
 

 

SPRÁVA O ČINNOSTI MESTSKEJ POLÍCIE V PREŠOVE 

ZA ROK 2015 
 

Výkaz štatistických údajov za obdobie od  01.01.2015 do 31.12.2015 

 

I. Počet príslušníkov obecnej polície 

1 
Plánovaný počet príslušníkov obecnej polície 

 
78 

1a 
Skutočný počet príslušníkov obecnej polície 

 
77 

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 držiteľmi osvedčenia o odbornej spôsobilosti 

podľa § 25 zák. SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov 
77 

 

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   počet záznamov + napomenutí + pokút aj BPNM 

 
10034 

  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   § 13 a) až f) zák. 564/1991 Zb. 

Z uvedeného počtu je použitie blokovacích zariadení   
1719 

1703 

 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 alebo v súvislosti s plnením úloh 

obecnej polície) 
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 - 564/1991 Zb. § 8 ods.1. písm. c)zadrž. pri TČ,  
10 

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

ods.2 predv. pri priestupku 
58 

  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 
52 7 17 4495 2259 203 7033 

  2 Celkový počet oznámených priestupkov 

na útvar obecnej polície 
118 25 91 1280 624 67 2205 

  3 Celkový počet uložených priestupkov 

 
7 4  29 29 19 0 88 

  4 Celkový počet odložených 

priestupkov 
2 3 15 47 8 0 75 

  5 Celkový počet odovzdaných 

priestupkov 

 

8 3 16 35 310 168 540 

  6 Celkový počet predložených 

priestupkov príslušnému orgánu 
7 11 28 114 585 0 745 

  7 Celkový počet priestupkov 

prejednaných v blokovom konaní 
14 3 11 2762 220 10 3020 

výška finančnej hotovosti (€) 260 60 200 35405 2360 160 38445 
  8 Celkový počet priestupkov prejednaných 

v blokovom konaní vydaním bloku na 

pokutu nezaplatenú na mieste 
5 2 3 255 64 0 329 

výška finančnej hotovosti (€) 120 60 80 5110 1000 0 6370 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 



Opisná časť 
 

1   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 74 prípadoch si túto povinnosť povinný (priestupca) v zákonnej lehote nesplnil,  preto v roku 

2015 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.    
 

2  Odchyt túlavých mäsožravcov 

V súlade s plnením  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 počas roku 

2015 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.. 

V roku 2015 bolo odchytených spolu 212 túlavých zvierat.  Z uvedeného počtu bolo 70 

mačiek. Po odchytení bol zmluvným veterinárom aplikovaný mikročíp 59 psom.  

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

 
Zdroj: Mestská polícia v Prešove 

 

 

3 Technické prostriedky 

 

3.1 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 
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sa v blízkosti nezdržiava, použili príslušníci tento technický prostriedok v roku 2015 v 1703 

prípadoch.  

Z grafu č. 2 je zrejmé, že priestupky na úseku statickej dopravy majú mierne klesajúcu až 

takmer konštantnú úroveň, čomu nasvedčujú hodnoty za posledné štyri roky.  

Používanie technického prostriedku na zabránenie odjazdu motorového vozidla je 

účinným a efektívnym prostriedkom na udržanie dopravnej disciplíny . 

 Určite dôležitým poznatkom z činností spojených z uplatňovaním kompetencií na úseku 

bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky je priama požiadavka verejnosti na používanie 

blokovacích zariadení ako účinného represívneho nástroja na zjednanie nápravy a vymoženia 

zákonnosti zo strany mestskej polície, najmä v obytných zónach a peších zónach. 
 

 

Graf č. 2 Počet založení technického prostriedku na zabránenie odjazdu vozidla – porovnanie rokov 

 
Zdroj: Mestská polícia v Prešove 

 

3.2 Mestský kamerový systém 

 

Mestský kamerový systém  pozostával na konci roka 2015 z 40 kamier a vybavenia troch 

pracovísk pre operátorov kamerových systémov. Z tohto počtu je 7 analógových kamier a 33 

digitálnych IP kamier. Otočných kamier je 32 a 8 kamier je statických. 
 

 
Tabuľka č. 1  Prehľad kamier Mestského kamerového systému k 31.12.2015 

 

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 M. 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 
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7 analógová 
obytný dom Stará 

Tehelňa 

Okolie obytných domov Stará 

tehelňa 
2006 

8 analógová 
obytný dom Stará 

Tehelňa 

Okolie obytných domov Stará 

tehelňa 
2006 

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 

(statická) 

budova na ul. 

