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Zavedené skratky:
PZ

-

Policajný zbor

KR PZ

-

krajské riaditeľstvo Policajného zboru

OR PZ

-

okresné riaditeľstvo Policajného zboru

OO PZ

-

obvodné oddelenie Policajného zboru

PIC

-

Poradensko-informačné centrum

OKAP P PZ -

odbor komunikácie a prevencie Prezídia Policajného zboru

OKaP KR PZ -

oddelenie komunikácie a prevencie KR PZ

ÚJaKP

-

úrad justičnej a kriminálnej polície

KDI KR PZ

-

krajský dopravný inšpektorát KR PZ

ODI OR PZ

-

okresný dopravný inšpektorát OR PZ

OPP KR PZ

-

odbor poriadkovej polície KR PZ

MV SR

-

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

SOŠ PZ

-

Stredná odborná škola Policajného zboru

UEPS MV SR -

Úrad ekumenickej pastoračnej sluţby MV SR

ZŠ

-

základná škola

MŠ

-

materská škola

SOŠ

-

stredná odborná škola
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Odbor komunikácie a prevencie Prezídia Policajného zboru
Pracovníci odboru komunikácie a prevencie Prezídia Policajného zboru (ďalej len
„OKAP P PZ“) pokračovali v realizácii aktivít zapadajúcich do systémového riešenia
prevencie kriminality prostredníctvom Policajného zboru. Jednotlivé formy pozostávali z
gestorovania celoslovensky realizovaných preventívnych projektov, navrhovania a plnenia
obsahu interných normatívnych aktov na úrovni Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
a Prezídia Policajného zboru, zabezpečovania komunikácie s mimorezortnými subjektami
kooperáciou pri realizácii konkrétnych opatrení (projektov, lektorovania, účasti na rokovaní
komisií a pod.), poskytovania praktickej a metodickej podpory podriadeným subjektom a
vykonávania kontrolnej činnosti. Bola tieţ rozvíjaná spolupráca so sekretariátom Rady vlády
Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality a medzinárodná spolupráca v danej oblasti.
Pedagogická činnosť bola úspešne realizovaná formou participácie pracovníkov
OKAP P PZ na vzdelávaní učiteľov základných, stredných a špeciálnych škôl. Pracovníci
vystupovali ako odborní lektori v rámci 2-ročného špecializačného inovačného štúdia
realizovaného pod názvom „Kým nie je neskoro“. Štúdium bolo určené pedagogickým
pracovníkom na základných, stredných a špeciálnych školách a domovoch mládeţe, ktorí
budú pôsobiť ako koordinátori prevencie na školách a domovoch mládeţe. Vzdelávanie
organizovalo Metodicko-pedagogické centrum Bratislavského kraja v Bratislave.
Pracovníci OKAP P PZ tieţ spracovali oponentské posudky na záverečné a diplomové
práce študentov Akadémie Policajného zboru v Bratislave týkajúce sa prevencie kriminality
na základe poţiadavky vedúceho katedry kriminológie Akadémie Policajného zboru
v Bratislave. Poskytovali odborné konzultácie vysokoškolským študentom.
V rámci legislatívnej činnosti (internej normotvorby a vyhodnocovania plnenia úloh
z rozpracovania systémových opatrení) bola spracovaná novelizácia rozkazu Ministra vnútra
Slovenskej republiky o aktualizácii opatrení rozpracovania stratégie vlády Slovenskej
republiky na riešenie problémov rómskej národnostnej menšiny v podmienkach Ministerstva
vnútra Slovenskej republiky na rok 2008, ktorý vyšiel pod číslom 13/2008, čím novelizoval
rozkaz č. 14/2006; v závere kalendárneho roka bol spracovaný odpočet plnenia opatrení
vyplývajúcich z rozpracovania stratégie vlády Slovenskej republiky na riešenie problémov
rómskej národnostnej menšiny v podmienkach Ministerstva vnútra Slovenskej republiky za
rok 2009, ktorý prešiel poradou vedenia Prezídia Policajného zboru a bol postúpený na
rokovanie porady vedenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.
V rámci preventívneho projektu „Správaj sa normálne“ boli vykonané nasledovné
aktivity:
V školskom roku 2008/2009 bolo zapojených do projektu 15 594 detí a 396 lektorov.
V súvislosti s realizáciou 11. ročníka preventívneho projektu „Správaj sa normálne“
zorganizoval odbor komunikácie a prevencie prezídia Policajného zboru v dňoch
7. - 11. septembra 2009 a 21. - 25. septembra 2009 v rekreačnom zariadení Ministerstva
vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „MV SR“) Signál, stredisko Signál Piešťany školenie
pre príslušníkov Policajného zboru, ktorí budú zaradení ako lektori do uvedeného projektu
prvý raz v školskom roku 2009/2010. Na uvedenom školení sa zúčastnilo v prvom termíne 44
policajtov a v druhom termíne 55 policajtov z rôznych útvarov Policajného zboru.
Aktívne sa pracovníci OKAP P PZ podieľali aj na práci komisií a pracovných skupín,
ktorých sú členmi. Jednalo sa o:
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-

rokovania Komisie pre dopravnú výchovu, ktorá bola zriadená na Ministerstve
dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky,
účasť na zasadnutí odbornej skupiny pre dopravnú výchovu a osvetu Rady vlády
Slovenskej republiky pre bezpečnosť cestnej premávky,
rokovania Multidisciplinárnej integrovanej skupiny odborníkov zameranej na
elimináciu rasovo motivovanej trestnej činnosti a extrémizmu,
rokovania odbornej skupiny pre zdravotnú výchovu a dopravnú psychológiu na
Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky,
aktívnu účasť na rokovaniach Multidisciplinárnej pracovnej skupiny zameranej na
prevenciu obchodovania s ľuďmi na MV SR
rokovania expertnej skupiny pre prevenciu kriminality a bezpečné bývanie zriadenej
pri Rade vlády SR pre prevenciu kriminality.

