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Výkaz štatistických údajov za obdobie od  01.01.2013 do 31.12.2013 

 

I. Počet príslušníkov obecnej polície 

1 
Plánovaný počet príslušníkov obecnej polície 

 
77 

1a 
Skutočný počet príslušníkov obecnej polície 

 
70 

2 
Počet prijatých príslušníkov obecnej polície 

 
0 

3 
Počet prepustených príslušníkov obecnej polície 

 
3 

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 zák. SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov 
70 

 

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

 
1 

  2 Počet neopodstatnených sťažností na príslušníkov obecnej polície 

 
8 

 

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

pokutu na mieste nezaplatenú) 
10540 

  2 Počet prípadov použitia zbrane 

 
1 

 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   § 13 a) až f) zák. 564/1991 Zb. 

Z uvedeného počtu je použitie blokovacích zariadení   
2087 

2070 

 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 
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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) 
1 

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 - 564/1991 Zb. § 8 ods.1. písm. c)zadrž. pri TČ,  
4 

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

ods.2 predv. pri priestupku 
80 

  3 Počet osôb predvedených na útvary Policajného zboru 

 
0 

  4 Počet nájdených osôb, po ktorých bolo vyhlásené pátranie 
 

0 

  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 
78 6 16 5476 1603 218 7397 

  2 Celkový počet oznámených priestupkov 

na útvar obecnej polície 
211 31 81 1147 507 150 2127 

  3 Celkový počet uložených priestupkov 

 
2 1 29 36 33 1 102 

  4 Celkový počet odložených 

priestupkov 
3 9 14 64 12 0 102 

  5 Celkový počet odovzdaných 

priestupkov 

 

3 7 10 89 182 103 394 

  6 Celkový počet predložených 

priestupkov príslušnému orgánu 
25 11 32 146 662 6 882 

  7 Celkový počet priestupkov 

prejednaných v blokovom konaní 
20 3 8 3061 201 39 3332 

výška finančnej hotovosti (€) 285 70 105 37920 2295 345 41020 
  8 Celkový počet priestupkov prejednaných 

v blokovom konaní vydaním bloku na 

pokutu nezaplatenú na mieste 
6 2 3 279 51 1 342 

výška finančnej hotovosti (€) 140 50 50 5805 995 30 7070 
Zdroj: Mestská polícia v Prešove 

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

 § 49 – priestupky proti občianskemu spolunažívaniu (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 

vykonávalo v roku 2013 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 2 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. 

Zároveň sme od PZ SR prijali v zmysle zákona č. 377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov 34 prípadov.  Z roku 2012 prešlo do roku 2013 správne 

konanie v 6 prípadoch. 

 Z uvedeného počtu bolo 17 prípadov ukončených rozhodnutím správneho orgánu, 12 prípadov 

bolo postúpených, 7 prípadov bolo odložených. V 6 prípadoch prebieha správne konanie aj v roku 

2014.     

 

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, 

že povinný (priestupca) je zaviazaný zaplatiť oprávnenému (mestu) pohľadávku (pokutu). 

V 105 prípadoch si túto povinnosť povinný (priestupca) v zákonnej lehote nesplnil a preto 

v roku 2013 bol mestskou políciou podaný návrh na vykonanie exekúcie súdnym exekútorom. 

V týchto prípadoch uložené blokové pokuty na základe návrhu Mestskej polície v Prešove 

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 života 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 na území mesta Prešov. Táto 

činnosť bola v roku 2013 zabezpečená nepretržite 24 hodín. Umiestňovanie odchytených túlavých 

zvierat bolo realizované v súlade so Zmluvou o výkone vybraných veterinárnych činností a služieb 

veterinárnej karantény a asanácie do karanténnej stanice Veterinárnej nemocnice Dúbrava a.s.. 
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V roku 2013 bolo odchytených spolu 208 túlavých zvierat, pričom z uvedeného počtu 22 

odchytených psov bolo za pomoci elektronickej čítačky čipov identifikovaných a odovzdaných 

majiteľom. Zostávajúcich 186 zvierat bolo umiestnených do karanténnej stanice.  V súvislosti 

s vykonávaním tejto činnosti sme zabezpečili odvezenie 5 kadáverov zvierat do Veterinárnej 

nemocnice Dúbrava. 

Z grafu č. 1 je zrejmé, že sa znížil počet odchytených zvierat na území mesta Prešov do 

karanténnej stanice v porovnaní s rokom 2012. Predpokladáme, že na tomto trende sa „podpísala“ 

aj zákonom určená povinnosť označiť čipom psy a mačky. 

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

 
Zdroj: Mestská polícia v Prešove 

4 Technické prostriedky 

 

4.1 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 nezdržiava, použili príslušníci tento technický prostriedok počas roka 2013 

v 2070 prípadoch.  

Graf č. 2 poukazuje na mierny pokles počtu osadených tzv. papúč v porovnaní s rokom 

2012. Na základe štatistických ukazovateľov nápadu dopravných priestupkov zistených 

príslušníkmi mestskej polície a aktuálnej dopravnej situácie na komunikáciach v meste Prešov 

môžeme konštatovať, že tento údaj kopíruje reálny stav na úseku bezpečnosti a plynulosti 

cestnej premávky v oblasti statickej dopravy na území mesta Prešov.  

Doterajšie naše skúsenosti nasvedčujú tomu, že používanie technického prostriedku na 

zabránenie odjazdu motorového vozidla je účinným a efektívnym prostriedkom na udržanie 

dopravnej disciplíny na území mesta Prešov, aj keď je negatívne vnímaný zo strany 

nedisciplinovaných vodičov a širokej motoristickej verejnosti. 
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Graf č. 2 Počet založení technického prostriedku na zabránenie odjazdu vozidla – porovnanie rokov 

 
Zdroj: Mestská polícia v Prešove 

4.2 Mestský kamerový systém 

 

Mesto Prešov v súčasnosti disponuje kamerovým systémom, ktorý pozostáva z 29 kamier. 

Z tohto počtu je 7 analógových kamier a 22 digitálnych IP kamier.  
 
Tabuľka č. 1  Prehľad kamier Mestského kamerového systému 

 

Centrum mesta a K Starej tehelni 

 

Číslo 

kamery 
Popis kamery 

Umiestnenie 

kamery 
Priestor snímania Uvedené do používania 

1 analógová 
na stĺpe VO – hotel 

SENÁTOR 

Okolie parku, pešia zóna na Ul. 