Floriánova  

(Staré Mexiko) 

ulica Jarková – smer k MsÚ 2010 

15 
digitálna IP 

(statická) 

budova MsÚ na ul. 

Jarková 

ulica Jarková – parkovisko MsP 

a gymnastická telocvičňa 
2010 

16 digitálna IP Ul. 17 novembra 

okolie VŠ internátov a okolie 

reštauračného zariadenia 

HVIEZDA 
2013 

17 digitálna IP NS CENTRÁL 
námestie s fontánou a detské 

ihrisko, časť ul. Októbrovej  
2013 

 

18 

 

digitálna IP 

(statická) 
MsÚ Prešov 

priestor ul. Hlavnej pred MsÚ, 

pešia zóna, južný pohľad 
2011 

19 
digitálna IP 

(statická) 
MsÚ Prešov 

priestor ul. Hlavnej pred MsÚ, 

pešia zóna, severný pohľad 
2014 

20 digitálna IP 

budova Sociálnej 

poisťovne ul. 

Masarykova 

ul. Masarykova, ul. kpt. Nálepku, 

Slovenská pošta 
2014 

21 digitálna IP 

stĺp križovatka ul. 

Baštová a ul. 

Suchomlynská 

križovatka ul. Baštová a ul. 

Suchomlynská, Skeatepark 
2014 

22 
digitálna IP 

(statická 360°) 

budova na ul. Metodova 

(majiteľ M. ZELINKA) 
ul. Metodova, časť ul. Slovenská 2015 

23 
digitálna IP 

(statická 360°) 

budova na ul. 

Svätoplukova 

(Veliovič) 

 časť ul. Hlavnej ul. a 

Svätoplukovej 
2015 

24 
digitálna IP 

(statická 360°) 
stĺp VO – ul. Hlavná 

Križovatka ul. Hlavná 

a Kováčska 
2015 

 

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 



4 
digitálna IP 

(statická) 
budova NS Opál areál NS Opál 2014 

5 digitálna IP 
budova DP, ul. 

Zborovská 

križovatka ul. Zborovská a ul. 

Zlatobanská, konečná MHD, 

detské ihrisko 
2014 

6 digitálna IP 

stĺp park Pánska 

záhrada Nižná 

Šebastová 

Park Pánska záhrada, ul. 

Strážnická a ul. Ľubotická 
2014 

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 

6 digitálna IP 

bytovka križovatka 

Ul. Obrancov mieru, 

Ul. Levočskej  

Okolie križovatky, Ul. Obrancov 

mieru, okolie OD JEDNOTA a 

KAUFLAND 

2013 

7 digitálna IP 
obytný dom ul. Matice 

Slovenskej 6 

cyklistický chodník, nábrežie 

rieky Torysa, nakladacie rampy 

OD Kaufland 
2014 

8 digitálna IP 

budova Domova 

mládeže SPŠS, ul. 

Sabinovská 

ulica Sabinovská areál SPŠS, 

križovatka ul. Sabinovská a ul. 

Hlavná a ul. Levočská 
2014 

Zdroj: Mestská polícia v Prešove 

 

 
Tabuľka č. 2  Prehľad protiprávnych konaní zistených prostredníctvom kamerového systému v roku 2015 

Zistené protiprávne konania – popis Jarková Sekčov Sídl. III Spolu 

znečisťovanie verejného priestranstva 29 31 35 95 

požívanie alkoholických nápojov na verejnom priestranstve 99 59 93 251 

porušenie zákazu požívania tabakových výrobkov 2 12 5 19 

poškodzovanie majetku 3 3 0 6 

verejný poriadok § 47 z. 372/1990 o priestupkoch 10 8 2 20 

nedodržané podmienky držania psov 127 56 38 221 

fyzické napadnutie 10 2 0 12 

porušenie dopravných predpisov (zákazu vjazdu, zákaz 

státia) + odťahovanie  
611 88 103 802 

iné protiprávne konanie 61 10 11 82 

Celkom 952 269 287 1508 
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 

2014 985 18 70 

2015 1508 17 56 
Zdroj: Mestská polícia v Prešove 

 

     Z tabuľky č.2 a č. 3 vyplýva, že v priebehu roka 2015 na základe podnetov z kamerového 



systému zasahovali hliadky mestskej polície v 1508 prípadoch. 73 záznamov bolo 

poskytnutých Policajnému zboru SR, z toho 17 x pre podozrenie z trestného činu a 56 x pre 

podozrenie z priestupku.  

