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Návrh na 

 
 

U Z N E S E N I E 
 

z XVII. riadneho zasadnutia 
Mestského zastupiteľstva v Prešove 

 
dňa: 28.3.2012                 číslo: .../2012 

 
k Informatívnej správe o činnosti Mestskej polície v Prešove za rok 2011 

______________________________________________________________________________ 

 

 
Mestské zastupiteľstvo v Prešove 

 
berie na vedomie  

Informatívnu správu o činnosti Mestskej polície v Prešove za rok 2011. 
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Mesto Prešov

z 3. riadneho rokovania
Mestskej rady v Prešove

berie na vedomie
informatívnu správu o činnosti Mestskej polície v Prešove za rok 2011 s pripomienkami;

odporúča
Mestskému zastupiteI'stvu v Prešove
zobrať na vedomie
informatívnu správu o činnosti Mestskej polície v Prešove za rok 2011.

~~Ck-~
JUDr. P~v~l Hagyari /

2 O NAR 2012 primátor mesta Prešov

Dostanú:
podra rozderovníka

Za správnosť:
Mgr. Svetlana Bučková
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Mesto Pre5ov

UZNESENIE
zo l4.riadneho zasadnutia

Komisie Mestsk6ho zastupitel'stva v Pre5ove
pre ochranu verejn6ho poriadku

dfia: 10.2.2012 cislo: 912012

k Informativnej sprive o iinnosti Mestskej polfcie v Pre5ove za rok20ll

Komisia Mestsk6ho zastupitel'stva v Pre5ove
pre ochranu verejn6ho poriadku

prijima uznesenre, ktorym k uvedenej veci zaujima toto

STANOVISKO

dfia: 10.2.2012 cislo:912012

Komisia Mestskdho zastupitel'stva v Pre5ove
pre ochranu verejn6ho poriadku

berie na vedomie

lnformativnu spr6vu o dinnosti Mestskej policie v Pre5ove zarck 2011 s pripomienkami

odporriia

Mestskej rade v Pre5ove Informativnu spriivu o dinnosti Mestskej policie v PreSove za
rok 2011 dopracovanri o pripomienky prerokovat' avziat na vedomie.
Mestsk6mu zastupitelistvu v Pre5ove Informativnu sprrivu o dinnosti Mestskej policie

iMgr. lmrich LEJNf K
v zast0peni ekret6ra

F
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a:-.a}'.il.&*-

a)

b)

PhDr. Radovan BACIK, PhD.

Overovatel ia zipisn ice:

Peter iPCrt



 

 
 
 

 
 Mesto Prešov 

 

Informatívna správa o činnosti 

Mestskej polície v Prešove za rok 2011 
 

Vydanie:  

Strana 

1/1 

Výtlačok: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informatívna správa o činnosti Mestskej polície v Prešove 

za rok 2011 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gestor: 

Vedúci gestora Vyšší vedúci gestora 

Meno a priezvisko: Mgr. Ján Andrejko Meno a priezvisko: JUDr. Pavel Hagyari 

Funkcia/pracovné zaradenie: 

náčelník MsP 

Funkcia/pracovné zaradenie: 

primátor mesta 

Podpis: 

 

Podpis: 

Dátum:19.3.2012 Dátum:19.3.2012 
 

 

Vypracoval Vypracoval Schválil 

Meno a priezvisko: 

Mgr. Imrich Olejník 

Meno a priezvisko: 

 

Meno a priezvisko: 

Mgr. Ján Andrejko  

Funkcia/pracovné zaradenie: 

zástupca náčelníka MsP 

Funkcia/pracovné zaradenie: 

 

Funkcia/pracovné zaradenie: 

náčelník MsP 

Podpis: 

 

Podpis: Podpis: 

Dátum:19.3.2012 Dátum: Dátum:19.3.2012 

 

 

F – MsÚ/SP-01/1/1 



F – MsÚ/SP-01/13/1 
 

 
 
 

 

 Mesto Prešov 

 

Informatívna správa  

o činnosti Mestskej polície v Prešove  

za rok 2011 
 

Vydanie:  

Strana 

1/17 

 

 

Výkaz štatistických údajov za obdobie od  01.01.2011 do 31.12.2011 

 

I. Počet príslušníkov obecnej polície 

1 
Plánovaný počet príslušníkov obecnej polície 

 
77 

1a 
Skutočný počet príslušníkov obecnej polície 

 
75 

2 
Počet prijatých príslušníkov obecnej polície 

 
0 

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 drţiteľmi osvedčenia o odbornej spôsobilosti 

podľa § 25 zák. SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov 
75 

 

II. Sťažnosti na príslušníkov obecnej polície 
  1 Počet opodstatnených sťaţností na príslušníkov obecnej polície 

 
1 

  2 Počet neopodstatnených sťaţností na príslušníkov obecnej polície 

 
9 

 

III. Zákroky, donucovacie prostriedky a útoky na príslušníkov obecnej polície  
  1 Počet vykonaných zákrokov   počet záznamov + napomenutí + pokút aj BPNM 

 
11179 

  2 Počet prípadov pouţitia zbrane 

 
0 

 2a Z toho neoprávnených 

 
0 

  3 Počet prípadov pouţitia varovného výstrelu do vzduchu 

 
0 

 3a Z toho neoprávnených 

 
0 

  4 Počet prípadov pouţitia donucovacích prostriedkov   § 13 a) až f) zák. 564/1991 Zb. 

Z uvedeného počtu je pouţitie blokovacích zariadení   
3275 

3248 

 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 

 

 



F – MsÚ/SP-01/12/1 

 

 
 
 

 

 Mesto Prešov 

 

Informatívna správa  

o činnosti Mestskej polície v Prešove  

za rok 2011 
 

Vydanie:  

Strana 

2/17 

 

9a Z toho so spôsobením škody na majetku obce 

 
0 

 10 Počet útokov na príslušníkov obecnej polície (pri plnení alebo v súvislosti s plnením úloh 

obecnej polície) 
3 

10a Z toho so zranením príslušníka obecnej polície 

 
2 

 