Hlavná 
2000 

2 analógová 
na stĺpe VO – Ul. 

Svätoplukova 

Ul. Svätoplukova, detské ihrisko, 

záhrada umenia  
2008 

3 digitálna 

budova na Ul. 

Metodova 

(majiteľ Maroš 

ZELINKA) 

Ul. Metodova, časť Ul. Slovenská 

2003 

4 analógová stĺp VO – Ul. Hlavná 
Križovatka Ul. Hlavná 

a Kováčska 
2003 

5 analógová hotel DUKLA 
Okolie OC TESCO, nám. 

Legionárov, časť Ul. Hlavná 
2000 

6 analógová 
stĺp VO na križovatke 

nám. Mieru 

Okolie križovatky nám. Mieru 
2006 

7 analógová 
obytný dom Stará 

Tehelňa 

Okolie obytných domov Stará 

tehelňa 
2006 

8 analógová 
obytný dom Stará 

Tehelňa 

Okolie obytných domov Stará 

tehelňa 
2006 
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9 digitálna IP 

budova na Ul. 

Floriánova  

(Staré Mexiko) 

Okolie časti Ul. Jarkova a Ul. 

Floriánova 
2008 

10 digitálna IP 

na stĺpe VO -  

križovatka Ul. Hlavná 

a Metodova 

Okolie križovatky Ul. Hlavná 

a Metodova 
2008 

11 digitálna IP 
Ul. Metodova 

Kmeťovo stromoradie 

Ul. Metodovu a časť Kmeťovho 

stromoradia 
2013 

12 digitálna IP 
budova na Ul. 

Weberová 

Okolie Ul. Weberová, reštauračné 

zariadenie PONORKA 
2008 

13 digitálna IP 

budova na Ul. 

Svätoplukova 

(Veliovič) 

Ul. Svätoplukova a časť Ul. 

Hlavnej 
2008 

14 
digitálna IP 

stacionárna 

budova na Ul. 

Floriánova  

(Staré Mexiko) 

Ulica Jarková – smer k MsÚ 2010 

15 
digitálna IP 

stacionárna 

budova na Ul. 

Floriánova  

(Staré Mexiko) 

Ulica Jarková – smer k divadlu 

AD 
2010 

16 digitálna IP Ul. 17 novembra 

okolie VŠ internátov a okolie 

reštauračného zariadenia 

HVIEZDA 
2013 

17 digitálna IP 

križovatka 

Ul. Obrancov mieru, 

Ul. Levočskej a Ul. V. 

Clementisa 

Okolie križovatky, Ul. Obrancov 

mieru, okolie OD JEDNOTA a 

KAUFLAND 
2013 

18 digitálna IP NS CENTRÁL 
námestie s fontánou a detské 

ihrisko, časť Ul. Októbrovej  
2013 

 

19 

 

digitálna IP 

(stacionárna) 
MsÚ Prešov 

priestor Ul. Hlavnej pred MsÚ, 

pešia zóna, park 
2011 

 

Sídlisko Šváby 

 

Číslo 

kamery 
Popis kamery 

Umiestnenie 

kamery 
Priestor snímania Uvedené do používania 

1 digitálna IP Švábska,  NS Jednota Švábska, okolie NS Jednota  2009 

2 digitálna IP 
Švábska pri predajni 

Agro Milk 
Švábska, okolie zastávok MHD 2009 

 

Sídlisko Sekčov 

 

Číslo 

kamery 
Popis kamery 

Umiestnenie 

kamery 
Priestor snímania Uvedené do používania 

1 digitálna IP 
Budova HŠM, 

Sekčovská 

Ul. Sekčovská, okolie NS 

Dubníka 
2009 

2 digitálna IP pri OD BILLA 
okolie zastávok MHD, 

Čergovská, Exnárová 
2010 

3 digitálna IP pri OC OPÁL   
Okolie zastávok MHD, M. 

Benku,  
2010 
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Sídlisko III 

 

Číslo 

kamery 
Popis kamery 

Umiestnenie 

kamery 
Priestor snímania Uvedené do používania 

1 digitálna IP NS CENTRUM vnútro 
Okolie reštauračných zariadení 
(eliminácia negatívnych konaní) 

2011 

2 digitálna IP 
NS CENTRUM 

zastávky MHD 
Okolie zastávok MHD a priľahlého 
okolia – trhovisko, kostol 

2011 

3 digitálna IP 

križovatka Ul. 

Mukačevská 

a Volgogradská   

Okolie križovatky pri VUKOV 2011 

4 digitálna IP 
Námestie Kráľovnej 

pokoja (NS DRUŽBA) 
Okolie námestia a zastávok MHD 2011 

5 digitálna IP 
kostol Kráľovnej 

pokoja  
Okolie kostola, nábrežie TORYSY 2011 

Zdroj: Mestská polícia v Prešove 

 

 
Tabuľka č. 2  Prehľad protiprávnych konaní zistených prostredníctvom kamerového systému v roku 2013 

Zistené protiprávne konania – popis Jarková Sekčov Sídl. III Spolu 

znečisťovanie verejného priestranstva 59 66 52 177 

konzumovanie alkoholických nápojov na verejnom 

priestranstve 

36 38 44 118 

porušenie zákazu požívania tabakových výrobkov - 2 3 5 

poškodzovanie majetku 10 12 11 33 

vykonávanie osobnej potreby na verejnom priestranstve 21 6 8 35 

vzbudzovanie verejného pohoršenia, ostatné 101 54 49 204 

ruvačka, výtržnosť 31 2 - 33 

porušenie dopravných predpisov (zákazu vjazdu, zákaz 

státia) + odťahovanie  

176 179 131 486 

Celkom 434 359 298 1091 
Zdroj: Mestská polícia v Prešove 

 

 
Tabuľka č. 3  Prehľad činnosti kamerového systému podľa rokov  

Rok Počet zásahov na 

základe podnetu z MKS 

Poskytnutie záznamu z MKS (DVD, HDD) 

Podozrenie z TČ Podozrenie z priestupku 

2009 668 10 13 

2010 1024 12 20 

2011 989 14 30 

2012 746 15 61 

2013 1091 26 50 
Zdroj: Mestská polícia v Prešove 

 

 

     Z tabuľky č.2 a č. 3 je zrejmé, že v priebehu roka 2013 na základe podnetov z kamerového 

systému zasahovali hliadky mestskej polície v 1091 prípadoch. 76 záznamov bolo 

poskytnutých Policajnému zboru SR, z toho 26 x pre podozrenie z trestného činu a 50 x pre 

podozrenie z priestupku.  
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Kamerový systém mesta Prešov, ktorý spravuje Mestská polícia v Prešove je obsluhovaný 

osobami so zníženou pracovnou schopnosťou v rámci troch zriadených chránených dielní, na 

základe schválených projektov Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Prešove. V súčasnej 

dobe zamestnáva mesto Prešov v týchto chránených dielňach 24 osôb. 