Taktieţ bola rozvíjaná spolupráca s mimovládnymi organizáciami a inými právnickými
osobami:
- s Nadáciou otvorenej spoločnosti - OSF prostredníctvom realizácie školení metodickej
pomôcky určenej pre učiteľov základných a stredných škôl všetkých druhov pod
názvom „Nemaj trému z extrému – informáciami proti extrémizmu“. Školení sa
v krajských mestách zúčastnili aj preventisti krajských riaditeľstiev Policajného zboru
(ďalej len „KR PZ“) a okresných riaditeľstiev Policajného zboru (ďalej len „OR PZ“)
podľa miestnej príslušnosti,
- s firmou „Adlo bezpečnostné dvere“ bola spustená spolupráca na výrobe
informačného TV seriálu pod názvom „Bývajme bezpečne“, ktorý bol v 17. častiach
odvysielaný regionálnymi televíziami na celom území Slovenskej republiky
s výnimkou bratislavského kraja. Následne bola vyrobená a distribuovaná publikácia
pod identickým názvom, ktorá bola po prvý krát predstavená na centrálnych oslavách
Dňa polície v Bratislave,
V rámci prezentovania prevencie kriminality realizovanej Policajným zborom boli
pracovníci OKAP P PZ prizývaní do televíznych a rozhlasových relácií a prispievali do
printových médií.
Pri príleţitosti centrálnych osláv Dňa Policajného zboru v línii Bratislava – Banská
Bystrica – Košice boli dňa 20. júna 2009 zrealizované aktivity zamerané na popularizáciu
Policajného zboru. Základným cieľom uvedenej aktivity bolo priblíţenie práce Policajného
zboru občanom, ako sluţby občanom a prezentácia vybraných sluţieb Policajného zboru
širokej verejnosti.
Pracovník OKAP P PZ sa v priebehu roku 2009 zúčastnil ako člen riadiacej skupiny
európskeho projektu „Crime prevention through environmental design“ - „Prevencia
kriminality – kriminalita v prostredí“ uskutočňovaného pod gestorstvom Írskeho policajného
prezídia viacerých aktivít v krajinách Európskej únie a jednej na Slovensku s cieľom
získavania informácií pre tvorbu aplikačnej európskej normy pre prevenciu kriminality.
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Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Bratislave
,,Prijímanie občanov riaditeľom KR PZ“; cieľovou skupinou je široká verejnosť.
Pracovníčky oddelenia komunikácie a prevencie KR PZ (ďalej len „OKaP KR PZ“)
upozorňujú v prípade potreby občanov, ktorí oslovia toto pracovisko v rámci Poradenskoinformačného centra, na moţnosť poskytovania osobného kontaktu občana s riaditeľom
KR PZ v rámci. OKaP KR PZ je poverené dokumentovaním zápisov zo stretnutia riaditeľa
KR PZ s občanmi a ich zasielaním na Kanceláriu ministra vnútra Slovenskej republiky.
,,Poradensko-informačné centrum“ (ďalej len „PIC“); cieľovou skupinou bola široká
verejnosť. Schránka dôvery je najčastejšie vyuţívaná na odovzdanie nájdených dokladov. Za
rok 2009 bolo v PIC evidovaných a následne rozoslaných 136 nájdených dokladov.
Pracovníci OKaP KR PZ sa spolupodieľajú na skvalitňovaní prezentácie Policajného zboru
(ďalej len „PZ“) sprostredkovaním informácií o jeho agende formou informačných letákov
alebo prostredníctvom médií. V rámci prvého kontaktu s verejnosťou boli občanom na
informačných tabuliach KR PZ v Bratislave poskytované aktuálne informácie o správnej
agende ako i informácie, ktoré majú prispievať k predchádzaniu kriminality páchanej na
občanoch. E-mailom bolo vybavených 688 občanov, telefonicky 162 občanov a 39 občanov
bolo vybavených osobne.
Policajtky OKaP KR PZ za spolupráce sluţobnej kynológie a hipológie PZ, policajnej
techniky dopravnej polície vykonávali preventívne aktivity pre širokú verejnosť. Podujatia
preventívneho charakteru v súčinnosti so spomínanými útvarmi vykonalo OKaP KR PZ
napríklad pre základné školy (ďalej len ZŠ“) Pankúchova, Ostredková, pre materskú školu
(ďalej len („MŠ“) Dudváţska alebo na podujatiach ako ,,Vrakúnska cyklistická časovka“ .
OKaP KR PZ taktieţ poskytovalo súčinnosť pri realizácii podujatia projektu ,,Škola mladých
záchranárov“, ktorý sa konal v mesiaci september v obchodnom dome IKEA. Súčinnosť bola
taktieţ poskytnutá pri priamej realizácii projektu www.zodpovedne.sk. a to na strednej
odbornej škole (ďalej len „SOŠ“) Vinárskej v Modre.
Okrem uvedeného sa realizujú preventívne aktivity, ktorých realizátorom sú jednotlivé útvary
KR PZ. OKaP KR PZ ako i skupina prevencie jednotlivých vnútorných odborov OR PZ
Bratislavského kraja poskytovala súčinnosť pri realizácií preventívnych programov iných
útvarov v pôsobnosti KR PZ alebo v spolupráci s Prezídiom PZ. Išlo o tieto preventívne
aktivity:
,,Deň polície“ - na akcii PZ určenej pre širokú verejnosť, ktorú uskutočnilo Prezídium
PZ v spolupráci s KR PZ v Bratislave sa spolupodieľali výkonné zloţky KR PZ na realizácii
ukáţok policajnej činnosti jednotlivých útvarov KR PZ.
Oddelenie služobnej kynológie KR PZ vo vzťahu k verejnosti propagovalo svoju činnosť
najmä v súvislosti s prednáškami zameranými na problematiku drog, v rámci ktorých boli
vykonávané i praktické ukáţky vyhľadávania drog sluţobnými psami. Prednášky sa
vykonávali najmä v MŠ a ZŠ, ale i pre študentov cieľovej skupiny 14 - 19 rokov. Medzi
podujatia preventívneho charakteru, ktorých sa uvedený útvar zúčastnil patrili napríklad ,,Deň
zamestnancov KR PZ“ alebo letné tábory realizované v mesiaci júl, august 2009 fa KUBUS.
Krajský dopravný inšpektorát KR PZ(ďalej len „KDI KR PZ“): Policajti KDI KR PZ sa
zúčastňovali taktieţ na prednáškach preventívno-výchovného charakteru a poskytovali
náhľad na ukáţky policajnej techniky pri rôznych príleţitostiach, oslavách a akciách, kde
rezonovala téma dopravná výchova, bezpečnosť v doprave alebo aktivity v súčinnosti so
Slovenským červeným kríţom. Uvedený útvar sa preventívne spolupodieľal na ,,Seniorfeste“, ktorý bol určený na zvyšovanie bezpečnosti seniorov na cestách.
Odbor poriadkovej polície KR PZ (ďalej len „OPP KR PZ“): Na úseku prevencie bolo
vykonaných niekoľko rôznych ukáţok práce útvarov OPP KR PZ na verejnosti, pre školské
inštitúcie na rôznych akciách, oslavách alebo na základe ţiadostí zo strany škôl.
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V spolupráci s Úradom justičnej a kriminálnej polície KR PZ (ďalej len „UJaKP KR PZ“)
boli vykonávané preventívno-výchovné aktivity najmä v školských zariadeniach, detských
domovoch, reedukačných zariadeniach. UJaKP KR PZ poskytovalo OKaP KR PZ súčinnosť
pri realizácii preventívno-bezpečnostných aktivít, ktoré boli zamerané na vyhľadávanie
psychotropných a omamných látok, jedov a prekurzorov. Príkladom bolo napríklad
gymnázium F.G.Lorcu Hronská alebo ZŠ Fándlyho. V zvýšenej miere sa spolupracovalo so
školskými zariadeniami, kde bolo podozrenie z obchodovania a poţívania omamných látok,