IV. Činnosť pri plnení úloh obecnej polície 
  1 Počet osôb, ktorým bola obmedzená osobná sloboda zákrokom príslušníka obecnej 

polície - 564/1991 Zb. § 8 ods.1. písm. c)zadrž. pri TČ,  
13 

  2 Počet osôb predvedených na útvar obecnej polície § 9 ods. 2a preverenie totožnosti, § 10 

ods.2 predv. pri priestupku 
148 

  3 Počet osôb predvedených na útvary Policajného zboru 

 
0 

  4 Počet nájdených osôb, po ktorých bolo vyhlásené pátranie 
 

3 

  5 Počet nájdených vecí, po ktorých bolo vyhlásené pátranie 

 
0 

  6 Počet nájdených motorových vozidiel, po ktorých bolo vyhlásené pátranie 

 
0 

 

V. Priestupky 
 § 47 §49 § 50 § 22 VZN Ostatné Spolu 

  1 Celkový počet zistených priestupkov 

vlastnou činnosťou 
447 36 45 5739 2859 155 9281 

  2 Celkový počet oznámených priestupkov 

na útvar obecnej polície 
637 92 138 1260 1079 519 3725 

  3 Celkový počet uloţených priestupkov 

 
0 3 23 15 14 0 55 

  4 Celkový počet odloţených 

priestupkov 
0 11 9 64 12 1 97 

  5 Celkový počet odovzdaných 

priestupkov 

 

0 5 3 27 31 16 82 

  6 Celkový počet predloţených 

priestupkov príslušnému orgánu 
35 23 35 194 502 191 980 

  7 Celkový počet priestupkov 

prejednaných v blokovom konaní 
41 1 1 2997 479 10 3529 

výška finančnej hotovosti (€) 640 10 20 37030 4595 170 42465 € 
  8 Celkový počet priestupkov prejednaných 

v blokovom konaní vydaním bloku na 

pokutu nezaplatenú na mieste 
7 1 0 208 125 0 341 

výška finančnej hotovosti (€) 210 10 0 4285 2170 0 6675 € 
 
Vysvetlivky: 

 § 47 – priestupky proti verejnému poriadku (zákon SNR č. 372/1990 zb. o priestupkoch v z. n. p.) 

 § 49 – priestupky proti občianskemu spolunaţívaniu (zákon SNR č. 372/1990 zb. o priestupkoch v z. n. p.) 

 § 50 – priestupku proti majetku (zákon SNR č. 372/1990 zb. o priestupkoch v z. n. p.) 
 § 22 – priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky (zákon SNR č. 372/1990 zb. o priestupkoch v z. n. p.) 

 VZN – všeobecne záväzné nariadenia mesta, resp. § 48 (zákon SNR č. 372/1990 zb. o priestupkoch v z. n. p.) 
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Opisná časť 

1 Správne konanie 

 

V súlade s § 13, ods. 4, zákona č. 479/2008 Z. z. o organizovaní verejných, telovýchovných 

podujatí, športových podujatí a turistických podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

vykonáva oddelenie objasňovania priestupkov správne konanie v prvom stupni v zmysle zákona 

č.71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších zmien a doplnkov. 

Na základe vyššie uvedeného mestská polícia riešila 4 priestupky v zmysle zákona č. 

479/2008 Z. z. o organizovaní verejných, telovýchovných podujatí, športových podujatí 

a turistických podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov a prijala 22 podnetov od 

Ţelezničnej polície SR v zmysle zákona č. 377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov. Správne konanie  z roku 2010 prešlo do roku 2011 v 4 prípadoch. 

  Z uvedeného počtu bolo v roku 2011 v 8 prípadov ukončené správne konanie 

právoplatným vykonateľným rozhodnutím správneho orgánu. V 14 prípadoch prebieha správne 

konanie aj v roku 2012.     

 

2 Výkon exekúcie 

 

Na základe rozhodnutia mesta Prešov, v zmysle § 84, zákona č.372/1990 Zb. 

o priestupkoch a zákona č.564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších zmien a doplnkov 

rozhodla Mestská polícia v Prešove ako správny orgán v prvom stupni v zmysle zákona č. 71/1967 

Zb. o správnom konaní (blok na pokutu nezaplatenú na mieste), ktoré nadobudlo právoplatnosť 

a vykonateľnosť, ţe povinný (priestupca) je zaviazaný zaplatiť oprávnenému (mestu) pohľadávku 

(pokutu). 

V 129 prípadoch si túto povinnosť povinný (priestupca) v zákonnej lehote nesplnil, a preto 

bol mestskou políciou podaný návrh na vykonanie exekúcie súdnym exekútorom. V týchto 

prípadoch uloţené blokové pokuty, ktoré na základe návrhu mestskej polície a poverenia 

príslušného súdu vymáha poverený súdny exekútor.    

 

3  Odchyt túlavých mäsožravcov 

 

V súlade s plnením stanovených úloh na úseku verejného poriadku, zabezpečenia ochrany 

zdravia a ţivota obyvateľov a návštevníkov mesta Prešov a v zmysle zákona č. 39/2007 Z.z. 

o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov, vykonávajú odborne vyškolení 

príslušníci Mestskej polície v Prešove odchyt túlavých zvierat. Táto činnosť je zabezpečená 

nepretrţite 24 hodín. Umiestňovanie odchytených túlavých zvierat je realizované v súlade 

so Zmluvou o výkone vybraných veterinárnych činností a sluţieb veterinárnej karantény a asanácie 

do karanténnej stanice veterinárnej nemocnice. 
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V roku 2011 bolo odchytených spolu 243 túlavých mäsoţravcov.  Z uvedeného počtu bolo 

odchytených 212 psov a 31 mačiek. V súvislosti s vykonávaním tejto činnosti sme zabezpečili 

odvezenie 1  kadáveru do Veterinárnej nemocnice Dúbrava na likvidáciu.  