    V I. polroku 2013 tvorilo mestský kamerový systém 25 kamier. V priebehu II. polroka  bol 

rozšírený o ďalšie 4 kamery na celkový počet 29 kamier a to najmä vďaka účelovo 

prideleným finančným prostriedkom, ktoré boli schválené Radou vlády SR pre prevenciu 

kriminality, ktorej členom je okrem iných aj náčelník Mestskej polície v Prešove.  

      Čas ukázal, že na úseku kriminality a inej protispoločenskej činnosti na území mesta 

Prešov, je mestský kamerový systém významným nástrojom, ktorý má vplyv na znižovanie 

aktuálneho stavu kriminality a inej protispoločenskej činnosti a následného udržania tohto 

stavu. Preto si podľa nášho názoru tento projekt zaslúži primeranú pozornosť.  

Medzi hlavné priority v minulom roku patrilo  vypracovanie dvoch projektov na 

rozšírenie kamerového systému v našom meste, ktoré boli doložené k žiadosti o poskytnutie 

dotácie zo štátneho rozpočtu na financovanie projektov v oblasti prevencie kriminality. Prvý 

projekt bol vypracovaný v mesiaci január 2013 na cieľovú sumu 31.000,- €, ktorá bola 

podmienená výškou vlastných zdrojov v objeme 20%. Požadovaná dotácia bola vo výške 

24.800,- €. Radou vlády pre prevenciu kriminality SR bola priznaná dotácia vo výške 13.000,- 

€ a spolu s vlastnými finančnými prostriedkami vo výške 5.871,87,€ sa rozšíril kamerový 

systém o štyri kamery.  

     Druhý projekt na rozšírenie kamerového systému bol vypracovaný v mesiaci november 

2013 na cieľovú sumu 37.200,-€, za podmienky povinného spolufinancovania vo výške 

6.200,-€. Výška požadovanej dotácie bola v sume 31.000,-€. V súčasnej dobe prebieha 

posudzovací a schvaľovací proces.  

     Pri vytypovaní lokalít vhodných pre umiestnenie kamier sa vychádzalo z potrieb 

znižovania kriminality a iných nežiaducich negatívnych konaní v jednotlivých mestských 

častiach. Posudzovanie jednotlivých návrhov bolo realizované v súčinnosti s Komisiou 

mestského zastupiteľstva pre ochranu verejného poriadku, príslušnými výbormi mestských 

častí,  Krajským riaditeľstvom Policajného zboru a Okresným riaditeľstvom Policajného 

zboru. Jednou z podmienok pri tvorbe projektu na rozšírenie kamerového systému je aj 

stanovisko Krajského riaditeľstva Policajného zboru k uvedenej problematike.    

 

5 Spolupráca 

 

Policajný zbor Slovenskej republiky je z pohľadu plnenia úloh na úseku verejného 

poriadku našim najbližším partnerom pre spoluprácu. V roku 2013 sme pokračovali 

v spolupráci, ktorá sa osvedčila v predchádzajúcich rokoch, čo malo podľa nášho názoru aj 

zásadný vplyv na skutočnosť, že mesto Prešov je dlhodobo v celoslovenskom meradle 

posudzované odborníkmi ako jedno s najbezpečnejších miest s najnižšou mierou kriminality. 

Najčastejšou formou spolupráce bola koordinácia výkonu služby vo vytypovaných lokalitách 

mesta, kde sa vyskytoval vyšší nápad majetkových trestných činov, alebo časté porušovanie 

verejného poriadku a nočného kľudu. 
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S poriadkovými silami Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Prešove boli tiež 

koordinované bezpečnostné opatrenia zamerané na zabezpečenie verejného poriadku počas 

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

úzkej spolupráci pri plánovaní opatrení na zabezpečenie verejného poriadku počas konania 

verejných športových podujatí sa darí významnou mierou eliminovať negatívne 

protispoločenské správanie sa ultras fanúšikov športových klubov na území mesta Prešov.  

 
Tabuľka č. 4 Vybrané ukazovatele nápadu trestnej činnosti v meste Prešov  

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Všetky 

trestné činy 

nápad 2131 1923 1578 1677 1587 1524 1507 1402 

objasnené 816 808 658 729 720 770 753 693 

% 38,29 42,01 41,69 43,47 45,36 50,52 49,97 49,43 

Úmyselné 

ublíženie na 

zdraví 

nápad 66 47 47 50 40 53 36 34 

objasnené 34 22 24 35 27 49 30 28 

% 51,51 46,80 51,06 70 67,50 92,45 83,33 82,35 

Lúpeže 

nápad 27 24 13 22 19 13 15 10 

objasnené 19 18 7 7 9 10 11 7 

% 70,37 75,00 53,84 31,81 47,36 76,92 73,33 70,00 

Krádeže 

vlámaním 

nápad 352 340 237 207 224 211 189 165 

objasnené 83 109 64 39 38 52 22 35 

% 23,57 32,05 27,00 18,84 16,96 24,64 11,64 21,21 

Krádeže 

vozidiel 

nápad 34 35 30 31 19 15 23 12 

objasnené 5 3 14 23 9 4 6 3 

% 14,70 8,57 46,66 74,19 47,36 26,66 26,09 25,00 

Zdroj: OR PZ SR v Prešove 

 
Graf č. 3 Porovnanie počtu nápadu trestných činov v meste Prešov za obdobie rokov 2006 - 2013 

 
Zdroj: OR PZ SR v Prešove 
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Pri zabezpečení verejného poriadku, ochrany životného prostredia v meste a plnení úloh 

vyplývajúcich zo všeobecne záväzných nariadení mesta, z uznesení mestského zastupiteľstva 

a rozhodnutí primátora mesta, sme počas roka 2013 taktiež úzko spolupracovali najmä  

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

a Odborom všeobecnej vnútornej správy Obvodného úradu v Prešove. 