pouţívanie alkoholu mladistvými, taktieţ sa spolupracovalo so školami, v ktorých bol
zaznamenaný výskyt šikanovania. Vykonávané boli rôzne preventívne akcie v spolupráci
s rôznymi občianskymi zdruţeniami a za asistencie Mestskej polície.
Oddelenie krízového manažmentu KR PZ zrealizovalo v mesiacoch september október 2009 za súčinnosti OKaP KR PZ viacero prednášok v rámci ,,Kurzu ochrany človeka
a prírody“ ako napríklad na Spojenej škole Metodova alebo ZŠ Fándlyho.
Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Bratislave I
Prednášková činnosť - cieľovou skupinou boli ţiaci ZŠ a ţiaci stredných škôl. Pre ţiakov
2. ročníka a 5. ročníka ZŠ na Mudroňovej ulici č. 83 v Bratislave I boli vykonané prednášky
zamerané na dopravnú výchovu, rozširovanie právneho vedomia detí, ukáţky pracovných
pomôcok policajta, ukáţky policajného vozidla, ukáţky sluţobných zákrokov príslušníkov PZ
a prednášky zamerané na elimináciu kriminality mládeţe, zvyšovanie právneho vedomia detí
a mládeţe, šikanovanie v triede na základe riešenia konkrétnych prípadov.
Pre ţiakov 8. ročníka ZŠ na Dubovej ulici č. 1 v Bratislave I bola realizovaná prednáška
zameraná na činnosť PZ a trestno-právnu zodpovednosť v spolupráci s Obvodným oddelením
Policajného zboru (ďalej len „OO PZ“) Staré mesto – západ OR PZ v Bratislave I.
Pre ţiakov 8. a 9. ročníka ZŠ na Grosslingovej ulici č. 48 v Bratislave I bola realizovaná
prednáška zameraná na drogovú závislosť a trestno-právnu zodpovednosť v spolupráci
s Odborom kriminálnej polície OR PZ v Bratislave I.
Monitorovanie ulíc so zvýšeným nápadom trestnej činnosti - cieľovou skupinou bola
široká verejnosť. Policajti zabezpečovali zvýšený výkon hliadkovej a obchôdzkovej sluţby
v tých územných častiach obvodu, ktoré vzhľadom na zvýšený nápad trestnej činnosti
chápeme ako problematické.
Informovanie verejnosti - cieľová skupina bola široká verejnosť. V procese formovania
názorov verejnosti na činnosť PZ boli vyuţívané regionálne noviny „Bratislavské noviny
a Staromestský kuriér“, prostredníctvom ktorých boli občania informovaní o bezpečnostnej
situácii ako i o zaznamenaných a vyriešených prípadoch, ktoré sú tematicky zaujímavé pre
širokú verejnosť s aktuálnymi informáciami o dopravnej situácii.
OR PZ v Bratislave I spolupracovalo na úseku prevencie s Úradom mestskej časti Bratislava –
Staré Mesto na základe zákona o PZ.
Preventista poskytoval informácie elektronickou poštou a telefonicky a to ţiadosti od občanov
týkajúce sa vybavovania dokladov, stránkových hodín a rôznych informácií. V budovách PZ
bola umiestnená informačná tabuľa pre občanov, kde boli občania informovaní ako sa chrániť
pred páchateľmi trestnej činnosti. V budove na Sasinkovej ulici bola umiestnená „schránka
dôvery“, určená občanom pre ich podnety a sťaţnosti.
Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Bratislave II
Počas roku 2009 boli vykonávané prednášky zamerané na tému drogovej závislosti,
trestnej zodpovednosti mladistvých, extrémizmu a rasovej neznášanlivosti, dopravnej
problematiky, kriminality páchanej mládeţou a na mládeţi, ale aj na prezentáciu práce polície
spojenú s rôznymi ukáţkami z policajnej praxe. Prednášky boli vykonané v detskom
diagnostickom centre Hanácka, Krízové stredisko dúha, MŠ Bancíkova, MŠ Miletičova, ZŠ
Podzáhradná, ZŠ Košická, ZŠ Sv. Vincenta, ZŠ Ostredková, SOŠ Svätoplukova, SOŠ
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Umelecká, ZŠ Metodova, ZŠ Nevädzova 3, ZŠ Sklenárova7, Gymnázium J. Hronca,
Gymnázium F.G. Lorcu.
Pri príleţitosti Dňa detí v spolupráci s miestnym úradom Vrakuňa bolo v mestskej časti
Vrakuňa realizovaná prezentácia činnosti PZ. Taktieţ bola zabezpečená prednášková činnosť,
kde bola prezentovaná práca PZ s praktickými ukáţkami výstroje a výzbroje poriadkových
jednotiek. V súčinnosti s OO PZ OR PZ BA II a OKaP KR PZ BA boli realizované
preventívne akcie zamerané na kontrolu a vyhľadávanie drog, omamných a psychotropných
látok, jedov a prekurzorov.
OR PZ BA II informovalo prostredníctvom printových a elektronických médií
o vykonávaných projektoch, o práci PZ a o jednotlivých trestných činoch.
Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Bratislave III
V sledovanom období pracovník prevencie vykonával prednáškovú činnosť zameranú na
deti a mládeţ, ako aj na starších spoluobčanov. Prednášky boli zrealizované na témy
šikanovanie, dopravná výchova, drogová problematika, trestná činnosť ohrozujúca seniorov
a obchodovanie s ľuďmi. Miestami realizácie boli napr. ZŠ Sibírska, ZŠ Osloboditeľská,
Zdruţená hotelová akadémia - Mikovíniho 1, Klub dôchodcov – Sibírska ul.. Preventista
OR PZ spolu s príslušníkom PZ z kriminálnej polície vykonali stretnutia na tému drogy
a látkové závislosti na stredných školách, a taktieţ informovali o činnosti kriminálnej polície.
Téma obchodovanie s ľuďmi bola určená pre ţiakov stredných škôl, kde pracovník prevencie
oboznámil študentov so základnými informáciami na tému obchodovaniu s ľuďmi, v druhej
časti bol premietnutý film Lilja4-ever. Na konci stretnutia, ktoré trvalo cca 3 hodiny bol
odovzdaný koordinátorke projektu p. Tarasovičovej preventívno-informačný materiál na tému
obchodovania s ľuďmi (plagát a broţúry občianskych zdruţení Pomoc obetiam násilia,
Dotyk). Pracovník prevencie sa zúčastnil stretnutia v Centre pedagogicko-psychologického
poradenstva a prevencie v Dúbravke, kde predstavil preventívne projekty na tému droga
a závislosť v rámci PZ a taktieţ riešenie šikanovania detí na školách z pohľadu PZ. V období
od januára do decembra 2009 bola schránka dôvery vybraná 41-krát a v súvislosti s tým bolo
písomne vybavených 172 písomností, cestou elektronickej pošty celkovo 16 stránok. Občania
boli informovaní o kriminalite, prevencii proti nej, ako aj o aktuálnych zmenách v správnej
agende PZ aj prostredníctvom informačných panelov, prostredníctvom regionálnych médií
(televízia Omega, hlas Nového Mesta, Vajnorské novinky a Račiansky výber).
OO PZ OR PZ BA III: Dňa 25. mája 2009 referent špecialista skupiny prevencie
vnútorného odboru OR PZ BA III npor. Mgr. Lukáš Navara a riaditeľ OO PZ Nové Mestozápad npor. Bc. Róbert Virág uskutočnili rozhovor pre TV Nové Mesto( Omega plus, s.r.o.)
na tému „Čo robiť, keď občania nájdu nevybuchnutú muníciu“. Zástupcovia uvedeného
média boli priamo v lokalite Ţelezná studienka informovaní o prípadoch nálezov munície
z obdobia 2. svetovej vojny, ako aj o tom ako a akým spôsobom postupovať, keď občania
nájdu nevybuchnutú muníciu.
Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Bratislave IV