V mesiaci december sme odchyt zvierat na 14 dní pozastavili z dôvodu nedostatku 

finančných prostriedkov na poloţke 637004 16 01 Všeobecné sluţby – odchyt zvierat, ktoré boli 

schválené v rozpočte pre rok 2011. Aţ po prijatí rozpočtových opatrení Mestským zastupiteľstvom 

v Prešove a úhrade pohľadávky zmluvnému poskytovateľovi výkonu vybraných veterinárnych 

činností a sluţieb veterinárnej karantény a asanácie za 11. kalendárny mesiac, sme našu činnosť na 

tomto úseku obnovili. 

 
Graf č. 1 Porovnanie počtu odchytených zvierat príslušníkmi mestskej polície podľa rokov 

 

 

4 Materiálno technické vybavenie 

4.1 Zbraň 

 

Disponujeme 68 krátkymi guľovými zbraňami (Glock 19 a Glock 17, ČZ 82, ČZ 83, 

ČZ 85), ktoré sú zaevidované na Oddelení zbraní a streliva OO PZ Prešov, dvoma 

narkotizačnými dlhými zbraňami a jednou poplašnou pištoľou vyuţívanou psovodmi pri 

výcviku sluţobných psov. 

4.2 Motorové vozidlá   

Mestská polícia v Prešove má k dispozícii 8 osobných motorových vozidiel, ktoré sú 

vo vlastníctve mesta Prešov. Z uvedeného počtu sú 3 osobné motorové vozidlá technicky 

nespôsobilé pre cestnú premávku. V súčasnosti vyuţívame pri plnení úloh určených zákonom 

3 osobné motorové vozidlá, ktoré nie sú vo vlastníctve mesta Prešov. 
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Okrem motorových vozidel disponuje MsP aj 2 skútrami do 50 ccm značky YUKI. 
 

Tabuľka č. 1 Prehľad sluţobných motorových vozidiel mestskej polície vo vlastníctve mesta 

P.

č 

Tov. značka 

vozidla 

Rok 

výroby 

vozidla 

Počet 

najazdený 

km za rok 

2011 

Celkový počet 

najazdených 

km ku 

31.12.2011 

Poznámka 

1. Škoda Octávia 2002 38970 290684 PO444BC 

2. Škoda Octávia 2007 10510 75812 PO377CP 

3. Škoda Fábia 2008 32969 138751 PO988CY 

4. Škoda Fábia 2008 19187 68928 PO977CY  

5. Škoda Fábia 2008 21117 66262 PO910CY  

6. 
Vokswagen 

Golf 
1999 26155 398715 

PO522CE 
vyradené v 2011  Ústrednou 

inventarizačnou komisiou 

7. Renault Scenic 2001 30631 245812 
PO112CL  

vyradené v 2011 Ústrednou 
inventarizačnou komisiou 

8. Renaul Scenic 2001 40 234399 
PO029CI 

nepojazdné dočasne 

vyradené z evidencie vozidiel 

 

 
Tabuľka č. 2 Prehľad sluţobných motorových vozidiel uţívaných mestskou políciou, ktoré nie sú vo vlastníctve mesta 

P.č. 
Tov. značka 

vozidla 

Rok 

výroby 

vozidla 

Poznámka 

1. Peugeot Partner 2008 
vozidlo je vlastníctvom VINCI Park Slovakia s.r.o., zmluvné uţívanie MsP, 

všetky náklady na prevádzku vozidla znáša VINCI Park Slovakia s.r.o. 

2. Škoda Roomster 2011 
vozidlo je vlastníctvom PO CAR s.r.o., zmluvné uţívanie vozidla MsP za 1 €, 

prevádzkové náklady znáša mestská polícia 

3. Škoda Roomster 2011 
vozidlo je vlastníctvom PO CAR s.r.o., zmluvné uţívanie vozidla MsP za 1 €, 

prevádzkové náklady znáša mestská polícia 

 

 

 

4.3 Technický prostriedok na zabránenie odjazdu motorového vozidla (papuča) 
 

Na  zabránenie  odjazdu   motorového  vozidla,   ktoré  stojí   na  mieste,  kde  je  to   

zakázané dopravnými značkami alebo všeobecnou úpravou cestnej premávky a vodič vozidla 

sa v blízkosti nezdrţiava, pouţili príslušníci tento  technický prostriedok v 3248 prípadoch.  

 

Graf č. 2 poukazuje na postupné klesanie počtu osadených tzv. papúč. Dôvodom je 

pravdepodobne efekt zákonného pouţívania represívnych a preventivných prvkov 

príslušníkmi mestskej polície na úseku bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky v oblasti 

statickej dopravy. 
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Graf č. 2 Počet osadení technického prostriedku na zabránenie odjazdu vozidla rok 2007 – 2011 

 

5 Mestský kamerový systém 

 

V priebehu roka 2011 na základe podnetov z kamerového systému zasahovali hliadky 

mestskej polície v 989 prípadoch. 44 x bol poskytnutý záznam iným orgánom verejnej správy,  

z toho 14 x pre podozrenie z trestného činu a 30 x pre podozrenie z priestupku.  

     Špecifikom kamerového systému je pracovisko chránenej dielne. Kamerový systém mesta 

Prešov, ktorý spravuje Mestská polícia v Prešove je ovládaný osobami so zníţenou pracovnou 

schopnosťou v rámci zriadených chránených dielní (2), na základe schváleného projektu 

Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Prešove. V súčasnej dobe zamestnáva  mesto 

Prešov v zriadenej chránenej dielni 16 osôb so zníţenou pracovnou schopnosťou. 

V roku 2011 bol kamerový systém rozšírený z celkového počtu 19 kamier na súčasný 

stav 24 kamier vďaka predloţenému novému projektu rozšírenia kamerového systému, ktorý 

bol podmienkou uchádzania sa o získanie  finančných prostriedkov z Rady vlády SR pre 

prevenciu kriminality. Tento projekt bol predloţený Rade vlády SR  pre prevenciu kriminality 

a následne  schválený začiatkom roka 2011 s dotáciou v celkovom objeme 33000 €.  
 