Na základe požiadavky príslušných sekcií Mestského úradu v Prešove sme asistovali pri 

obhliadkach nájomných bytov, pri výkone vypratania bytových a nebytových priestorov. 

Taktiež sme zabezpečovali ochranu terénnym sociálnym pracovníkom pri plnení ich úloh 

v rizikových lokalitách mesta,  s väčšinovým podielom obyvateľstva nižšieho sociálneho 

statusu. Participovali sme na projekte „Aj keď na ulici, ale čistý“, ktorý bol realizovaný pre 

bezdomovcov na území mesta Prešov.  

V roku 2013 na základe žiadostí o doručenie úradných písomných zásielok od príslušných 

orgánov verejnej správy vykonali príslušníci doručovanie v 837 prípadoch. V prevažnej miere 

sa jednalo o doručovanie písomností pre okresné a krajské súdy. 

 

6 Služobná kynológia 

 

V roku 2013 sme pokračovali v opatreniach zameraných na zníženie nákladov potrebných 

pre zabezpečenie činnosti služobnej kynológie, samozrejme so zreteľom na zabezpečenie úloh 

vyplývajúcich zo zákona o obecnej polícii. V roku 2013 vykonával úlohy na úseku kynológie  

jeden príslušník mestskej polície, ktorý mal pridelených dvoch služobných psov. 

Služobné psy ARON vo veku 3 rokov  a MIKI vo veku 8 rokov plemena nemecký ovčiak 

sú psovodom mestskej polície intenzívne pripravované na výkon služby. Psy majú úspešne 

absolvovanú základnú kynologickú skúšku. 

Psovod sa okrem štandardného výkonu hliadkovej činnosti  a činností pri zabezpečovaní 

verejného poriadku počas športových podujatí aktívne spolupodieľal na realizovaní prevencie 

kriminality odbornými ukážkami svojej činnosti počas aktivít zameraných na mládež 

v základných školách a deti v materských škôlkach. 

V krátkodobom horizonte je nevyhnutné riešiť rekonštrukciu kotercov pre ustajnenie 

služobných psov. V prípade, že chceme zachovať kynológiu na mestskej polícii aj v 

budúcnosti, bude nevyhnutné realizovať komplexnú rekonštrukciou objektu pre kynológiu, 

čiže šatní, prípravovne, sociálnych zariadení a skladovacích priestorov. 

 

7  Prevencia kriminality  a inej protispoločenskej  činnosti  

 

Jednou z dôležitých činností v oblasti prevencie v roku 2013 bola aktivita „Bezpečná cesta 

do školy“, pri ktorej sme v pracovných dňoch počas školského roka v čase od 07.30 hod. do 

08.15 hod. dohliadali na bezpečnosť detí pri prechádzaní cez priechody cestných 

komunikácií, ktoré boli vytypované ako rizikové. Jednalo sa hlavne o priechody v blízkosti 

základných a stredných škôl. Zastavovaním vozidiel pred priechodmi v čase, keď prechádzali 

skupiny školákov ale aj ostatných občanov, bola výraznou mierou zvýšená bezpečnosť 

chodcov, ktorí sú taktiež účastníkmi cestnej premávky. Táto činnosť je z našej strany už 

samozrejmosťou. 
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     Ďalšou dôležitou činnosťou sú prednášky na školách. V roku 2013 to boli témy súvisiace 

najmä s kriminalitou mládeže, záškoláctvom, šikanovaním a taktiež aj s kompetenciami a 

aktivitami mestskej polície. Súčasťou aktivity mestskej polície na úseku prevencie kriminality 

boli dynamické ukážky zo služobnej kynológie. Uvedených aktivít sa počas roka 2013 

zúčastnilo 1.555 osôb.  

 

Realizované témy prednášok:  

 

 materské škôlky: „Meskáčik, ako sa správať na ulici.“ Spojené s názornou 

prezentáciou činnosti mestskej polície a služobnej kynológie, ako aj s praktickým 

cvičením dopravných situácii. Deti z materských škôlok a predškolských zariadení sú 

najvnímavejším a najvďačnejším malým publikom, ktoré sa snažíme ovplyvniť tak, 

aby boli pripravení na nástrahy, ktoré ich môžu neskôr postretnúť.    

 

 I. stupeň základných škôl: „Čo je polícia, ako sa správať vonku.“  Tieto prednášky 

obsahovali hlavne preventívne opatrenia vo voľno časových aktivitách detí, dopravnú 

prevenciu (ochranné prostriedky, správanie sa na ceste) a iné s tým súvisiace.  

 

 II. stupeň základných škôl: „Trestnoprávna zodpovednosť, alkohol a tabakové 

výrobky.“ Prednášky doplnené o názorné príklady šikanovania, nástrah internetu – 

sociálnych sieti, negatívnych konaní „dospelých“ a konkrétnych požiadaviek 

pedagogického zboru. Veľmi sa osvedčila spolupráca s pedagogickým zborom ZŠ 

Májového námestia, kde sme vyskúšali zámer preventívnych aktivít, okrem iných 

ročníkov, hlavne všetkých 8. a 9. ročníkov s opakovaním po určitom časovom období. 

U 9. ročníkov aj s oboznámením možných nástrah negatívnych konaní po nástupe na 

stredné školy. Tento zámer plánujeme rozšíriť na ďalšie ZŠ - v prípade ich záujmu.    

    

 stredné školy: „Trestnoprávna zodpovednosť a trestnoprávne následky.“  
 

 

V roku 2013 sme sa vo významnej miere venovali aj bezpečnosti seniorov a riešeniu 

krízových situácií, v ktorých sa môžu ocitnúť. Táto skupina patrí v súčasnej dobe z pohľadu 

kriminality spoločne s mládežou medzi najohrozenejšie. Prednášané témy zamerané na 

zvyšovanie bezpečnosti seniorov boli špecificky prispôsobené cieľovej skupine. Zo strany 

seniorov sme zaznamenali veľký dopyt o túto našu aktivitu. Počas prednášok sa často 

rozoberali aj problémy úzko späté s verejným poriadkom a činnosťou príslušníkov mestskej 

polície na území mesta Prešov.  Celkovo sa týchto aktivít zúčastnilo približne 220 seniorov. 
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8 Vybrané aktivity na úseku represie 

 

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

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

a verejne prístupných miestach je realizované najmä represívnou činnosťou, samozrejme 

v citlivom vyvážení s preventívnou činnosťou.  

