvarom 

mobility v odhaľovaní a následnom odstraňovaní starých vozidiel – autovrakov.     

MsP zadokumentovala 30 starých vozidiel, z ktorých bolo 23 odstránených majiteľom 

vozidla a 7 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.  

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 a k zvyšovaniu objasnenosti priestupkov a k odhaľovaniu trestnej 

činnosti.  

  

     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 

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. 

 

     Kamerový monitorovací systém pozostáva 90 kamier, z toho 4 kamery sú 

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

ochranu priestorov Mestskej polície. 
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     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.  

 

     Výstup z kamier slúžia len pre služobné účely v rámci objasňovania protiprávneho 

konania a ďalšie konkrétne výstupy sú poskytované orgánom činným v trestnom 

konaní na základe ich písomného požiadania. V  roku 2019 bolo vďaka kamerovému 

systému objasnených 9 trestných činov výtržníctva a drogovej trestnej činnosti.  

 

     V roku 2019 bolo kamerovým systémom MsP zaznamenaných 686 udalostí, 

z ktorých bolo 488 priestupkov. Oproti roku 2018 je zrejmý nárast udalostí aj 

priestupkov, ktoré boli zaznamenané kamerovým systémom. V nasledujúcej tabuľke 

je porovnanie vybraných udalostí za roky 2018 a 2019:   

§ 22 - priestupky proti BPCP 

§ 47 - priestupky proti verejnému poriadku 

§ 49 - priestupky proti občianskemu spolunažívaniu  

VZN - všeobecne závazné nariadenia mesta 

TČ - trestné činy 

 

 
 

5. Preventívne aktivity 

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

2019 prednášková činnosť. Cieľom preventívnych aktivít je zvyšovanie právneho a 

spoločenského vedomia a získanie informácií ako sa nestať obeťou 

protispoločenskej činnosti. Tieto preventívne aktivity sú zacielené na tie skupiny 

občanov, ktoré sú protispoločenskou činnosťou ohrozované v najväčšej miere, t. j. na 

deti a seniorov. 

     Bol vypracovaný koncept prednášok a besied, ktorý bol ponúknutý materským, 

základným a stredným školám v meste, ktoré mali záujem o organizovanie besied 

v oblasti prevencie kriminality.  
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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 2019 na tieto témy: 

 
Pre žiakov základných škôl: 

- kyberšikana na školách, 
- 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, 
- obete sexuálneho násilia. 
 

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 2019 zrealizovaných 43 prednášok, v rozsahu 69 hodín, ktorých 
sa zúčastnilo 1520 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 
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štruktúre vyčlenený jeden kvalifikovaný príslušník, ktorý je zaradený ako referent pre 

terénnu prácu, sociálne poradenstvo a krízovú intervenciu. 

     Dňa 13.03.2019 bola na Trenčianskom samosprávnom kraji registrovaná Terénna 

sociálna služba krízovej intervencie, nakoľko mestská polícia plní úlohy na úseku 

prevencie, ktorej cieľom je v širšom slova zmysle, ochrana života a zdravia občanov, 

udržiavanie verejného poriadku, predchádzať kriminalite a inej protispoločenskej 

činnosti. Mesto môže vymedziť mestskej polícii aj ďalšie úlohy za účelom plnenia 

miestnych potrieb. Na základe uvedeného predmetnú činnosť vykonáva jeden 

príslušník mestskej polície, resp. referent pre terénnu prácu, sociálne poradenstvo a 

krízovú intervenciu MsP TN. Predmetná činnosť je zameraná na vyhľadávanie 

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

zamerané najmä na vykonávanie preventívnej aktivity, poskytovanie základného 

sociálneho poradenstva, pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov. 

Cieľová skupina sú zjavní ľudia bez domova, ale aj ľudia ohrození stratou bývania a 

seniori, ktorí sú napr. zdravotne zanedbaní, nezvládajú úkony sebaobsluhy, 

nezvládajú starostlivosť o domácnosť a sú osamelo žijúci, pričom na nich poukáže 

okolie, v ktorom žijú alebo sami požiadajú o terénnu formu pomoci. Jedná sa 

o činnosť, ktorá je kontinuálne naviazaná na spoluprácu so zamestnancami Útvaru 

sociálnych vecí Mestského úradu Trenčín a taktiež so zamestnancami Sociálnych 

služieb mesta Trenčín m.r.o., resp. zamestnancami sociálnych služieb krízovej 

intervencie nízkoprahového denného centra a nocľahárne. 