Tabuľka č. 3 Prehľad činnosti Mestského kamerového systému (MKS) podľa rokov 2009 - 2011 

Rok 

Počet zásahov 

MsP na základe 

podnetu z MKS 

Poskytnutie záznamu na nosiči dát z MKS  

(DVD disc, externý HDD) 

Podozrenie z TČ Podozrenie z priestupku 

2009 668 10 13 

2010 1.024 12 20 

2011 989 14 30 
 

Pri posudzovaní efektívnosti Mestského kamerového systému je nevyhnutné 

zohľadňovať nie len numerické ukazovatele. Preventívne pôsobenie kamier v meste Prešov je 

významným prvkom pri udrţaní spoločnosťou akceptovanej úrovne verejného poriadku. 
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Tabuľka č. 4  Prehľad kamier MKS 

P.č. Popis kamery Umiestnenie kamery Priestor snímania 

Historické centrum mesta a K Starej tehelni 

1. analógová - otočná 
na stĺpe VO - hotel 

SENÁTOR 
Okolie parku, pešia zóna na Ul. Hlavná 

2. analógová - otočná 
na stĺpe VO - Ul. 

Svätoplukova 

Ul. Svätoplukova, detské ihrisko, záhrada 

umenia 

3. analógová- otočná 
budova na Ul. Metodova 

(majiteľ Maroš ZELINKA) 
Ul. Metodova, časť Ul. Slovenská 

4. analógová - otočná stĺp VO - Ul. Hlavná Kriţovatka Ul. Hlavná a Kováčska 

5. analógová - otočná hotel DUKLA 
Okolie OC TESCO, nám. Legionárov, časť 

Ul. Hlavná 

6. analógová - otočná 
stĺp VO na kriţovatke nám. 

Mieru 
Okolie kriţovatky nám. Mieru 

7. analógová - otočná obytný dom Stará Tehelňa Okolie obytných domov Stará tehelňa 

8. analógová - otočná obytný dom Stará Tehelňa Okolie obytných domov Stará tehelňa 

9. digitálna IP - otočná 
budova na Ul. Floriánova 

(Staré Mexiko) 
Okolie časti Ul. Jarkova a Ul. Floriánova 

10. digitálna IP - statická 
budova na Ul. Floriánova 

(Staré Mexiko) 

priechod pre chodcov kriţovatka Ul. 

Jarková s Ul. Floriánovou 

11. digitálna IP - statická 
budova na Ul. Floriánova 

(Staré Mexiko) 

Ul. Jarková od Starého Mexika v smere ku 

Carpe diem na Ul. Jarkovej 

12. digitálna IP - otočná 
na stĺpe VO -  kriţovatka 

Ul. Hlavná a Metodova 
Okolie kriţovatky Ul. Hlavná a Metodova 

13. digitálna IP - otočná budova na Ul. Weberová 
Okolie Ul. Weberová, reštauračné 

zariadenie PONORKA 

14. digitálna IP - otočná 
budova na Ul. 

Svätoplukova (Veliovič) 
Ul. Svätoplukova a časť Ul. Hlavnej 

Sídlisko Sekčov 
15. digitálna IP - otočná Budova HŠM, Sekčovská Ul. Sekčovská, okolie NS Dubníka 

16. digitálna IP - otočná Švábska,  NS Jednota Švábska, okolie NS Jednota 

17. digitálna IP - otočná 
Švábska pri predajni Agro 

Milk 
Švábska, okolie zastávok MHD 

18. digitálna IP - otočná pri OD BILLA okolie zastávok MHD, Čergovská, Exnárová 

19. digitálna IP - otočná pri OC OPÁL Okolie zastávok MHD, M. Benku, 

Sídlisko III 

20. digitálna IP - otočná NS CENTRUM vnútro 
Okolie reštauračných zariadení (eliminácia 

negatívnych konaní) 

21. digitálna IP - otočná 
NS CENTRUM zastávky 

MHD 

Okolie zastávok MHD a priľahlého okolia – 

trhovisko, kostol 

22. digitálna IP - otočná 
kriţovatka Ul. Mukačevská 

a Volgogradská 
Okolie kriţovatky pri VUKOVe 

23. digitálna IP - otočná 
Námestie Kráľovnej pokoja 

(NS DRUŢBA) 
Okolie námestia a zastávok MHD 

24. digitálna IP - otočná kostol Kráľovnej pokoja Okolie kostola, nábreţie TORYSY 
 

 

 

   



F – MsÚ/SP-01/12/1 

 

 
 
 

 

 Mesto Prešov 

 

Informatívna správa  

o činnosti Mestskej polície v Prešove  

za rok 2011 
 

Vydanie:  

Strana 

8/17 

6 Spolupráca 

 

Mestská polícia v Prešove pri zabezpečovaní verejného poriadku v meste v roku 2011 

úzko spolupracovala najmä s príslušnými útvarmi Policajného zboru a jeho jednotlivými 

zloţkami. V roku 2011 boli v nočných hodinách denne vykonávané súčinnostné, 

kombinované pešie hliadky vo vytypovaných lokalitách mesta, kde bol zaznamenaný vyšší 

nápad majetkových trestných činov, alebo časté porušovanie verejného poriadku a nočného 

kľudu. Rovnako boli s poriadkovými silami Okresného riaditeľstva Policajného zboru 

v Prešove kooperované bezpečnostné opatrenia na zabezpečenie verejného poriadku počas 

konania športových, kultúrnych a verejných podujatí (významných ale aj rizikových). Išlo 

najmä o domáce majstrovské zápasy 1 FC Tatran Prešov vo futbalovej Corgoň Lige, verejné 

zhromaţdenia organizované extrémistickými pravicovými a ľavicovými organizáciami. 