„Trestná zodpovednosť, trestné činy mladistvých a ich následky“ - cieľovou skupinou boli
ţiaci ZŠ. Účelom bolo objasňovanie pojem šikanovanie, oboznámiť s následkami, ktoré
šikanovanie zanecháva na obetiach, ako aj zvyšovanie právneho vedomia. Prednášky boli
vykonané na viacerých ZŠ Veternicova, Sokolíkova, Harmincová.
„Spoznávame políciu“ - cieľovou skupinou boli ţiaci 1. ročníka stredných škôl. Účelom bolo
informovanie o druhoch polície, práci PZ, prezentovanie policajnej techniky.
„Doprava, tolerancia, ohľaduplnosť na cestách“ - cieľovou skupinou boli deti MŠ a ţiaci
1.-5. ročníka ZŠ. Účelom bolo ozrejmovanie dopravných predpisov a správania sa v cestnej
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premávke, praktické ukáţky správania sa chodcov. Prednášky boli vykonané na ZŠ Finesa P.
Horova, MŠ Majeníkova.
„Drogová závislosť a kriminalita mládeţe“ - cieľovou skupinou boli ţiaci ZŠ. Účelom bolo
ozrejmiť ţiakom škodlivé následky vyvolané uţívaním drog a trestno-právne následky
v súvislosti s drogovou závislosťou. Prevencia na úseku drog bola realizovaná v štyroch
triedach SOŠ J. Jonáša.
„Reštaurácie“ - preventívno“ - bezpečnostná akcia zameraná na zisťovanie podávania
alkoholickým nápojov maloletým a mladistvým osobám vykonaná policajtmi OPP OR PZ
a UJaKP OR PZ.
,,Deň polície a deň detí“ – v spolupráci so strednou odbornou školou Policajného zboru (ďalej
len SOŠ PZ) Bratislava – bola akcia určená hlavne pre MŠ, ZŠ a stredné školy, ale aj pre
širokú verejnosť. Referent špecialista bol poverený oslovením škôl a realizáciou aktivít
preventívneho charakteru pre rôzne cieľové skupiny obyvateľstva. prípravou rôznych súťaţí,
tajničiek, doplňovačiek a oslovenie . OR PZ BA IV zabezpečilo motorové vozidlá z OO PZ,
ako aj kriminalistického technika ÚJaKP KR PZ.
„Exkurzie na obvodných oddeleniach“ – cieľovou skupinou boli deti a ţiaci MŠ a ZŠ.
Účelom bolo priblíţenie práce polície, prezentácia policajnej
techniky a propagovanie
v regionálnych médiách.
Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Bratislave V
„Mysli na svoju bezpečnosť“ – preventívne prednášky sú zamerané na zvýšenie právneho
vedomia, na to ako sa nestať obeťou zločinu, rozbor legálnych a nelegálnych drog a sexuálne
deviácie páchané na mladistvých, šikanovanie. V roku 2009 boli odprednášané 4 prednášky
na súkromnom gymnáziu Mercury určené pre 1. a 2. ročník..
„Zvyšovanie právneho vedomia detí a mládeţe“ – účelom preventívnych prednášok bolo
objasnenie základných právnych vzťahov spoločnosti, a tým zvyšovanie právneho vedomia
zúčastnených. Témy boli hlavne šikana, trestné činy súvisiace s touto problematikou, krádeţe
a trestná zodpovednosť, drogy a drogové závislosti. Prednášky boli zrealizované na
Evanjelickom lýceu na Vranovskej ul. – pre celú školu, SOŠ Švabinského – pre ţiakov 1. a 2.
ročníka.
Vykonaávali sa prednášky o preventívnej činnosti polície a zároveň aj ukáţky výstroje
a výzbroje počas letného tábora konaného v areáli dopravného ihriska na Bosákovej ulici
v spolupráci s OO PZ Petrţalka stred a kriminálnou políciou..
Príslušníci OO PZ Bratislava Petrţalka - Rusovce vykonali preventívnu prednášku spojenú
s praktickými ukáţkami pre ţiaov ZŠ v Rusovciach v rámci medzinárodného dňa detí.V júni
2009 v krízovom centre „Brána do ţivota" na Medveďovej ulici bola prezentovaná práca PZ,
ukáţky výzbroje, výstroje a ukáţky hipológie.
Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Bratislave-okolie
Policajt OO PZ Senec uskutočnil niekoľko besied na miestnych ZŠ a MŠ zameraných na
prevenciu,
Počas roku 2009 policajt OO PZ Rohoţník vykonal besedy na ZŠ v Rohoţníku a Sološnici
zamerané na prevenciu kriminality. Tieţ sú konané pravidelné stretnutia s riaditeľom
Reedukačného centra Sološnica a jeho pracovníkmi z dôvodu eliminovania útekov chovancov
z tohto zariadenia ako i prevencie,
Počas roku 2009 riaditeľ OO PZ Stupava vykonal besedy na ZŠ v Lozorne, Lábe , Zohore,
ktoré boli zamerané na prevenciu kriminality ako aj trestnú zodpovednosť so zameraním na
ţiakov 7 aţ 9 tried. Tieţ zrealizoval besedy v MŠ v obciach Láb, Plavecký Štvrtok –
zamerané na oboznamovanie detí s prácou policajtov. Rómski špecialisti zaradení na OO PZ
Stupava vykonávajú besedy so ţiakmi v obci Plavecký Štvrtok, kde je väčšina rómskych detí.
Cieľom týchto prednášok je zamedzenie páchania trestnej činnosti.
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V roku 2009 sa preventistka s policajtmi z OO PZ v Modre a OO PZ v Pezinku
spolupodieľala na realizácii prednášok ,, Ochrana detí pred uţívaním legálnych a nelegálnych
drog“ pre ţiakov 6. – 9. ročníkov v ZŠ Modra a Slovenský Grob, ktorej organizátorom bola
Komisia pre prevenciu proti legálnym a nelegálnym drogám pri Obvodnom úrade v Pezinku.
V mesiacoch marec a jún 2009 bola v 1. roč. na ZŠ Častá a ZŠ Na Bielenisku Pezinok
zrealizovaná prednáška ,,Snehulienka“.
V marci 2009 preventistka v súčinnosti s policajtom OO PZ Modra uskutočnili v 1. – 2.
ročníku ZŠ Častá prednášku ,,Práca polície“ a v 3. – 4. ročníkoch prednášku ,,Nerobme si zle“
zameranú na tému šikanovania a násilia detí na 1. stupni ZŠ a prednášku ,,Šikanovanie“ pre
ţiakov 8. ročníka ZŠ v Báhoni.
Pre ţiakov všetkých prvých ročníkov ZŠ Kupeckého Pezinok vykonala preventistka
v súčinnosti s policajtmi okresným dopravným inšpektorátom OR PZ (ďalej len „ODI OR
PZ“) v Pezinku prednášku ,,Dopravná výchova“, kde si deti mohli prezrieť aj sluţobné
motorové vozidlo a vyskúšať tieţ zvukové a svetelné výstraţné znamenie.
V máji 2009 zrealizovala preventistka v súčinnosti s riaditeľom a policajtmi OO PZ Pezinok
a Oddelením sluţobnej kynológie KR PZ BA na SOŠ Komenského Pezinok a Obchodnej
akadémii Pezinok preventívno-bezpečnostnú akciu zameranú na drogovú kriminalitu mládeţe
(za účasti TV JOJ a TV Pezinok),
V novembri 2009 preventistka v súčinnosti s kriminalistickým technikom uskutočnili
prednášku pre 16 – 17 ročných ţiakov Gymnázia v Malackách na tému ,,Kriminalistická
technika, drogová problematika“; vyšetrovateľka z oddelenia všeobecnej kriminality Malacky
v súčinnosti s policajtom OO PZ Malacky poskytli spoluprácu na realizácii seminára ,,Pomoc
obetiam domáceho násilia: vzdelávanie pomáhajúcich profesií a zvýšenie informovanosti
obetí“ konanom v priestoroch Centra voľného času v Malackách ( + eMTV Malacky).
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Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trnave
V pôsobnosti KR PZ v Trnave boli v hodnotenom období prevencie realizované
preventívne aktivity tvoriace ucelený systém zameraný na prevenciu viktimácie detí