Konkrétne sa jedná o nasledovný súbor činností pre ľudí bez domova a ľudí 

ohrozených stratou bývania: 

- mapovanie ľudí žijúcich bez domova na území mesta Trenčín, aktuálny prehľad o 

konkrétnych ľuďoch žijúcich na okraji spoločnosti, taktiež prehľad o lokalitách a 

miestach, kde sa aktuálne zdržiavajú (na území mesta sa zdržiava 80 – 100 ľudí bez 

domova), pričom niektorí využívajú nízkoprahové denné centrum, nocľaháreň, ale 

mnoho z nich nie je ochotných a schopných akceptovať nízkoprahovo stanovené 

podmienky týchto zariadení sociálnej služby a zdržiavajú sa v „uliciach“ mesta.  

- jednorazovo alebo opakovane ľuďom bez domova, ľuďom ohrozeným stratou 

bývania je poskytnuté sociálne poradenstvo napr. osobne na ulici, na stanici, v parku, 

pri obchodných domoch alebo telefonicky (pri osobnom kontakte je im odovzdaný 

informačný leták sociálnych služieb krízovej intervencie mesta Trenčín – 

nízkoprahové denné centrum, nocľaháreň, zariadenie núdzového bývania LUNA, 

terénna služba, taktiež zmienka existencie sociálneho šatníka a bazáru), za rok 

2019/55 prípadov, 

- pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov (napr. pomoc: pri 

vybavovaní rodného listu, občianskeho preukazu, vybavovaní úradných záležitostí, 

vypisovaní tlačív, osobný bankrot, štátne dávky na ÚPSVaR, sociálny dôchodok, 

atď.), 
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- v niektorých prípadoch sú sprevádzaní po úradoch a inštitúciách (napr. ÚPSVaR 

TN, TSK, Sociálna poisťovňa TN, zdravotné poisťovne, Centrum právnej pomoci, 

zdravotnícke zariadenia atď.) za rok 2019/20 prípadov, 

- v meste Trenčín sa pohybovali ľudia bez domova z iných miest a obcí (boli 

privezení do FN TN sanitkou, čierni pasažieri, cestovali bezplatne  - ako sprievod 

osobe s ŤZP), ktorí sa chceli vrátiť do miesta pôsobenia, nakoľko sa v osobných 

záležitostiach mohli obrátiť len na miestne príslušný úrad a inštitúciu, kde mali trvalý 

pobyt, preto boli odprevadení na železničnú stanicu a po zakúpení cestovaného 

lístka dobrovoľne odcestovali, za rok 2019/5 prípadov. 

     Útvar sociálnych vecí mesta Trenčín, Mestská polícia Trenčín alebo kancelária 

primátora 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.  Na základe týchto podnetov boli navštívení priamo v 

domácnosti pričom im boli po zhodnotení situácie v rámci základného sociálneho 

poradenstva ponúknuté možnosti riešenia alebo zmiernenia ich zložitej a ťažkej 

situácie. V niektorých prípadoch postačilo krátkodobé intenzívne poradenstvo, 

inokedy bolo potrebné riešiť ich situáciu postupne a komplexne počas viacerých 

stretnutí, niekedy bola situácia natoľko závažná a krízová, že bolo potrebné na 

miesto privolať rýchlu zdravotnú pomoc. Taktiež bolo realizované oslovenie a 

upovedomenie rodinných známych a príbuzných. Častokrát si situácia vyžadovala 

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

domáca ošetrovateľská starostlivosť atď.). V rámci takejto intervencie boli ponúknuté 

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 v následnej 

spolupráci s Útvarom sociálnych vecí mesta Trenčín a Sociálnymi službami m. r. o.  

Ďalšie činnosti: 

- poskytnutá asistencia Útvaru sociálnych vecí mesta Trenčín v teréne pri ohlásených 

sociálnych šetreniach u žiadateľov, ktorí si podali na Mestský úrad Trenčín žiadosť o 

posúdenie odkázanosti na sociálnu službu, za rok 2019/115 prípadov, 

- poskytnutá súčinnosť Útvaru sociálnych vecí mesta Trenčín pri kontrole mestských 

nájomných bytov na ul. Veľkomoravskej č. 11, 13, 15, 17 - kontrola bola zameraná 

na to, aby  v bytoch neprebývali iné osoby ako tie, ktoré sú uvedené v nájomnej 

zmluve, 

- pri zabezpečovaní sociálneho pohrebu zo strany Útvaru sociálnych vecí mesta 

Trenčín sú dodatočne vyhľadávaní pozostalí za účelom prevzatia pozostatkov, urny z 

pohrebnej služby v prípade splnenia stanovených podmienok, 

- poskytnutá ďalšia súčinnosť Útvaru sociálnych vecí mesta Trenčín pri sociálnych 

šetreniach a zisťovaní pomerov v domácnostiach, napr. na základe prijatých žiadostí 
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o opatrovníctvo zo strany súdu pri návrhoch o obmedzenie spôsobilosti na právne 