Príslušníci mestskej polície asistovali ako nezúčastnené osoby pri jednotlivých úkonoch 

orgánov činných v trestnom konaní v zmysle vecne príslušnej legislatívy. 

 
Tabuľka č. 5 Vybrané ukazovatele nápadu trestnej činnosti v meste Prešov za obdobie 10 rokov, na ktoré má vplyv pôsobenie MsP  

 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 

Všetky 

trestné činy 

nápad 1524 1587 1677 1578 1923 2131 2736 

objasnené 770 720 729 658 808 816 881 

% 50,52 45,36 43,47 41,69 42,01 38,29 32,20 

Úmyselné 

ublíţenie na 

zdraví 

nápad 53 40 50 47 47 66 87 

objasnené 49 27 35 24 22 34 44 

% 92,45 67,50 70,00 51,06 46,80 51,51 50,57 

Lúpeţe 

nápad 13 19 22 13 24 27 32 

objasnené 10 9 7 7 18 19 17 

% 76,92 47,36 31,81 53,84 75,00 70,37 53,12 

Krádeţe 

vlámaním 

nápad 211 224 207 237 340 352 529 

objasnené 52 38 39 64 109 83 92 

% 24,64 16,96 18,84 27,00 32,05 23,57 17,39 

Krádeţe 

vozidiel 

nápad 15 19 31 30 35 34 57 

objasnené 4 9 23 14 3 5 7 

% 26,66 47,36 74,19 46,66 8,57 14,70 12,28 

Krádeţe 

ostatné 

nápad 397 535 464 508 622 664 936 

objasnené 160 184 148 130 202 152 112 

% 40,30 34,39 31,89 25,59 32,47 22,89 11,96 

Zdroj: OR PZ SR v Prešove 

 

Pri zabezpečení verejného poriadku, zabezpečovaní ochrany ţivotného prostredia v meste 

a plnení úloh vyplývajúcich zo všeobecne záväzných nariadení mesta, z uznesení mestského 

zastupiteľstva a rozhodnutí primátora mesta bola v roku 2011 na vysokej úrovni aj spolupráca 

s Inšpektorátom práce v Prešove, Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Prešove 

a Odborom všeobecnej vnútornej správy Obvodného úradu v Prešove. 
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7 Služobná kynológia 

 

Rok 2011 bol pre kynológiu významný v jej ďalšom smerovaní. Priemerný vek 

sluţobných psov bol prijatými opatreniami zníţený. Na základe veterinárnych posudkov boli 

vyradené dva sluţobné psy a to: 

 CEZAR plemeno nemecký ovčiak z dôvodu vysokého veku a s tým súvisiaceho 

fyzického opotrebovania, 

 BAK plemeno nemecký ovčiak z dôvodu dlhodobých pohybových komplikácií, 

spôsobených fraktúrou krídla panvovej kosti. 

 

Vekovo najmladšie sluţobné psy ARON a BENY plemena nemecký ovčiak sú 

psovodmi mestskej polície intenzívne pripravované na vykonanie základnej kynologickej 

skúšky. 

Psovodi sa okrem štandardného výkonu hliadkovej činnosti  a činností pri 

zabezpečovaní verejného poriadku počas športových podujatí aktívne spolupodieľali na 

realizovaní prevencie kriminality odbornými ukáţkami svojej činnosti na stretnutiach 

s mládeţou v základných školách a deťmi v materských škôlkach. 

V krátkodobom horizonte bude nevyhnutné riešiť rekonštrukciu kotercov pre 

ustajnenie sluţobných psov. V prípade, ţe nechceme ukončiť kynológiu na mestskej polícii, 

budeme sa musieť v dlhodobom horizonte zapodievať komplexnou rekonštrukciou objektu 

pre kynológiu, čiţe šatní, prípravovne, sociálnych zariadení a skladovacích priestorov.  

 

 

8  Prevencia kriminality  a inej protispoločenskej  činnosti  

 

 

Mestská polícia v Prešove v zmysle § 3 zákona č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii plní 

úlohy na úseku prevencie v rozsahu pôsobnosti upravenej zákonom. Za účelom optimalizácie 

činností spojených s prevenciou bol v kontexte organizačného poriadku vytvorený referát 

preventívno-výchovných činností. Na tomto referáte sú umiestnení dvaja príslušníci mestskej 

polície. Prioritou referátu je činnosť na úseku  prevencie, ktorá sa riadi v zmysle 

vypracovaných priorít  stratégie prevencie kriminality a  úloh daných čiastkovými plánmi. 

Okrem špecializovanej činnosti referátu preventívno-výchovných činností na úseku 

prevencie sú prvky prevencie pouţívané aj pri plánovaní a realizovaní preventívno-

represívnych akcií veliteľmi jednotlivých výkonných útvarov mestskej polície. 

Počas roka 2011 sa na úseku prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti  

na mestskej polícii zabezpečovali okrem iného aj úlohy spojené s kamerovým 

a monitorovacím systémom a zabezpečovaním jednoduchých operácii s informačnými 

technológiami. V spolupráci so spoločnosťou GISTA s.r.o. boli na oficiálnej webovej stránke 

mesta Prešov, v zloţke mestská polícia zverejnené: 

 mapové podklady s presným grafickým umiestnením jednotlivých kamier mestského 

kamerového systému, 
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 mapové podklady s grafickým zobrazením rajonizácie katastrálneho územia mesta 

Prešov podľa pôsobnosti troch výkonných útvarov, 

 mapové podklady s grafickým zobrazením sídiel výkonných útvarov. 

 

Aj v roku 2011 v pracovných dňoch počas školského roka v čase od 07.30 hod. do 

08.15 hod. bola príslušníkmi mestskej polície zabezpečovaná asistencia na miestnych 

komunikáciách pri priechodoch pre chodcov, ktoré sa nachádzajú v blízkosti škôl, zameraná 

na bezpečnosť chodcov pri prechádzaní cez vozovku. Zastavovaním vozidiel pred priechodmi 

v čase, keď prechádzali skupiny školákov ale aj ostatných občanov, bola výraznou mierou 

zvýšená bezpečnosť chodcov, ako účastníkov cestnej premávky. 