a mládeţe. Preventívne aktivity boli vo veľkej miere zamerané na maloleté a mladistvé osoby
ako rizikovú kategóriu osôb.
- Aby deti nezomierali – celoslovenská dopravno-preventívna akcia zameraná na zvýšenie
bezpečnosti ţiakov 1. ročníkov, ako účastníkov cestnej premávky. Problematika dopravnej
nehodovosti bola pravidelne zverejňovaná v regionálnych a celoslovenských elektronických
aj printových médiách. Realizovalo KR PZ v Trnave a všetky OR PZ.
- Obchodovanie s ľuďmi - aktivita so zameraním na problematiku obchodovania s ľuďmi.
Poskytnutie základných informácií o rizikách spojených s vycestovaním do zahraničia za
účelom zárobkovej činnosti. Realizovaný na KR PZ v Trnave a OR PZ v Senici.
- Bicykel - cieľom projektu bolo naučiť deti základné pravidlá cestnej premávky a zníţiť
dopravnú nehodovosť. Projekt realizovalo OR PZ v Galante.
- Karta istoty - cieľom projektu bolo poskytnúť ţiakom I. ročníkov ZŠ základné rady
a informácie, ako preţiť prázdniny bez toho, aby sa stali obeťou trestného činu a zníţili riziko
vzniku úrazov. Projekt realizovalo OR PZ v Galante.
- Deň polície – preventívna akcia pre ţiakov ZŠ, stredných škôl a pre občiansku verejnosť,
kde boli predvedené ukáţky činnosti práce príslušníkov PZ. Táto preventívna akcia sa
uskutočňuje kaţdoročne. Realizovalo KR PZ v Trnave a všetky OR PZ.
- Alkohol a záškoláctvo – cieľom projektu bolo zabránenie poţívania alkoholických nápojov
v reštauračných zariadeniach mládeţou. Je to dlhoročný preventívny projekt ktorý sa
uskutočňuje v spolupráci s príslušníkmi Mestskej polície v Galante, odborom sociálnych vecí
a rodiny Úradu práce sociálnych vecí a rodiny v Galante a pedagogickými pracovníkmi škôl.
Projekt realizovalo OR PZ v Galante.
- Streetwork - program výmeny ihiel a striekačiek, sekundárna prevencia drogových
závislostí so zameraním na terénnu prácu s injekčnými uţívateľmi drog. Realizátorom
projektu je občianske zdruţenie STORM v Nitre pod názvom “Krok vpred“. V spolupráci
s KR PZ v Trnave bol realizovaný na území mesta Trnava.
- Povedz drogám nie – OR PZ v Galante sa spolupodieľalo na organizovaní tohto projektu
s Galantským osvetovým strediskom.
- Deň polície a ozbrojených zložiek – KR PZ v Trnave participovalo na podujatí Mestskej
polície v Piešťanoch, ktoré bolo vykonávané v rámci projektu „Prevenciou proti represii.“
Akcia sa konala v areáli Vojenského historického múzea v Piešťanoch. V rámci uvedeného
projektu KR PZ v Trnave spolupracovalo s mestskou políciou aj v rekreačno-vzdelávacom
tábore v Skalici, kde vykonalo ukáţky policajných činností.
- Besedy a prednášky – vykonávané na základe poţiadaviek MŠ, ZŠ a stredných škôl,
s obsahovým zameraním na trestnoprávnu zodpovednosť mládeţe, dopravnú výchovu,
prezentáciu policajnej práce a prevenciu protispoločenskej a drogovej trestnej činnosti.
Realizovalo KR PZ v Trnave a všetky OR PZ.
- Chráňme sa pred drogovým nebezpečenstvom – XIII. ročník seminára zameraný na
prevenciu látkových a nelátkových závislostí, na drogy a na klubovú scénu na Slovensku.
Téma bola aktuálne zameraná na prevenciu alkoholových závislostí, alkohol a páchanie
trestnej činnosti, problematika alkoholizmu v rámci krajín Európskej únie. Realizovalo
OR PZ v Senici.
- Snehulienka trochu inak – celoslovenský preventívny projekt pre deti materských škôl,
ktorý sa realizoval v spolupráci s Linkou detskej istoty Unicef Slovensko. Pracovníci Unicef
spracovali DVD - parafráza rozprávky o Snehulienke a siedmych trpaslíkoch. Cieľom DVD
bolo priblíţiť deťom, ako sa správať v kontakte s cudzími ľuďmi a ako by mali správne
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reagovať. DVD bolo distribuované do 15 MŠ a prezentácia DVD referentom špecialistom
skupiny prevencie OR PZ bola realizovaná v MŠ v obci Smrdáky a Hradište pod Vrátnom.
- Dopravná výchova – v rámci dopravnej výchovy realizovali policajti ODI OR PZ: besedy
so ţiakmi prvého stupňa ZŠ v meste Senica, ktoré pravidelne organizuje Centrum voľného
času Stonoţka v Senici (mesiace máj - jún), ako aj aktivity na detskom dopravnom ihrisku,
ktoré je súčasťou areálu Autoškoly Progres v Senici.
Dopravno-bezpečnostná akcia Deti – realizoval sa zvýšený výkon sluţby na cestách
v blízkosti ZŠ v čase ukončenia a začiatku školského roka.
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Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre
Cieľom mnohých preventívnych aktivít realizovaných KR PZ v Nitre je prostredníctvom
primárnej prevencie venovať pozornosť prevencii kriminality, delikvencie a iných sociálnopatologických javov detí a mládeţe. Pracovníčky oddelenia komunikácie a prevencie KR PZ
v roku 2009 vykonali 197 preventívnych aktivít - prednášok a besied na ZŠ, MŠ, v detských
domovoch ako aj v domovoch dôchodcov, ktoré boli zamerané na prezentáciu práce PZ,
prevenciu kriminality, trestnú činnosť maloletých a mladistvých, šikanovanie, extrémizmus,
domáce násilie, drogy a drogové závislosti, obchodovanie s ľuďmi a prednášky pre seniorov
venované predovšetkým viktimačnej prevencii.
Mesto Nitra v roku 2009 prebralo štafetu prevencie a stalo sa Mestom Prevencie 2009. Na
aktivitách tohto projektu sa podieľalo aj KR PZ Nitra a to akciami „Prvého sa nefajčí“, kde
pracovníčky Oddelenia komunikácie a prevencie KR PZ Nitra spolu s deťmi zo základných
škôl rozdávali v nákupných centrách letáčik „Prvý deň v mesiaci sa v Nitre nefajčí“. Ďalej sa
pracovníčka prevencie KR PZ Nitra zúčastnila diskusného fóra v Centre intervenčných
sluţieb Budúcnosť na tému „Trestnoprávna zodpovednosť“, ktorého sa mohla zúčastniť
široká verejnosť. V rámci tohto projektu bola usporiadaná výstava výtvarných prác ţiakov
ZŠ, ktorí boli v školskom roku 2008/2009 zapojení do projektu „Správaj sa normálne“.
Výstava sa konala v dňoch 7. 5. – 15. 5. 2009 v Krajskom osvetovom stredisku v Nitre.
Celkovo sa do súťaţe zapojilo 15 základných škôl z okresov Nitra a Zlaté Moravce s 330
prácami. Z celkového počtu bolo vybraných 51 prác, ktoré boli vystavené a z nich bola
1 kolektívna práca a 3 individuálne práce aj ocenené.
Dňa 18. mája 2009 sa v obci Vinodol konal Protidrogový deň, ktorý bol zameraný na boj
proti drogám, organizovanému zločinu, detskej prostitúcii a inej kriminálnej činnosti, na
ochranu človeka a prírody. Uvedenej akcie sa zúčastnili aj preventistky KR PZ, ktoré
realizovali 9 prednášok a kynológovia OR PZ Nitra vykonali ukáţky práce sluţobných psov.
Preventistky spolupracovali na príprave a realizácii akcie „Deň polície“, ktorá sa konala
dňa 12. júna 2009 v športovom areáli FC Nitra.
Dňa 15. júna 2009 obec Čakajovce zorganizovala „Deň boja proti drogám“, na ktorom sa