Mestská polícia v Prešove ako poriadkový útvar mesta Prešov, v zmysle svojich oprávnení 

a povinností uložených zákonom o obecnej polícii, vedie občanov k tomu, aby dodržiavali 

zákony a ostatné právne predpisy a rešpektovali práva spoluobčanov.  

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 spolunažívaniu podľa § 49, 

 proti majetku podľa § 50 

 ostatné v zmysle príslušných všeobecne záväzných predpisov. 

 
Graf č. 4 Porovnanie počtu vykonaných zákrokov za obdobie roka  2007 – 2013 

 
Zdroj: Mestská polícia v Prešove 

 

Z dôvodu dodržiavania zákonného postupu príslušníkov mestskej polície pri 

opakovaných priestupkoch, bolo vydané Usmernenie vo veci ukladania sankcií za opakované 

spáchanie priestupkov s poukazom na ustanovenia § 12 zákona č. 372/1990 Zb. 

o priestupkoch v znení neskorších predpisov. Pri určení druhu sankcie a jej výmery sa 

prihliadne  na  závažnosť  priestupku, najmä  na  spôsob  jeho s páchania  a  na jeho následky, 
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na okolnosti, za ktorých bol spáchaný, na mieru zavinenia, na pohnútky a na osobu páchateľa, 

ako aj na to, či a akým spôsobom bol za ten istý skutok postihnutý. 

 
Graf č. 5 Rozbor nápadu priestupkov evidovaných MsP za obdobie rokov 2010 – 2013 

 
Zdroj: Mestská polícia v Prešove 

 

 

 

8.1 Na úseku bezpečnosti a plynulosti  cestnej premávky riešili príslušníci mestskej 

polície v roku 2013 celkovo 6623 priestupkov. Z uvedeného počtu priestupkov bolo 

v blokovom konaní prejednaných (vrátane blokov na pokutu na mieste nezaplatenú) 3340 

prípadov v celkovej hodnote 43725 €. Pri plnení úloh príslušníci v zmysle § 16a zákona 

564/1991 Zb. o obecnej polícii použili 2070 krát technický prostriedok na zabránenie odjazdu 

vozidla (papuču). Počas roka 2013 bolo z miestnych komunikácii v súlade s § 43 ods. 4 

zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke  celkovo odtiahnutých 421 motorových vozidiel. 

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 historickej časti mesta a v sídliskových komplexoch 

zákonným spôsobom zabezpečená bezpečnosť a plynulosť  cestnej premávky. 
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Z grafu č. 6 je zrejmé, že na území mesta Prešov počet osadených blokovacích zariadení 

a počet odtiahnutých vozidiel klesá úmerne s počtom zistených priestupkov proti bezpečnosti 

a plynulosti cestnej premávky. Vďaka   činnosti príslušníkov mestskej polície a primeraným 

využívaním prvkov represie a prevencie zaznamenávame zvýšenú mieru disciplinovanosti 

vodičov a pokračujúci trend poklesu zistených priestupkov proti bezpečnosti a plynulosti 

cestnej premávky na úseku statickej dopravy. 

 

 
Graf č. 6 Vzťah zistených priestupkov na úseku bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky ku počtu osadených blokovacích zariadení a počtu 

odtiahnutých vozidiel za obdobie rokov 2007 až 2013 na území mesta Prešov 

 
Zdroj: Mestská polícia v Prešove 

 

8.2 Jednou z priorít mestskej polície bolo pôsobenie pri ochrane pred zneužívaním 

alkoholických nápojov. Najväčší dôraz bol aj v roku 2013 smerovaný na kontroly zamerané 

na odhalenie konzumácie alkoholických nápojov mladistvými a maloletými osobami, 

podávanie alkoholických nápojov mladistvým a maloletým osobám. Počas roka 2013 sme 

celkovo vykonali 5 represívnych akcií v prešovských baroch a pohostinstvách. Počas akcií 

ako aj počas riadneho výkonu hliadkovej služby sme zistili 91 prípadov priestupkov na úseku 

ochrany pred zneužívaním alkoholických nápojov, ktoré boli po objasnení postúpené vecne 

a miestne príslušným orgánom. 

V roku  2013 sme zistili  167 prípadov požívania  alkoholu na verejnosti. Na mieste sme  

uložili 54 blokových pokút. S problematikou požívania alkoholu na verejných priestranstvách 

boli spojené aj kontroly zamerané na oblasť verejného poriadku, hygieny a čistoty kritických 

a rizikových miest mesta, kde  dochádza  ku  požívaniu alkoholu na  verejnosti. 
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Graf č. 7 Porovnanie počtu zistených prípadov požívania alkoholu na verejnom priestranstve počas rokov 2006 - 2013 

 
Zdroj: Mestská polícia v Prešove 

 

 

 

 

8.3 Kontroly zamerané na dodržiavanie povinností v zmysle VZN č. 171/2008 o 

chove  a  držaní  zvierat sa vykonávali prevažne v rámci bežného výkonu hliadkovej služby. 

Tie,  ktoré  sa  vykonávali  mimo  riadneho  výkonu  služby, boli plánované na základe  

vyhodnotenia poznatkov z bežného výkonu hliadkovej služby, analýzou štatistických údajov 

z evidencie  priestupkov mestskej polície. Najviac akcií sme naplánovali a následne vykonali 

v sídliskových aglomeráciách v ranných a podvečerných hodinách, keď najviac dochádza ku 

venčeniu psov. V roku 2013 sme skontrolovali na území mesta Prešov 779 osôb vodiacich 

psov, naplánovali a následne vykonali 4 preventívno-represívne akcie . Celkovo sme zistili 

287 prípadov porušenia VZN 171/2008 o chove a držaní zvierat.  
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Graf. č. 7 Prehľad počtu skontrolovaných osôb, zistených priestupkov a počtu psov registrovaných MsÚ počas rokov 2009 až 2013 

 
Zdroj: Mestská polícia v Prešove a MsÚ 

 

Z grafu č. 7 je zrejmé, že narastá počet registrovaných psov a počet zistených priestupkov 

zostal na úrovni roka 2012. Preventívno-represívne akcie sme plánovali vo vytipovaných 

častiach mesta na základe posúdenia prijatých podnetov a sťažností od obyvateľov, 

operatívnych poznatkov hliadkujúcich príslušníkov. 