Referát preventívno-výchovných činností na základe spracovania poţiadaviek 

kompetentných pracovníkov materských, základných a stredných škôl realizoval počas 

školského roka stretnutia s deťmi a mládeţou, na ktorých sa diskutovalo na témy súvisiace 

s kriminalitou a predstavovala sa činnosť mestskej polície spojená s ukáţkami sluţobnej 

kynológie.  

 

Realizované témy prednášok: 

 materské škôlky: „Chcem byť policajtom.“ Spojené s názornou prezentáciou 

činnosti mestskej polície a sluţobnej kynológie. 

 I. stupeň základných škôl: „Činnosť mestskej polície, správanie sa v škole, na ulici, 

bezpečnosť.“ 

 II. stupeň základných škôl: „Činnosť mestskej polície, správanie sa v škole, 

šikanovanie, alkohol a tabakové výrobky, trestno-právna zodpovednosť za svoje 

činy.“ 

 stredné školy: „Alkohol, tabakové výrobky, dôsledky negatívnych konaní, 

trestnoprávna zodpovednosť.“ 

 

Celkovo sa uvedených aktivít počas roka 2011 zúčastnilo 2.314 osôb, čo oproti roku 

2010 predstavuje nárast o 234 osôb. 

Napriek tomu, ţe našu cieľovú skupinu na úseku prevencie predstavujú deti a mládeţ, 

v roku 2011 bola spracovaná a aktualizovaná   prezentácia na tému dotýkajúcu sa bezpečnosti 

seniorov a riešenia krízových situácií. V spolupráci s dennými centrami dôchodcov v Prešove 

boli témy v prezentácii odprednášané príslušníkmi referátu preventívno-výchovných činností 

na stretnutiach so seniormi. Celkovo sa týchto zamestnaní zúčastnilo pribliţne 150 seniorov. 

 

9 Vybrané aktivity na úseku represie 

 

Plnenie úloh mestskej polície pri zabezpečovaní verejného poriadku v meste, ochrane 

ţivotného prostredia, poriadku, čistoty a hygieny v uliciach, iných verejných priestranstvách 

a verejne prístupných miestach je realizované najmä represívnou činnosťou, samozrejme 

v citlivom vyváţení s preventívnou činnosťou.  

 Mestská polícia v Prešove ako poriadkový útvar mesta Prešov vedie občanov k tomu, 

aby dodrţiavali zákony a ostatné právne predpisy a rešpektovali práva spoluobčanov.  
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Najväčší rozsah pôsobnosti je realizovaný v oblasti zisťovania, objasňovania a prejednávania 

priestupkov. Ide najmä o priestupky: 

 proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky podľa § 22, 

 proti verejnému poriadku podľa § 47, 

 proti verejnému poriadku porušením všeobecne záväzných nariadení mesta podľa § 48 

 proti občianskemu spolunaţívaniu podľa § 49, 

 proti majetku podľa § 50 

 ostatné v zmysle príslušných všeobecne záväzných predpisov. 

 
Graf č. 3 Rozbor jednotlivých druhov priestupkov evidovaných MsP za roky 2007 - 2011 

 
 
Graf č. 4 Porovnanie počtu vykonaných zákrokov za obdobie roka  2007 - 2011 
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9.1 Na úseku plynulosti a bezpečnosti cestnej premávky riešili príslušníci mestskej 

polície v roku 2011 celkovo 6999 priestupkov. Z uvedeného počtu priestupkov bolo 

v blokovom konaní prejednaných 3205 prípadov v celkovej hodnote 41315 €. Pri plnení úloh 

príslušníci v zmysle § 16a zákona 564/1991 Zb. o obecnej polícii pouţili 3248 krát technický 

prostriedok na zabránenie odjazdu vozidla (papuču). Počas roka 2011 bolo v súlade s § 43 

ods. 4 zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke  celkovo odtiahnutých 559 motorových 

vozidiel z miestnych komunikácii. Plnenie úloh na úseku bezpečnosti a plynulosti cestnej 

premávky je zamerané najmä na statickú dopravu na miestnych komunikáciách. Činnosti 

príslušníkov mestskej polície sú v tejto oblasti vnímané verejnosťou pomerne negatívne, ale 

práve riešením nedisciplinovaných vodičov je najmä v historických častiach mesta zákonným 

spôsobom zabezpečená plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky. 

Na zabezpečenie jednotného postupu pri rozhodovaní o odstraňovaní motorových 

vozidiel podľa ustanovenia § 43 ods. 4 písm. a, b, c zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke 

v nadväznosti na Všeobecne záväzné nariadenie 148/2005 o státí , parkovaní a odťahovaní 

motorových vozidiel na území mesta Prešov a Štatútu mesta Prešov, ustanovenia § 23 ods. 3, 

sú príslušníci Mestskej polície v Prešove mestom Prešov poverení rozhodovaním 

o odstraňovaní motorových vozidiel. Technickú realizáciu odstraňovania vozidiel vykonáva 

na základe Mandátnej zmluvy o výkone odťahovej sluţby v meste Prešov spoločnosť MR 

GROUP, spol. s r. o. 

Z grafu č. 5 je zrejmé, ţe počet osadených blokovacích zariadení klesá úmerne 

s počtom zistených priestupkov proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky. Hlavným 

dôvodom prudkého nárastu dopravných priestupkov v roku 2009 bolo rozšírenie kompetencií 

obecnej a mestskej    polícii v zákone č. 8/2009 Z.z. o    cestnej premávke. Ale aj 

vďaka  profesionálnej činnosti príslušníkov na úseku represie a prevencie zaznamenávame 

zvýšenú disciplinovanosť vodičov a pokračujúci pokles zistených priestupkov proti 

bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky. 