zúčastnili pracovníčky prevencie KR PZ v Nitre, kde vykonali sériu prednášok k danej téme.
Zároveň predstavili prácu PZ.
Dňa 19. júna 2009 zorganizovala obec Alekšince spolu so ZŠ Alekšince uţ 12. ročník
akcie „Deň boja proti drogám, organizovanému zločinu, detskej prostitúcii a inej kriminálnej
činnosti“ pre ţiakov základnej školy, na ktorej spolupracovali aj pracovníčky prevencie
KR PZ v Nitre. Cieľom akcie bolo oboznámiť deti o nebezpečenstvách, ktoré vznikajú
poţívaním omamných látok a lepšie a efektívnejšie vyuţívanie voľného času. Zároveň bola
predstavená práca PZ.
Dňa 9. júla 2009 sa pracovníčky OKaP KR PZ Nitra v súčinnosti s policajtmi
KDI KR PZ a s pracovníkmi Slovenského červeného kríţa zúčastnili preventívnej akcie
zameranej na kontrolu autolekárničiek a schopnosť vodičov podať prvú pomoc.
V období letnej turistickej sezóny sa vykonávala preventívna aktivita „Auto nie je výklad“,
ktorá bola zameraná na prevenciu krádeţí vlámaním do parkujúcich motorových vozidiel na
parkoviskách, uliciach sídlisk alebo na iných voľných priestranstvách. Adresátom sú vodiči
motorových vozidiel, ktorí pri parkovaní nechávajú veci v zaparkovaných vozidlách a tým
lákajú príleţitostných zlodejov. V rámci tejto aktivity boli distribuované letáky na
parkoviskách v rekreačnom stredisku Diakovce a Podhájska, pri obchodných domoch Tesco,
Kaufland v Šali, hypermarkete Tesco a OC MAX v Nitre a na parkoviskách pri obchodnom
dome Tesco a OC Aquario v Nových Zámkoch.
V období letných prázdnin preventistky KR PZ vykonali besedy spojené
s psychologickými hrami v detských domovoch v Tajnej, Kolíňanoch a Štúrove.
Preventistkami KR PZ Nitra boli uskutočnené 2 prednášky v Centre voľného času v Šali, 2
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prednáška v CVČ – DOMINO v Nitre a 1 prednáška v Centre voľného času v Topoľčanoch
pre deti letného mestského tábora. Ďalej policajti v rámci OR PZ Nitra a pracovníčky
prevencie KR PZ realizovali ukáţky a besedy pre deti detského letného tábora v Rekreačnom
stredisku v Čaradiciach. Besedy boli zamerané na trestnoprávnu zodpovednosť a drogové
závislosti. Policajní kynológovia predviedli poslušnosť sluţobných psov, policajný
pyrotechnik zneškodnil pripravené výbušniny, deti si vyskúšali policajnú výstroj a výzbroj.
Akcie sa zúčastnilo pribliţne 700 detí.
Dňa 25. septembra 2009 sa na ZŠ v Obyciach sa uskutočnila preventívna akcia „Športový
deň s prevenciou“, ktorej sa zúčastnili preventistky KR PZ, policajti OO PZ Zlaté Moravce
a kynológ OR PZ v Nitre.
V priebehu roka 2009 bola pozornosť venovaná aj seniorom. Starší ľudia boli informovaní
o najčastejšie páchanej trestnej činnosti a o prevencii pred ňou. Ďalej boli upozornení na
rizikové situácie a ako predchádzať podvodom, aby si dali pozor na podomový predaj,
falošných pracovníkov poisťovní, elektrární a predovšetkým, aby nepodpisovali ţiadne
zmluvy, ktorým nerozumejú. Nedôverovať a nevpúšťať neznámych ľudí do bytu, alebo domu.
Bolo im vysvetlené čo majú robiť, keď ich „navštívi“ zlodej a načo netreba zabudnúť pri
vytočení telefónneho čísla 158.
Preventistky KR PZ sa 5. novembra 2009 zúčastnili dopravnej akcie s názvom „Aby deti
nezomierali“, ktorej cieľom bolo zvýšenie bezpečnosti tých najmenších na ceste do a zo školy
zvýšením ich viditeľnosti.
Dňa 16. novembra 2009 sa uskutočnilo v Nitre v Športovej hale na Čermáni podujatie
v rámci „Európskeho dňa bezpečnosti cestnej premávky“, ktorého sa zúčastnili i preventistky
KR PZ. Na podujatí bola prezentovaná technika dopravného inšpektorátu, prenosné dopravné
ihrisko, kde si deti mohli otestovať jazdu na štvorkolkách a teoretické vedomosti z dopravnej
výchovy si overili v stánku KR PZ.
Počas roku 2009 policajti KDI KR PZ v Nitre spolupracovali s autoškolou Podsklan pri
dopravnej výchove detí 1. stupňa Nitrianskych základných škôl na dopravnom ihrisku, ktoré
zriadila spomenutá autoškola.
PIC je zriadené na KR PZ v Nitre. Plní úlohy v oblasti informačnej, poradenskokonzultačnej, v oblastiach výchovy a vzdelávania a propagačnej práce. Občania sa môţu so
svojimi dopytmi a problémami obrátiť na políciu osobne, písomne, telefonicky alebo
elektronickou poštou formou e-mailu. Dopyty od občanov sa týkali najmä postupov pri
vybavovaní dokladov.
Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre
V roku 2009 sa OR PZ v Nitre podieľalo na organizovaní public relations akcií PZ (Deň
Polície – 12. 6. 2009, propagácia činnosti PZ v letnom tábore detí v Čaradiciach – 8. 7., 15. 7.,
22. 7. a 4. 8. 2009), na realizácii projektu „Správaj sa normálne“ (realizovaný na 14 ZŠ
v Nitrianskom okrese).
OR PZ v Nitre vykonávalo počas roku 2009 preventívne akcie zamerané na kontrolu
poţívania alkoholických nápojov deťmi a mládeţou, ktorých bolo vykonaných 22. Policajti
OR PZ okrem iného vykonávajú preventívne aktivity na ZŠ a stredných školách, kde sa za
pomoci pedagogického zboru snaţia vytvárať prostredie na eliminovanie tohto negatívneho
javu. Osobitná pozornosť sa venovala mládeţi, ktorá pácha trestnú činnosť.
OR PZ v Nitre sa zúčastnilo stretnutí a besied s občanmi na témy bezpečnostnej situácie
a vývoja kriminality, ako aj k zlepšeniu bezpečnosti cestnej premávky.
V mesiaci november 2009 bola vykonaná prednáška v domove sociálnych sluţieb
v Klasove spojená s ukáţkami policajnej techniky pri zadrţaní páchateľa, deti si mohli
pozrieť policajnú výzbroj a výstroj a mohli sa odviesť na sluţobnom motorovom vozidle.
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Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Komárne
V roku 2009 bolo policajtmi OR PZ v Komárne vykonaných 217 prednášok
v predškolských zariadeniach, na ZŠ a stredných školách, ako aj v domovoch a kluboch
dôchodcov zameraných na prevenciu drogových závislostí, rasizmus a extrémizmus, na
podávanie alkoholických nápojov mladistvým osobám, gemblerstvo, záškoláctvo, násilie na
deťoch a mládeţ, ako aj na dopravnú výchovu.
Počas roku 2009 sa vykonávali preventívne akcie zamerané na kontrolu poţívania
alkoholických nápojov deťmi a mládeţou ako aj záškoláctvo. Ďalšie preventívne akcie boli
zamerané na elimináciu uţívania drog a ich distribúcie na ZŠ a stredných školách s pouţitím
sluţobných psov cvičených na vyhľadávanie omamných látok. Preventívne kontroly sú
zamerané na nedovolenú výrobu a drţbu omamnej látky, psychotropnej látky, jedu
a prekurzorov a obchodovanie s nimi, ako aj šírenie toxikománie.
V roku 2009 boli spolu so Slovenským Červeným kríţom vykonané 2 preventívne akcie so
zameraním na povinnú výbavu a poskytovanie prvej pomoci.