 

9  Odborná príprava príslušníkov mestskej polície 

 

 

Odborná príprava príslušníkov mestskej polície bola aj v roku 2013 z dôvodu nedostatku 

finančných prostriedkov v rozpočte mestskej polície realizovaná predovšetkým s využitím 

vlastných ľudských zdrojov. Príslušníci mestskej polície boli denne na rozdeleniach preškoľovaní 

veliteľmi pracovísk z platných právnych predpisov a noriem, prípadne ich novelizácií.  

Vďaka  dohode s vedením OR PZ SR bol aj v roku 2013 zabezpečený výcvik sebaobrany, 

prostredníctvom inštruktora z OR PZ SR v Prešove v rozmedzí 4 hodiny týždenne.  

Strelecká príprava príslušníkov mestskej polície bola štandardne zabezpečená aj počas roka 

2013 povinnou účasťou príslušníkov na cvičných ostrých streľbách. 

V roku 2013 boli realizované odborné školenia príslušníkov mestskej polície z oblasti 

bezpečnosti práce. Školenia boli zabezpečené externými školiteľmi v zmysle príslušnej zmluvy 

mesta Prešov. 

Na základe interných plánov a písomných príkazov príslušníci mestskej polície absolvovali 

povinné vedomostné a fyzické previerky.  
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10 Zabezpečenie kultúrno–spoločenských, športových podujatí a verejných 

zhromaždení 

 

 V roku 2013 zabezpečovali príslušníci mestskej polície ochranu verejného poriadku 

počas spoločenských, kultúrnych a športových podujatí, ktoré sa konali na území mesta. 

Jednalo sa o podujatia: 

 

 Fašiangy, 

 Prešov – láska moja, 

 Večerný beh Prešovom,  

 Tesco - beh pre život, 

 Deň detí – sprievodne akcie, (viacdenné podujatie), 

 Majstrovské zápasy Corgoň ligy FC Tatran Prešov, 

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

 Majstrovské zápasy volejbalovej extraligy mužov, 

 Vystúpenie hudobných a tanečných skupín počas  Prešovského kultúrneho leta, 

(viacdenné podujatie), 

 Preteky na kolieskových korčuliach, 

 Fragaria CUP, (viacdenné podujatie), 

 Zabezpečenie procesiových sprievodov na území mesta, 

 Odpustová slávnosť Kalvária, 

 Odpustová slávnosť Farnosti Najsvätejšej Trojice Prešov Solivar, 

 Dni mesta Prešov, (viacdenné podujatie), 

 Burza starožitností, (viacdenné podujatie), 

 Kinematograf Zlatý Bažant, (viacdenné podujatie), 

 Prešovské trhy – návrat k tradíciám, (viacdenné podujatie), 

 Pivný festival, (viacdenné podujatie), 

 Zraz motorkárov, (viacdenné podujatie), 

 Trojičný jarmok, (viacdenné podujatie), 

 Mikulášska nádielka a vianočné trhy, (viacdenné podujatie), 

 Silvestrovský beh, 

 Silvester 2013, 

 a iné. 
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11 Vybavovanie podnetov občanov, pripomienok VMČ 

 

 Aj v roku 2013 Mestská polícia v Prešove pri vybavovaní podnetov od obyvateľov 

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

príslušných smerníc primátora mesta Prešov. Celkovo sme vybavili písomnými odpoveďami 

príslušných adresátov v 108 veciach. Všetky písomnosti boli v elektronickej podobe 

zaevidované v príslušných databázach informačného systému mesta Prešov. 

 
       Tabuľka č. 5 Prehľad vybavenia podnetov občanov a pripomienok VMČ 

počet 

vybavených 

písomností 

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 

občanov 
spolu 

rok 2011 13 23 15 35 12 4 7 74 183 

rok 2012 18 9 18 26 12 5 8 96 193 

rok 2013 8 1 6 2 11 8 7 65 108 
       Zdroj: Mestská polícia v Prešove 

 

12 Plánované aktivity mestskej polície na rok 2014. 

 

Okrem plnenia základných úloh uložených zákonom 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, 

 zrealizovať pre príslušníkov mestskej polície školenie o zásadách komunikácie na 

verejnosti a riešení konfliktných situácii pri služobných zákrokoch, 

 zrealizovať pre príslušníkov mestskej polície školenie s tematikou korupcie 

zamestnancov verejnej správy. 

 

13 Dotazník spokojnosti občana s činnosťou Mestskej polície v Prešove 

  

 Na základe požiadavky vyplývajúcej z diskusie poslancov XXXIV. riadneho 

zasadnutia Mestského  zastupiteľstva v Prešove zo dňa 18.3.2013, bol vedením Mestskej 

polície v Prešove spracovaný Dotazník spokojnosti občana s činnosťou Mestskej polície 

v Prešove. Materiál bol spracovaný začiatkom mesiaca október 2013 a na verejnosti bol 

publikovaný on-line prostredníctvom oficiálnej webovej stránky mesta Prešov  v čase od 

30.10.2013 do 10.12.2013. Všetky náležitosti výskumu tvoria prílohu  Informatívnej správy 

o činnosti Mestskej polície v Prešove. 

 

 

 

  V Prešove  10.03.2014 

 

 Mgr. Ján Andrejko  

 náčelník MsP v Prešove 
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N ah fad dotaznika 

Dotaznfk spokojnosti obcana 5 cinnostou Mestskej policie v Presove 

Dobry den, 

Mestska polfeia v Presove p6sobf pri zabezpeccvani vecf verejneho poriadku v meste Presov uz viae ako 20 rokov. Napriek 
tomu , ze nasa cinnost je uzko spat a s represfvnymi iikonmi. ako je napn klad ulozenie sa nkeif, je pre nas d61ezite vnimanie 
poriadkoveho utvaru mesta P resov ako eelku oca rni eelej verejnost i. 