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 27 osôb. 

       Na úseku kriminality a inej protispoločenskej činnosti je mestský kamerový systém 

významným nástrojom, ktorý má účinok nielen na znižovanie aktuálneho stavu kriminality a 

inej protispoločenskej činnosti ale aj na udržateľnosť tohto stavu.  

 
      Graf č. 3 Nárast počtu kamier mestského kamerového systému  podľa roku ich osadenia 

   Zdroj: Mestská polícia v Prešove 

 

4 Spolupráca 

 

Mesto Prešov je v celoslovenskom meradle posudzované ako jedno s najbezpečnejších 

miest s najnižšou mierou kriminality. V záujme plnenia úloh pri zabezpečení verejného 

poriadku v meste úzko spolupracujeme s Policajný zbor Slovenskej republiky. Spolupráca 

s Policajným zborom je najmä pri určovaní priorít prevencie kriminality, ochrany verejného 

poriadku a zamerania boja s kriminalitou. Na úseku prevencie kriminality bola realizovaná 

napríklad pri posudzovaní rizikových lokalít pre osadenie nových kamier mestského 

kamerového systému alebo pri koordinácii bežnej hliadkovej činnosti na území mesta podľa 

nápadu kriminality. 

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).  

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 2015 tiež úzko spolupracovali s Inšpektorátom 

práce v Prešove, Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Prešove a Okresným úradom 

v Prešove, Odborom starostlivosti o životné prostredie. 
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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. Aj počas roka 2015 sme participovali na projekte „Aj keď na ulici, ale čistý“, ktorý 

bol realizovaný pre bezdomovcov na území mesta Prešov.  

V roku 2015 na základe žiadostí o doručenie úradných písomných zásielok od príslušných 

orgánov verejnej správy vykonávali príslušníci doručovanie písomností do vlastných rúk. 

V prevažnej miere sa jednalo o doručovanie písomností z okresných a krajských súdov. 

 

5 Služobná kynológia 

 

V roku 2015 boli úlohy na úseku kynológie vykonávané jedným príslušníkom mestskej 

polície, ktorý mal prideleného služobného psa ARONA. Služobný pes ARON plemena 

nemecký ovčiak vo veku 5 rokov bol psovodom mestskej polície intenzívne pripravovaný na 

výkon služby. Pes má úspešne absolvovanú základnú kynologickú skúšku,  SVV 1 a SVV 2. 

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. 

Stále pretrváva potreba riešiť rekonštrukciu kotercov pre ustajnenie služobných psov. 

Alternatívou je ustajnenie služobného psa v mieste trvalého pobytu psovoda na náklady mesta 

Prešov. 

 

 

6  Prevencia kriminality  a inej protispoločenskej  činnosti  

 

     Hlavnú cieľovú skupinu na úseku prevencie predstavujú deti a mládež. Napriek tomu sme 

v priebehu roku 2015 nezabudli na seniorov a adekvátne sme venovali pozornosť aj tejto 

významnej skupine obyvateľstva. Témy pomáhajúce zvyšovaniu bezpečnosti seniorov sú 

špecificky prispôsobené na možnosti a schopnosti seniorov a  boli prednášané príslušníkmi 

referátu preventívno-výchovných činností na spoločných stretnutiach v domovoch sociálnych 

služieb a v kluboch dôchodcov.  Celkovo sa týchto aktivít zúčastnilo približne 82 seniorov. 

     Súhrnne sa aktivít na úseku prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti 

zúčastnilo 2.081 osôb.   

     Medzi hlavné priority v oblasti prevencie kriminality v minulom roku patrilo obhájenie 

vypracovaného projektu na rozšírenie kamerového systému v našom meste, ktorý bol 

predmetom žiadosti o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu v oblasti prevencie kriminality 

na rok 2015. V závere roka 2015 (december) sme opäť spracovali a predložili projekt na 

rozšírenie kamerového systému v rámci výzvy Ministerstva vnútra SR na rok 2016, pri 

ktorom v súčasnej dobe prebieha schvaľovací proces. Taktiež bol vypracovaný projekt na 

zakúpenie mobilného dopravného ihriska prostredníctvom nadácie PONTIS.     Vzhľadom na 

pozitívnu spätnú väzbu od obyvateľov mesta bola aj v roku 2015 realizovaná 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.  