V mesiacoch máj a jún 2009 sa na viacerých ZŠ a stredných školách v rámci OR PZ
Komárno uskutočnili ukáţky práce policajtov a policajnej techniky zamerané na zvýšenie
dôveryhodnosti PZ.
Dňa 26.9.2009 v spolupráci s miestnym spolkom Slovenského Červeného kríţa
v Hurbanove bola pre postihnuté a handicapované deti vykonaná preventívna akcia spojená
s ukáţkami práce a techniky PZ.
Dňa 5.11.2009 sa v Komárne na ul. Pohraničnej pred ZŠ uskutočnila preventívna akcia
„Aby deti nezomierali“, v rámci ktorej boli deťom prichádzajúcim do školy a zo školy
rozdávaný tzv. „smajlíkovia“. Pri vykonaní uvedenej akcie boli rodičia a ich deti
upozorňovaní na najčastejšie príčiny dopravných nehôd, na porušenia pravidiel cestnej
premávky, ktoré vedú k dopravným nehodám s váţnymi následkami a na spôsob ochrany
chodcov a cyklistov.
V dňoch 28. – 30. 12. 2009 v spolupráci s klubom „Extrémnych športovcov“ v Športovej
hale v Komárne sa policajti OR PZ Komárno zúčastnili propagačnej akcie, kde bola
prezentovaná činnosť PZ a boli vykonané prednášky na tému drogových závislostí.
Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Leviciach
V priebehu roka 2009 bolo vykonaných policajtmi OR PZ v Leviciach celkom 237
prednášok a besied v predškolských zariadeniach, na ZŠ a stredných školách a v domovoch
dôchodcov. Prednášky boli zamerané na závislosti, extrémizmus, šikanovanie, domáce
násilie, dopravnú výchovu, trestnoprávnu zodpovednosť a kriminalitu.
Realizovali sa preventívno-bezpečnostné akcie zamerané na poţívanie alkoholických
nápojov mládeţou a na záškoláctvo, ktorých v roku 2009 bolo vykonaných 17.
Regionálnej tlači bolo poskytnutých 153 článkov zameraných na prevenciu kriminality
a prevenciu priestupkovosti na úseku dopravy.
OR PZ organizovalo stretnutia s občanmi, so starostami obcí. Policajti z OR PZ
v Leviciach sa zúčastnili v priebehu roka 2009 na 239 stretnutiach s občanmi, resp. starostami
a inými subjektami.
Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Nových Zámkoch
OR PZ v Nových Zámkoch naďalej v priebehu celého roku 2009 pokračovalo
v osvedčených preventívnych aktivitách PZ. Policajti sa zúčastňovali preventívnych
a osvetových aktivít v predškolských zariadeniach a školách podľa aktuálnej situácie
a konkrétnych poţiadaviek praxe s cieľom predchádzaniu trestnej činnosti so zameraním na
prevenciu drogových závislostí, rasizmu a extrémizmu, na podávanie alkoholických nápojov
mladistvým osobám, gamblérstvo, záškoláctvo mladistvých osôb, predchádzaniu dopravnej
nehodovosti atď..
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V súvislosti s celoslovenským projektom „Aby deti nezomierali“ sa dňa 5. 11. 2009
uskutočnila preventívna akcia pri ZŠ na ul. G. Bethlena v Nových Zámkoch, kde sa počas
akcie deťom rozdávali reflexné materiály.
V priebehu roka 2009 bolo vykonaných policajtmi OR PZ v Nových Zámkoch celkom 199
prednášok, besied a ukáţok na rôzne témy. Prednášky sa realizovali v predškolských
zariadeniach, v domovoch dôchodcov, na ZŠ a stredných školách, ako aj v autoškolách na
tému drogová trestná činnosť, dopravná výchova detí a mládeţe, tieţ spojenú s ukáţkami
vyuţívanej policajnej techniky.
V spolupráci s Autoškolou Alfa Nové Zámky bola vykonaná prednáška s názornou
ukáţkou riadenia cestnej premávky na autocvičisku v uvedenej autoškole. Počas týchto aktivít
boli rozdávané pre deti reflexné prvky, reflexné vesty a svietidlá pre cyklistov. Okrem týchto
aktivít za účasti školskej mládeţe boli vykonané preventívne dopravno-bezpečnostné akcie.
V rámci OR PZ boli vykonávané vlastné preventívne akcie aj v spolupráci s Úradom práce
sociálnych vecí a rodiny obvykle pravidelne dvakrát do mesiaca. V rámci výkonu policajných
akcií sa policajti zamerali aj na kontrolu záškoláctva a poţívanie alkoholu mládeţou.
V priebehu roka bolo takto zistených 136 priestupkov na úseku poţívania alkoholu mládeţou.
K printovým a elektronickým médiám je pozornosť zo strany OR PZ smerovaná hlavne
k médiám na regionálnej úrovni ako sú noviny Castrum Novum, Slovo Šaľanov, Naše
Novosti a Novozámocká televízia. OR PZ spolupracuje tieţ pri prezentácii preventívnych
programov PZ cestou regionálnych médií smerom širokej verejnosti. Prostredníctvom
masovokomunikačných prostriedkov na regionálnej úrovni boli občania upozorňovaní
rôznymi článkami, resp. informáciami na moţnosť ochrany zdravia a majetku. Celkom takto
bolo poskytnuté príslušným inštitúciám 115 preventívnych článkov, resp. informácii
o dopravnej nehodovosti. Taktieţ boli realizované výzvy v regionálnych médiách, na
výveskách a v obecných rozhlasoch, kde sme upozorňovali na rôznu trestnú činnosť.
OR PZ pravidelne organizovalo stretnutia s občanmi, so starostami a primátormi obcí.
Celkom OR PZ v Nových Zámkoch takto zorganizovalo, alebo sa policajti OR PZ zúčastnili
v priebehu roka 2009 na 487 stretnutiach s občanmi, resp. starostami a inými subjektami.
V rámci propagácie svojej činnosti, ako i činnosti PZ sa OR PZ v Nových Zámkoch
podieľalo na hromadnej spoločenskej akcii „Deň polície“ v rámci leteckého dňa v meste Nové
Zámky. Na podujatí sa prezentovali ukáţky z práce PZ, policajnej techniky, ako i práce
a techniky hasičského a záchranného zboru s cieľom spopularizovať prácu polície a zvýšiť jej
povedomie v očiach verejnosti.
Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Topoľčanoch
OR PZ v Topoľčanoch vykonávalo priebeţne počas celého roka 2009 aktivity, smerujúce
k prevencii a k zníţeniu kriminality detí a mládeţe podľa aktuálnej situácie a konkrétnych
poţiadaviek praxe s cieľom predchádzania trestnej činnosti a inej protispoločenskej činnosti
zameraných na prevenciu drogových závislostí, rasizmu, extrémizmu, gamblerstvo,
záškoláctvo, násilie páchané na deťoch a mládeţi, dopravnú výchovu. Aktivity sa realizovali
v predškolských zariadeniach, na ZŠ a stredných školách, v domovoch dôchodcov.
Policajti OR PZ Topoľčany realizovali preventívne akcie, ktoré boli zamerané na kontrolu
poţívania alkoholických nápojov deťmi a mládeţou, na záškoláctvo, najmä v miestach, kde sa
predpokladal predaj alkoholu maloletým a mladistvým ako aj predaj a distribúcia omamných
látok.
Kynológovia OR PZ v Topoľčanoch vykonávajú pre verejnosť ukáţky z výcviku vyuţitia
a chovu sluţobných psov a to v rámci preventívnych aktivít v MŠ, na ZŠ a stredných školách.
Regionálnym médiám bolo poskytnutých 90 článkov zameraných na prevenciu kriminality
a zvyšovanie dôveryhodnosti PZ.
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Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trenčíne