Vazenf spoluobcania , dovol'ujeme si Vas preto poziadat 0 vyplnenie anonymneno dot aznfka spokojnost i obca na. Za cas 
st raveny pri jeho vypliiovanf Varn vopred d'akujernel 

1. Aky jc Vas vek? 

o od 15 do 20 rokov
 

o od 20 do 30 rokov
 

o od 30 do 40 rokov
 

o od 40 do 50 rokov
 

o viae ako 50 rokov 

2. Ake je Vase pohlavi e? 

o ze nske 

o mubke 

3. V me ste Presov: 

o marn trvaly pobyt
 

a nebyvam, ale tu praeujem
 

o nebyvarn, ale tu studujern 

o nebyva rn, ale ho navstevujern z roznyeh dovodov 

4. Prisli st e do osobneho kontaktu s prfslusnfkmi Mestskej policie v Presove? 

o ana
 

a nie
 

5. Boli st e niekedy sa nkcionovany pnslusnfkom Mestskej pohci e v Presove 

o ana
 

a nie
 

6. Ako ste boli spokojny so spravanim pr islusnfkov Mestskej polkie v Presove pri osobnom kontakte? 

~surv;o Online dot azruky zadarmo - www.survio .corn 4 



survio 
Dotazruk spokojnost i obcana s Ci nnosioulvI es t.skejpolicieo Presoue - Za verecn aspra vQ. 

o ano, rninimalne raz 

o ano. niekolkokrat 

o nie 

8. Ako ste boli spokojny so zakrokorn zasahujiicich prislusnikov Mestskej policie v Presove? 

9. Stretli ste sa s korupciou pri osobnom kontakte s pnslusnikrni Mestskej policie v P resove? 

o ana 

o nie 

10. Ak ste sa stre tli s korupciou , isla 0 : 

o financnu hotovosf 

o veeny da r 

o zvyhodnenie v osobnom kontakte 

11. Povazujete sucasny pocet (70) prislusnfkov Mest skej policie v P resove za dostatocny? 

o a no. je do statocny 

o nie , malo by ich byt' viae 

o nevi em to posudif 

12. Poznate zakonne kompetencie prislusnfkov mestskej po licie? 

o ano, kom plet ne 

o viae ana ako nie 

o viae nie ako ana 

o nie 

13. Na aku oblasf verej neho poriadku v meste Presov by sa podla Vas mala Mestska policia v Presove viae 
zarneraf ? 

o oehrana majetku obcanov a majetku mesta Presov 

o plynulost a bezpecnosf ee stnej premavky 

o pozfvanle alkoholu (na verejnosti. mladistvymi osobami) 

o nocny kfud 

o dodriiavanie poriadku , cistoty a hygieny
 

o oehrana iivotl1l!ho prostredia
 

o lne 1 _ 
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Stat istika respondentov 

Harok Zobrazene Zodpovedane Zodpovedane % 

eely dot a zn ik 209 97 46,41 

Cely dotaznfk 

o 50 100 150 200 
o Zodpovedane Zobrazene 
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Prehl'ad odpovedi 

1. Aky je Vas vek ? 

Vyber z moanosti, zc d poveda ne: 97x , nezo dp ovedan e : Ox 

Odpoved' Odpovede Podie l 

od 15 do 20 rokov 1 1,03 % 

od 20 do 30 rokov 24 24,74 % 

od 30 do 40 rokov 27 27,84 % 

30 30,93 %od 40 do 50 rokov 

15 15,46 %viae ako 50 rokov 

o% 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100% 
D od 15 do 20 rokov • od 30 do 40 rokov 0 viae ako 50 rokov 

D ad 20 do 30 rokov D od 40 do 50 rokov 

2, Ake j e Vase pohlavie'?
 

Vyber z moznostf zodpovedan e: 97x, nezod poved an e: Ox
 

Odpoved' Odpovede Podiel 

zenske 30 30,93 % 

rnuzske 67 69,07 % 

I 
30 ,93 % 

0 % 10 % 20 % 
D zenske D rnuzske 

I 
69.07 % 

30% 40 % 50 % 60 % 

I 
70 % 80 % 90 % 100 Yo 

3. V meste Presov: 

Vyber z mozn osti, zcdpovedane: 97x, nezcdpovedan e: Ox 

Odpoved' Od povede Podi el 

rnarn tr valy pobyt 

nebyvarn, ale tu pracujern 

nebyva rn. ale tu st uduj ern 

nebyvarn. ale ho navst evuj ern z roznych dovodov 

88 

7 

1 

1 

90,72 % 

7,22 % 

1,03 % 

1,03 % 
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90.72 % 

1,03 % 

1.03 %H¥

o Yo 10 % 20 % 30 % 40 % ~% ~ % ~ % ~ % 00 % 100 % 

D rnam trvaly paby1 • nebyvarn, ale tu studujern 

D nebyvarn, ale tu pracuje m D nebyvam , ale ha navstevujern z roznyc h dovodov 

4 . Prtsli ste do osobneho kontaktu s prfslusnfkrni Mestskej policie v Presove? 

Vybcr z mofnosti, zodp ovedan e: 97x, nezodp ovedane: Ox 

Odpove d' Odpovede Podiel 

ana 93 95,88 % 

me 4 4,12 % 

6 4.12 % 

95 ,88 % I 

0 % 10 % 20% 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90% 100 % 
0 ana D nie 

5. Boli ste niekedy sankcionovany prislusnfkom Mestskej policie v Presove 

Vyber z moznosti, zc d povedan e : 97x, nezodp ovedan e: Ox 

Odpoved' Odpovede Pod iel 

ana 33 34,02 % 

nie 64 65,98 % 

I 
34 ,02 % I 

65 .98 % I 
0 % 10 % 20% 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % 

0 ana D nie 

6 . Ako ste boli spokojny so sp rava n im prfslusnfkov Mestskej policie v Presove pri os ob
nom kontakte? 

Hviezdickove hodnotenie, zodpovedane : 97x, nezodpoveda ne: Ox 

Pocet hviezdiCiek: 3,40 / 5 

~ survio Online dot azn iky zadarmo - www .survio.co m 9 



Od poved' Odp ovede Podie l 

5 / 5 

4/5 

3/ 5 

2/ 5 

1 /5 

29 

24 

20 

9 

15 

29,90 % 

24,74 % 

20,62 % 

9,28 % 

15,46 % 

7. fy uzili ste sluzby Mestskej polici e v Presove? 