úkony, alebo na základe požiadaviek iných útvarov Mestského úradu Trenčín, 

- sieťovanie a spolupráca: napr. Sociálne služby mesta Trenčín - najmä 

nízkoprahové denné centrum a nocľaháreň, Fakultná nemocnica Trenčín - sociálne 

sestry, TSK - oddelenie sociálnej pomoci, ÚPSVaR TN - štátne dávky, farská charita, 

Okresný úrad Trenčín - Centrum prácnej pomoci, PZ SR, , a iné, 

- doručovanie doručeniek (súdy, okresný úrad, exekútori) osobám, ktoré sú ťažko 

zastihnuteľné a často menia miesta, kde sa zdržiavajú, 

 

 

7. Výkaz štatistických údajov o činnosti Mestskej polície  

I. Počet príslušníkov obecnej polície k 31.12.2019 

1  Plánovaný počet príslušníkov obecnej polície 47 

1a  Skutočný počet príslušníkov obecnej polície 44 

2  Počet prijatých príslušníkov obecnej polície 5 

3  Počet prepustených príslušníkov obecnej polície 0 

4  Počet príslušníkov obecnej polície, ktorí boli právoplatne odsúdení za spáchanie 

úmyselného trestného činu 

0 

5  Počet príslušníkov obecnej polície, ktorí sú držiteľmi osvedčenia o odbornej 

spôsobilosti podľa § 25 zákona SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších 

predpisov 

44 

 

II. Sťažnosti na príslušníkov obecnej polície 

1  Počet opodstatnených sťažností na príslušníkov obecnej polície 0 

2  Počet neopodstatnených sťažností na príslušníkov obecnej polície 2 

 

III. Zákroky, donucovacie prostriedky a útoky na príslušníkov obecnej polície 

1  Počet vykonaných zákrokov 11739 

2  Počet prípadov použitia zbrane 0 

2a  Z toho neoprávnených 0 

3  Počet prípadov použitia varovného výstrelu do vzduchu 0 

3a  Z toho neoprávnených 0 

4  Počet prípadov použitia donucovacích prostriedkov (celkom/§13 ods.1 pís. a-d) 949/35 
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4a  Z toho neoprávnených 0 

5  Počet prípadov, v ktorých došlo k zraneniu osoby, proti ktorej zákrok smeroval 0 

6  Počet prípadov, v ktorých došlo k usmrteniu osoby, proti ktorej zákrok smeroval (do 

24 hod.) 
0 

7  Počet prípadov, v ktorých došlo pri zákroku k zraneniu nezúčastnenej osoby 0 

8  Počet prípadov, v ktorých došlo pri zákroku k usmrteniu nezúčastnenej osoby (do 24 

hod.) 
0 

9  Počet prípadov, v ktorých došlo pri zákroku k spôsobeniu škody na majetku 0 

9a  Z toho so spôsobením škody na majetku obce 0 

10  

 

Počet útokov na príslušníkov obecnej polície (pri plnení úloh obecnej polície alebo v 

súvislosti s ich plnením) 0 

10a  Z toho so zranením príslušníka obecnej polície 0 

 

IV. Činnosť pri plnení úloh obecnej polície 

1  Počet osôb, ktorým bola obmedzená osobná sloboda zákrokom príslušníka 

obecnej polície 
19 

2  Počet osôb predvedených na útvar obecnej polície 16 

3  Počet osôb predvedených na útvary Policajného zboru 3 

4  Počet nájdených osôb, po ktorých bolo vyhlásené pátranie 2 

5  Počet nájdených vecí, po ktorých bolo vyhlásené pátranie 0 

6  Počet nájdených motorových vozidiel, po ktorých bolo vyhlásené pátranie 0 

 

V. Priestupky (zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov) 

 §47-48 

 

 

§ 49 § 50 § 22 Všeobecne 

záväzné 

nariadenia 

obce 

Ostatné Spolu 

 

1  Celkový počet zistených 

priestupkov vlastnou 

činnosťou 

334 10 9 7807 262 1596 10018 

2  Celkový počet oznámených 

priestupkov na útvar obecnej 

polície 

472 26 13 823 293 71 1698 

3  Celkový počet uložených 

priestupkov 
1 1 7 160 6 31 206 
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4  Celkový počet odložených 

priestupkov 0 4 1 40 0 16 61 

5  Celkový počet odovzdaných 

priestupkov 0 0 4 4 1 65 74 

6  Celkový počet oznámených 

priestupkov príslušnému 

orgánu 

1 1 0 30 1 3 36 

7  

 

Celkový počet priestupkov 

prejednaných v blokovom 

konaní 

88 8 3 3734 165 432 4430 

výška finančnej hotovosti (€) 1440 160 50 44383 2420 4560 53013 

8  

  

Celkový počet priestupkov 

prejednaných v blokovom 

konaní vydaním bloku na 

pokutu nezaplatenú na mieste 

14 2 4 98 10 14 142 

výška finančnej hotovosti (€) 300 20 110 2050 220 320 3020 
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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 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