 
Graf č. 5 Vzťah zistených priestupkov na úseku bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky ku počtu osadených blokovacích zariadení a počtu 

odtiahnutých vozidiel za obdobie rokov 2007 aţ 2011 na území mesta Prešov 
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9.2 Jednou z priorít mestskej polície bolo pôsobenie pri ochrane pred zneuţívaním 

alkoholických nápojov. Najväčší dôraz bol smerovaný na kontroly zamerané na odhalenie 

konzumácie alkoholických nápojov mladistvými a maloletými osobami, podávanie 

alkoholických nápojov mladistvým a maloletým osobám. V tejto činnosti sme  úzko 

spolupracovali s Mestským úradom v Prešove a Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny 

v Prešove. Počas roka 2011 sme celkovo vykonali 11 preventívno–represívnych akcií 

v prešovských baroch a pohostinstvách. Počas akcií sme zistili 185 prípadov priestupkov na 

úseku ochrany pred zneuţívaním alkoholických nápojov, z ktorých sme 144 postúpili vecne 

a miestne príslušným orgánom verejnej správy. 

V roku  2011 zistili príslušníci  730 prípadov poţívania  alkoholu na verejnosti. Na 

mieste sme  uloţili 107 blokových pokút. S problematikou poţívania alkoholu na verejných 

priestranstvách boli spojené aj kontroly zamerané na oblasť verejného poriadku, hygieny 

a čistoty kritických a rizikových miest mesta, kde  dochádza  ku  poţívaniu alkoholu na  

verejnosti, najmä: 

 

 pri večierkach, 

 v okolí obchodných centier, 

 v okolí zábavných podnikov a barov, 

 na Kmeťovom stromoradí, 

 v mestských parkoch, 

 na námestiach, 

 na nábreţí rieky Torysy. 

 

         
Graf č. 6 Porovnanie počtu zistených prípadov poţívania alkoholu na verejnom priestranstve počas rokov 2006 - 2011 
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Zvýšené represívne opatrenia mestskej polície, umiestnenie kamier na kritické miesta 

a legislatívne zmeny a to zákonom č. 214/2009 Z.z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon NRSR č. 

219/1996 Z.z. o ochrane pred zneuţívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní 

protialkoholických izieb a o zmene a doplnení niektorých zákonov priniesli rapídny pokles 

priestupkov na úseku poţívania alkoholických nápojov na verejnosti. V roku 2008 a 2009 

tvorili významnú časť priestupcov mladistvé osoby. Vďaka novelizácii zákona č. 219/1996, 

ktorá bola nasmerovaná práve na túto kritickú skupinu osôb, bol v roku 2010 a 2011 

zaznamenaný významný pokles. Tieto skutočnosti sú odzrkadlené aj v grafe č. 4. 

 

9.3 Kontroly zamerané na dodrţiavanie povinností v zmysle VZN č. 171/2008 o 

chove  a  drţaní  zvierat ,  ktoré  sa  vykonávali  mimo  riadneho  výkonu  sluţby  a  boli 

plánované po vyhodnotení poznatkov z beţného výkonu a štatistických údajov z evidencie  

priestupkov mestskej polície na vytipované lokality a obdobia dňa. Najviac naplánovaných 

akcií sme vykonali v sídliskových aglomeráciách v ranných a podvečerných hodinách, keď 

najviac dochádza ku venčeniu psov. V roku 2011 sme skontrolovali na území mesta Prešov 

695 osôb vodiacich psov, naplánovali a následne vykonali 6 preventívno-represívnych akcií . 

Celkovo zistili príslušníci 271 prípadov porušenia VZN 171/2008. Z uvedeného počtu boli 

v 62 prípadoch veci doriešené v blokovom konaní a 132 osôb sme doriešili napomenutím. 

Ostatné prípady boli postúpené na ďalšie konanie. 

 

 
Graf. č. 7 Prehľad počtu skontrolovaných osôb, zistených priestupkov a počtu psov registrovaných MsÚ počas rokov 2009 aţ 2011 

 

 

Z grafu č. 7 vyplýva poznatok, ţe napriek menšiemu počtu osôb (vodiacich psa) 

skontrolovaných v roku 2011 bol zaznamenaný vyšší počet zistených priestupkov oproti roku 

2010. Jedným z dôvodov je pravdepodobne skutočnosť, ţe preventívno-represívne akcie sme 

plánovali na základe analýzy podnetov a sťaţností od obyvateľov a aj s prihliadnutím na 

poveternostné podmienky (počas pekného počasia je predpoklad častejšieho porušovania  
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povinností osôb vodiacich psa, napr. pes nie na vôdzke, venčenie psa na zakázaných 

priestranstvách a pod.) 

Povinnosti chovateľov psov a vytvorenie podmienok pre nich na území mesta, sú často 

predmetom verejnej diskusie. Na základe poznatkov príslušníkov mestskej polície z terénu je 

zrejmé, ţe napriek vyššiemu počtu zistených priestupkov sa situácia na úseku plnenia 

povinností chovateľov psov postupne stabilizuje. Priestupkov sa často dopúšťajú mladistvé 

a maloleté osoby, na ktoré je potrebné pôsobiť najmä preventívno-výchovne, aţ následne 

represívne. 

 

 

10 Odborná príprava príslušníkov mestskej polície 

 

 

Odborná príprava príslušníkov mestskej polície v roku 2011 bola z dôvodu nedostatku 

finančných prostriedkov v rozpočte mestskej polície realizovaná len s vyuţitím vlastných ľudských 

zdrojov. Príslušníci mestskej polície boli denne na rozdeleniach preškoľovaní veliteľmi pracovísk 

z platných právnych predpisov a noriem prípadne ich novelizácií, napr. zákona č. 8/2009 Z.z.  

o cestnej premávke, zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch, zákona č. 564/1991 Zb. o obecnej 

polícii, zákona č. 219/1996 Z.z. o ochrane pred zneuţívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní 

a prevádzke protialkoholických záchytných   izieb, zákona č. 9/2010 Z.z. o  sťaţnostiach, zákona  

č. 479/2008 Z.z. o organizovaní verejných telovýchovných podujatí, športových podujatí 

a turistických podujatí, z Trestného zákona, ďalej boli preškoľovaní z všeobecne záväzných  

nariadení mesta, ktoré boli nové, prípadne novelizované mestským zastupiteľstvom v roku 2011. 