     Príslušníci mestskej polície, ktorí plnia úlohy na úseku preventívno-výchovných činností 

spracovali rozvrh a plán stretnutí s cieľovými skupinami na základe rozboru požiadaviek 

vedenia materských, základných a stredných škôl a situácie v oblasti kriminality. Základným 



námetom prednášok a stretnutí v roku 2015 boli témy súvisiace s kriminalitou mládeže, 

záškoláctvom, šikanovaním a inými s tým úzko súvisiacim, ako aj s kompetenciami a 

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

boli dynamické ukážky zo služobnej kynológie. 

 
Tabuľka č. 4 prevencia - prehľad počtu osôb za obdobie roka 2015 (účasť na prednáškach, prezentáciach) 
 

     
Cieľová skupina 

Materské 

školy 

I. stupeň ZŠ II. stupeň 

ZŠ 

Stredné 

školy 

seniori Spolu 

Počet 700 840 253 206 82 2.081 
Zdroj: Mestská polícia v Prešove 

 

Realizované témy prednášok:  

 

 

 materské škôlky: „Meskáčik, ako sa správať na ulici.“ – pokračovanie v programe 

prednášok,  

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

v programe prednášok,  

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

výrobky.“ - pokračovanie v programe prednášok, 

 stredné školy: „Trestnoprávna zodpovednosť a trestnoprávne následky.“ - 

pokračovanie v programe prednášok. 

 

    

7 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.  

 
Graf č. 4 Porovnanie počtu vykonaných zákrokov za obdobie roka  2007 – 2015 

 
Zdroj: Mestská polícia v Prešove 
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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 porušením všeobecne záväzných nariadení podľa § 48, 

 proti verejnému poriadku podľa § 47, 

 proti majetku podľa § 50 

 ostatné v zmysle príslušných všeobecne záväzných predpisov. 

 

 
Graf č. 5 Rozbor nápadu priestupkov evidovaných MsP za obdobie rokov 2010 – 2015 

 
Zdroj: Mestská polícia v Prešove 

 

 

7.1 Na úseku bezpečnosti a plynulosti  cestnej premávky riešili príslušníci mestskej 

polície v roku 2015 celkovo 5775 priestupkov. Z uvedeného počtu priestupkov bolo 

v blokovom konaní prejednaných (vrátane blokov na pokutu na mieste nezaplatenú) 3017 

prípadov v celkovej hodnote 40515 €. Pri plnení úloh príslušníci v zmysle § 16a zákona 

564/1991 Zb. o obecnej polícii použili 1703 krát technický prostriedok na zabránenie odjazdu 

vozidla (papuču). Počas roka 2015 bolo z miestnych komunikácii v súlade s § 43 ods. 4 

zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke  celkovo odtiahnutých 78 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 komplexnej činnosti 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. Treba zároveň poznamenať, že Policajný zbor 

nevyvíja na úseku statickej dopravy v meste „veľkú aktivitu“ skôr v plnej miere ponechal 

činnosť na tomto úseku na bedrách poriadkového útvaru mesta Prešov.  

 

 
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 2015 na území mesta Prešov 

 
Zdroj: Mestská polícia v Prešove 

 

 

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

alkoholických nápojov. Taktiež v roku 2015 pokračovali kontroly zamerané na odhalenie 

konzumácie alkoholických nápojov mladistvými a maloletými osobami, podávanie 

alkoholických nápojov mladistvým a maloletým osobám. Počas roka 2015 sme celkovo 

vykonali 6 represívnych akcií v prešovských zábavných podnikoch a pohostinstvách. Počas 

akcií ako aj počas riadneho výkonu hliadkovej služby sme zistili 63 prípadov priestupkov na 

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

vecne a miestne príslušným orgánom. Oproti roku 2014 je to nárast o 11 prípadov. 

V roku  2015 sme zistili  480 prípadov požívania  alkoholu na verejnosti. Oproti roku 

2014 je to takmer 100 % nárast zistených prípadov. Preto tejto oblasti budeme v roku 2016 

venovať zvýšenú pozornosť. 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 - 2015 

 
Zdroj: Mestská polícia v Prešove 

 

 

7.3 V roku 2015 sme skontrolovali na území mesta Prešov 864 osôb vodiacich 

psov, naplánovali a následne vykonali 5 preventívno-represívnych akcií . Celkovo sme zistili 

466 prípadov porušenia podmienok držania psov na území mesta Prešov. Celkovo ide oproti 

roku 2014 o nárast zistených priestupkov o viac ako 100 %. 