Vyber z moznostf zodp oved ane: 97x, nezodpovedan e: Ox 

Od povede Podiel Odpoved 

34,02 %33ano. rninirnalne raz 

41,24 %40ano , niekolkokrat 

24,74 %24rue 

4 1.24 % I--=:iiI I 

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50% 60 % 70% 80 % 90 % 100 % 
0 ano, rninirnalne raz 0 ano, niekotkokrat • nie 

8. A ko ste b oli spokojny so zakrokom zasahujucich prfslusnfkov Mestskej p olicie v 
Prcsove? 

Hv ie zdickove hodnotenie, zodpovedane: 97x, nezodpovedane: Ox 

Pocet hviezdiciek: 3,30 / 5 

Odpoved' Odpovede Podiel 

5 / 5 28 28,87 % 

4/5 24 24,74 % 

3/5 16 16,49 % 

2/5 9 9,28 % 

1 /5 20 20,62 % 

9 . Stretli st.e sa s korupciou pri osobnom kontaktc s prfslusnfkmi Mes tskej p o licie v 
Presove? 

Vybcr z momosti, zo dpovedane: 97x, nezodpovedan e: Ox 

Odpoved' Odpovede Podiel 

ano 14 14,43 % 

nie 83 85 ,57 % 
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14,43 % 

85,57 % 

0% 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % 

o ano 0 nie 

10. Ak ste sa stret.li s koru pciou, isla a : 

Vyber z mofnostf, zc dpovedane: 16x , nezodpovedan e: SIx 

Odpoved' 

financnu hot ovost 

Odpovede 

6 

Podiel 

37,50 % 

vecny dar 0 0,00 % 

zvyhodn enie v asobnom kontakte 10 62 ,50 % 

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100% 

o t inancnu hotovosf • zvyhodnenie v osabnom kontakt e 

o vecny dar 

11. Povazujote su casn y pocet (70) prfslusnfkov Mestskej policie V P r esove za dostatocny? 

Vyber z moznostf zodpovedane 97x, nezcdpovedane: Ox 

Odpoved 

ana, je dosta t oc ny 

nie , m lo by ich byt viae 

neviem t o posudit 

Odpovede 

17 

47 

33 

Podiel 

17,53 % 

48,45 % 

34 ,02 % 

~ I48,<1 5 % 

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 
0 ana, je dostatocny 0 nie, malo by ich by!' viae • neviem to posud it 

80 % 90 % 100 % 

12. Poznate zakonne kompetencie prfslusnfkov m es tskej policie? 

Vyber z moznosti. zodpovedane: 97x, nezodpovedan e: Ox 

Odpoved' Odpovede Podiel 

ana, komplet ne 23 23,71 % 

vi ae ana ako nie 51 52 ,58 % 

via e nie aka ana 18 18 ,56 % 

nie 5 5,15 % 
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23.71 % 

52 ,58 % 

o% 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100% 
o ano, kompletne 0 viae ana ako nie • viae nie aka ana 0 nie 

13. Na akii ob last' verej neho poriadku v m es t e Presov by sa p odfa V as m ala Mestska 
policia v Presovc viae zameraf? 

Vyber z moznostf s textovou odpoved'ou, zcdpovedan e : 97x, nezcdpovedan e : Ox 

Odpoved' Od povede Podie l 

ochrana maj et ku obca nov a majetku mesta Presov 34 35,05 % 

plynulosf a bezpecnost cestn ej prerriavky 7 7,22 % 

pozfvanie alkoholu (na verejnosti, mlad ist vyrni osobam i) 14 14,43 % 

nocn y klud 11 11.34 % 

dod ri iavanie poriadku , cis to ty a hygieny 17 17.53 % 

ochra na i ivo t neho prostredia 1 1.03 % 

Inc 13 13,40 % 

0 % 10% 20 % 30 % 40% 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 10 0 % 

o oehrana majetku obca nov a majetku mesta Presov 0 dcd rziavanie pariadk u, cistoty a hygieny 

o plynulosf a bezpecnosf cestnej prernavky 0 ochrana zivotneho prostredia 

• poz fvanle alkoholu (na verej nosti, rnladistvyrni osobami) D ine 

nocny klud 

•	 moh li by sa zamerat na vset ky oblast i no mohli by viae 
chodit ako sa vozit na autach. Takto sa verejny pori
ada k iba ta zko udrziava . Inak som spoko j ny s pracou 
mest skej pol fcie. 

•	 oehrana ob canov pred nepr isposobivym i obeanmi 

•	 mal i by aj oni sami dodrzi avat nocny klud a ne
navstevovat pri sluzbe v nocnych hodina ch svo
j ieh rod inn ych prislusnikov.stoj a pri aute a hlasno 
rozpr avaj u a smejii sa a rusia nocny k l'ud a je to na 
Janouskovej ulici ,je den poli cajt rna t am brata ... .. 

•	 kont rola psfckarov ] vencen ie, psy bez v6dzky- bez 
kosfk , vencen ie v skolskych arealo ch..., 

•	 radsej na nie,lebo su slaby ako caj. 

•	 mali by byt v meste I na obchcd zke/ k dispozff obcanorn 
a nie ukryt f v aute a potom nic nevidi a 

•	 t at e cast by mala obsahovat aj viacere rnoznost i vol'by 

•	 vsetky uvedene sii rovnako d61 ezit e 

•	 kontrolovanie dodrziavania zakazu fajcenia na 
vyhradsny ch m iestaeh a ta kt iez aj kont rola majitelov 
psov, ci po nich upratuju (zbieraju) 

•	 znepokoju j ii rna vol'ne pcb ehujuce psy po sidl. Sekcov 
(okolo zs, MS) a ui v6bee nie sti prfkladom bezdo
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movci, ktorf poptjaju na lavickach v okoli sk81a tiez v 
zdevastovanom prost redf NC Opal 

•	 Je t azke povedat , ktora z uvedenych oblasti je 
do lezit ejsia . vsetky je potr ebne chranit , ale dal by som 
yam navrh, aby st e zriadili kameru na vyskovej bu
dove pred mestsk ou t rznicou pod Teseom, kde som 
vzdy videl ako bczohl'adny vodi parkuju na ehodn fku 
v nebez pecnorn mieste, kde ehode e je nuteny vstup it 
na eest u, Cfm je ohrozeny okoloidiicimi auta mi. Videl 

som babky 0 palicke ako museli tychto bszohfadnych 
vcdi cov obchadzaf po eeste . Tam by som videl jednu 
z moznosti ako ziskaf financne prostriedky pre fungo
vanie MP. Sam som vedic, ale tot o je uz drzost na
jvyzsieho zrna, ktora nepozna hranfe, pretcze vedra je 
parkovisko! 

•	 Pozfvanie alkoholo mlad istvymi, nocny klud , 
dodrziavan ie poriadku , hygieny a cisto ty 

•	 aby ich bolo viae vidno 
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