Taktieţ v roku 2011 boli pre príslušníkov mestskej polície vytvorené podmienky na 

zdokonalenie fyzickej pripravenosti v posilňovni zriadenej na pracovisku mestskej polície. Vďaka 

úzkej spolupráci s funkcionármi OR PZ SR pokračovali aj v roku 2011 kurzy sebaobrany, 

vykonávané inštruktorom z OR PZ SR v Prešove v rozmedzí 4 hodiny týţdenne.  

Strelecká príprava príslušníkov mestskej polície bola v roku 2011 realizovaná povinnou 

účasťou na cvičných ostrých streľbách. 

V roku 2011 všetci príslušníci mestskej polície absolvovali odborné školenie bezpečnosti 

práce, ktoré bolo zabezpečené na základe zmluvy mesta Prešov s externou spoločnosťou. 

Na základe interných plánov a príkazu náčelníka  absolvovali príslušníci povinné vedomostné 

a fyzické previerky.  

Odborné školenia príslušníkov zaradených či uţ vo výkonných útvaroch, organizačných 

útvaroch alebo riadiacich zloţkách externými školiteľmi neboli v roku 2011 vykonané ţiadne. 

Taktieţ sa nerealizovali  sluţobné cesty zamerané na odborné doškolenie, prípadne oboznámenie 

sa s novými postupmi v iných ozbrojených zloţkách. Dôvodom bolo rapídne zníţenie 

rozpočtových poloţiek 631001 Tuzemské cestovné náhrady (po celkovej úprave vo výške 300 € na 

rok) a 637001 Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia (po celkovej úprave vo 

výške 0 € na rok). 
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11 Zabezpečenie kultúrno–spoločenských, športových podujatí a verejných 

zhromaždení 

 

 V roku 2011 zabezpečovali príslušníci mestskej polície vo významnej miere aj 

ochranu verejného poriadku počas spoločenských, kultúrnych a športových podujatí. Jednalo 

sa o podujatia: 

 

 

 Deň detí – sprievodne akcie, 

 Svet na kolesách, 

 Majstrovské zápasy Corgoň ligy FC Tatran Prešov, 

 Majstrovské zápasy 1. hokejovej ligy SR HC Prešov 07 s.r.o., 

 Finále volejbalovej extraligy muţov, 

 Vystúpenie hudobných a tanečných skupín počas  Prešovského kultúrneho leta, 

 Ţivá kríţová cesta, 

 Preteky na kolieskových korčuliach, 

 European guadrille dance fest – festival štvorylky, 

 Festival Solivarskej čipky a Soľnobanský Jarmok, 

 Pripomienková slávnosť „Šváby – 225 rokov vzniku“, 

 Večerný beh Prešovom, 

 Fragaria CUP, 

 Tesco beh pre ţivot, 

 Zabezpečenie procesiových sprievodov na území mesta, 

 Odpustová slávnosť Kalvária, 

 Dni mesta Prešov, 

 Burza staroţitností, 

 Dobrý festival LK-Delňa, 

 Zhromaţdenia Nového slobodného Slovenska (3x v priebehu roka 2011), 

 Výročie oslobodenia mesta Prešov, 

 Kinematograf Zlatý Baţant, 

 Prešovské kultúrne leto, 

 Prešovské trhy – návrat k tradíciám, 

 Topfest, 

 Trojičný jarmok, 

 Vráťme kone Prešovu, 

 Mikulášska nádielka a vianočné trhy, 

 Silvester 2011, 

 a iné. 
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12 Vybavovanie podnetov občanov, pripomienok VMČ 

 

 Aj v roku 2011 Mestská polícia v Prešove pri vybavovaní podnetov od občanov 

a pripomienok zo zasadnutí jednotlivých výborov mestských častí, postupovala v zmysle 

príslušných smerníc primátora mesta Prešov. Celkovo sme vybavili písomnými odpoveďami 

príslušných adresátov v 183 veciach. Všetky písomnosti boli v elektronickej podobe 

zaevidované v príslušných databázach informačného systému mesta Prešov. 

 
Tabuľka č. 6 Prehľad vybavenia podnetov občanov a pripomienok VMČ za rok 2011 

 prip. 

VMČ 

č. 1 

prip. 

VMČ 

č. 2 

prip. 

VMČ 

č. 3 

prip. 

VMČ 

č. 4 

prip. 

VMČ 

č. 5 

prip. 

VMČ 

č. 6 

prip. 

VMČ 

č. 7 

podnety spolu 

počet 

prijatých 

písomností 

13 23 15 35 12 4 7 74 183 

počet 

vybavených 

písomností 

13 23 15 35 12 4 7 74 183 

 

 

13 Plánované aktivity mestskej polície na rok 2012. 

 

Okrem plnenia základných úloh uloţených v § 3 zákona č. 564/1991 Zb. o obecnej 

polícii plánujeme: 

 zrealizovať pre príslušníkov mestskej polície školenie poskytovania prvej pomoci 

v spolupráci s Hasičským a záchranným zborom v Prešove, 

 pripraviť a zrealizovať preventívnu činnosť mestskej polície na úseku ochrany 

majetku obyvateľov mesta, vo vytypovanej lokalite v dovolenkovom období, 

 navýšiť v prípade schválenia úpravy rozpočtu mestským zastupiteľstvom aktuálny 

stav o 5 príslušníkov. 

 

 

 

 

 

  V Prešove  19.03.2012 

 

 Mgr. Ján Andrejko  

 náčelník MsP v Prešove 
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