 

 
Graf. č. 8 Prehľad počtu skontrolovaných osôb, zistených priestupkov a počtu psov registrovaných MsÚ počas rokov 2009 až 2015 

 
Zdroj: Mestská polícia v Prešove a MsÚ 
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8  Odborná príprava príslušníkov mestskej polície 

 

Odborná príprava príslušníkov mestskej polície bola v roku 2015 realizovaná  predovšetkým 

s využitím vlastných ľudských zdrojov. Príslušníci mestskej polície boli denne na rozdeleniach 

preškoľovaní veliteľmi pracovísk z platných právnych predpisov a noriem a ich novelizácií. 

V roku 2015 pokračoval výcvik sebaobrany príslušníkov mestskej polície pod dohľadom p. 

M. Tverdíka,  inštruktora športového klubu Yawara Ju-Jitsu Prešov.  

Streleckú prípravu príslušníkov mestskej polície sme realizovali počas roka 2014 povinnou 

účasťou príslušníkov na cvičných ostrých streľbách. 

V roku 2015 boli realizované odborné školenia príslušníkov mestskej polície: 

 z oblasti bezpečnosti práce , 

 z problematiky legálneho a ilegálneho pohybu cudzincov na území SR, 

 zvládanie záťažových a stresových situácií, 

 postup príslušníkov mestskej polície pri služobnom zákroku týkajúceho sa kontaktu 

s nelegálnymi návykovými látkami. 

 

Školenia boli zabezpečené externými školiteľmi. 

9 Zabezpečenie kultúrno–spoločenských, športových podujatí a verejných 

zhromaždení 

 

 V roku 2015 zabezpečovali príslušníci mestskej polície ochranu verejného poriadku 

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

Jednalo sa o podujatia: 

 

 Fašiangy, 

 Večerný beh Prešovom,  

 Tesco - beh pre život, 

 Deň detí – sprievodne akcie, (viacdenné podujatie), 

 Majstrovské zápasy 1. futbalovej 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), 

 Trojičný jarmok, (viacdenné podujatie), 

 Oslavy 700 výročia prvej písomnej zmienky o Nižnej Šebastovej 

 Mikulášska nádielka a Vianočné trhy, (viacdenné podujatie), 

 Silvestrovský beh, 

 Silvester 2015, 

 a iné. 



10 Zoznam Všeobecne záväzných nariadení mesta Prešov upravujúcich činnosť 

mestskej polície 

 

1) Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 1/2015 o Mestskej polícii v Prešove. 

 

 

11 Zoznam Všeobecne záväzných nariadení mesta Prešov, ktorých dodržiavanie 

kontroluje Mestská polícia v Prešove 

 

1) Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 179/2008 o určení pravidiel času 

predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Prešov. 

2) Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 4/2009 o zvláštnom užívaní miestnych 

komunikácií, verejného priestranstva a zelene. 

3) Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 7/2009 o podmienkach predaja 

výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach. 

4) Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 8/2009, ktorým sa vydáva Trhový 

poriadok správcu MSS Prešov, s.r.o. 

5) Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 9/2009, ktorým sa vydáva Trhový 

poriadok správcu TSMP, a.s. 

6) Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 10/2009, ktorým sa vydáva Trhový 

poriadok správcu PKO Prešov. 

7) Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 6/2010 o čistote a verejnom poriadku 

8) Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 5/2010 o tvorbe, ochrane a údržbe 

zelene a jej súčastí na území mesta Prešov 

9) Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 8/2011, ktorým sa vydáva Trhový 

poriadok správcu 4 SPORT, s.r.o. 

10) Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 5/2012 o spôsobe vykonania miestneho 

referenda a o podmienkach organizovania a uskutočňovania zhromaždenia obyvateľov 

mesta Prešov 

11) Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 6/2012 o peších zónach na území 

mesta Prešov. 

12) Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 8/2013 o zákaze predaja, podávania 

a požívania alkoholických nápojov na verejne prístupných miestach. 

13) Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 15/2013 o niektorých podmienkach 

držania psov na území mesta Prešov. 

14) Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 1/2014 o nakladaní s odpadmi na 

území mesta Prešov. 

15) Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 2/2014 o dočasnom parkovaní vozidiel 

na vymedzenom území mesta Prešov. 

 

 

 

 

  V Prešove  29.02.2016 

 

 

 

 Mgr. Ján Andrejko, PhD. 

 náčelník MsP v Prešove 