Dňa 19. marca sa zúčastnili policajti z OR PZ v Povaţskej Bystrici stretnutia zdravotne
ťaţko postihnutých občanov z obce Lúky, Lazy pod Makytou, Mestečka a Dohňan. Témou
besedy bola bezpečnosť v cestnej premávke, vysvetlenie novely cestného zákona
a informácie, ktoré sa bezprostredne týkajú tejto skupiny obyvateľstva.
V mesiacoch marec a november vykonali policajti ODI OR PZ v Povaţskej Bystrici tri
dopravno-bezpečnostné akcie na 29 stanovištiach ciest v okrese Povaţská Bystrica a Púchov.
Ich cieľom bola bezpečnosť cyklistov a chodcov na cestách. Týmto účastníkom cestnej
premávky boli rozdané reflexné prvky.
KR PZ v Trenčíne v spolupráci s Hasičským a záchranným zborom a Expocentrom a.s.
Trenčín zorganizovalo pre deti 16. apríla pri príleţitosti osláv Dňa polície dopoludnie
s ukáţkami policajných činností psovodov, práce hasičov Tradične najpútavejšie boli ukáţky
zásahu policajného pohotovostného útvaru. Deti si mohli vyskúšať putá, pozrieť interiér
špeciálnej techniky a boli im odovzdané malé prezenty.
Dňa 15. mája v čase od 05.00 do 09.00 hod. a dňa 16. mája v čase od 18.00 do 22.00 hod.
bola vykonaná osobitná preventívna kontrola zameraná na povinnosti nemotorových
účastníkov cestnej premávky – povinnosti cyklistov pouţívať reflexné prvky a ochranné
prilby. V rámci akcie policajti odovzdávali účastníkom cestnej premávky reflexné vesty, ktoré
poskytla poisťovňa Allianz. Policajti ODI OR PZ v Prievidzi zabezpečovali tieţ účasť pri
35. ročníku Medzinárodnej mototuristickej súťaţe Banícka rallye 2009.
OR PZ v Povaţskej Bystrici zorganizovalo 17. mája v meste Povaţská Bystrica akciu
v spolupráci s hasičským a záchranným zborom, mestskou políciou, PX centrom, Centrom
voľného času v Povaţskej Bystrici, ţelezničnou políciou, cestným záchranným systémom
a rýchlou zdravotnou sluţbou pod názvom „Deň polície“. Akciu hodnotili zúčastnené deti
i dospelí kladne a mala veľmi priaznivý ohlas.
Na mobilnom dopravnom ihrisku na Námestí Slobody v Prievidzi sa 23. mája zúčastnil
policajt ODI OR PZ v Prievidzi „Ukáţky z bezpečnosti cestnej premávky detí na cestách“ pod
záštitou primátora mesta Prievidza v spolupráci s Okresným riaditeľstvom Hasičského
a záchranného zboru, Slovenského Červeného kríţa, SAD a.s. a so Slovenskou komorou
výcvikových zariadení autoškôl.
Policajti OO PZ v Starej Turej zorganizovali v mesiacoch máj a jún pre deti z obcí Stará
Turá, Višňové, Lubina, Bzince pod Javorinou, Moravské Lieskové, Častkovce, Trenčianske
Bohuslavice, Bošáca, Nová Bošáca akciu zameranú na zvýšenie bezpečnosti detí MŠ v čase
ich povinných vychádzok mimo areál materskej školy. Deti si mohli pozrieť prácu PZ, boli
poučené o základných pravidlách cestnej premávky a zároveň im boli odovzdané reflexné
vestičky.
Dňa 19. júna sa policajti ODI OR PZ v Trenčíne v spolupráci s pracovníkmi Slovenského
Červeného kríţa zúčastnili na osobitnej kontrole so zameraním na preverovanie úrovne
vedomostí vodičov z poskytovania prvej pomoci v mestách Trenčín, Nové Mesto nad Váhom,
Ilava, Myjava, Drietoma a Jerichov.
V ten istý deň policajti OO PZ v Starej Turej zorganizovali spolu s Hasičským
a záchranným zborom, Vojenskou políciou, Mestskou políciou a civilnou obranou
Obvodného úradu pre deti prvého stupňa základných škôl zo Starej Turej, Lubiny a Bziniec
pod Javorinou akciu „Dubník 2009“, kde predviedli ukáţky zo svojej činnosti. Na akcii sa
podieľali i „kukláči“ a kynológovia so svojimi sluţobnými psami.
Policajti OO PZ v Handlovej sa v dňoch 8. – 9. júla zúčastnili programu „Prekročme spolu
bariéry 2009“ v chatárskej oblasti Remata, okres Prievidza, kde bol sprostredkovaný pobyt
mamičiek s deťmi zo sociálne slabších rodín a rodín z rómskej komunity, kde policajti
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vykonali ukáţky policajnej práce, pouţívanie technických prostriedkov, sluţobného
motorového vozidla a prednášku o bezpečnosti na cestách a pri bicyklovaní.
Policajti ODI OR PZ v Prievidzi spoločne s deťmi z letného tábora vykonali dňa 29. júla
od 13.30 do 15.00 hod. preventívno-výchovná akcia „Deti za väčšiu bezpečnosť na cestách“,
ktorá bola zameraná najmä na dodrţiavanie ustanovenej rýchlosti v obci.
V spolupráci s Odborovým zväzom polície Trenčín, Občianskym zdruţením OCBR Nová
Dubnica, Zdravotnou dopravou s.r.o. Trenčín, Hasičským a záchranným zborom Trenčín,
Autoklubom Slovakia Assistance a mestom Trenčín sa dňa 12. septembra 2009 konala súťaţ
pod názvom „Detský semafor“, ktorého cieľom bola prevencia pre úrazmi v cestnej
premávke. Deti do 15 rokov na svojich dopravných prostriedkoch (bicykle, kolieskové
korčule a kolobeţky) zdolávali rôzne prekáţky (slalom, prejazd lávkou) a testovali si svoje
vedomosti zo zdravovedy, povinnej výbavy bicykla ako i základných pravidiel cestnej
premávky. Po príjazde do cieľa boli súťaţiaci odmenení a všetci prítomní si mohli vyskúšať
dôleţitosť pripútania sa bezpečnostnými pásmi v aute na simulátore nárazu. Na záver bola
zinscenovaná dopravná nehoda malého cyklistu, pričom všetky záchranné zloţky komentovali
svoju činnosť po dopravnej nehode. Zároveň si deti mohli pozrieť vybavenie hasičského
i policajného auta.
Policajti OO PZ v Partizánskom vykonali v táborovom centre Orchidea, na chate Mladosť
vo Veľkých Uherciach, kde boli ťaţko zvládnuteľným prevaţne rómskym deťom
pochádzajúcim z problémových a sociálne slabších rodín vykonané prednášky spojené
s ukáţkami policajnej práce, výstroje a výzbroje PZ. Policajti sa venovali deťom z rómskeho
prostredia i v prímestskom tábore Domka na sídlisku Šípok v Partizánskom.
Počas celého roka vykonali kynológovia OR PZ v Trenčíne v spolupráci s obvodnými
oddeleniami na teritóriu OR PZ v Trenčíne 107 akcií zameraných na kontroly chatových
oblastí, v ktorých dochádzalo ku krádeţiam vlámaním.
V celom Trenčianskom kraji policajti vykonávali preventívno-bezpečnostné akcie pod
názvom „mládeţ“, ktoré boli zamerané na zamedzenie podávania alkoholických nápojov
mladistvým a maloletým osobám, pričom bolo skontrolovaných spolu 386 pohostinských a
reštauračných zariadení, na kultúrno-spoločenských podujatiach. Pri týchto akciách policajti
venovali pozornosť i hazardným hrám na výherných automatoch a ochrane nefajčiarov.
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Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Žiline
Prevencia kriminality sa na útvaroch KR PZ v Ţiline zameriava predovšetkým na
primárnu sociálnu prevenciu kriminality mládeţe.
V roku 2009 bolo útvarmi KR PZ v Ţiline vykonaných 806 preventívno-bezpečnostných
akcií. Uvedené akcie boli zamerané na ochranu verejného poriadku počas konania
športových a kultúrnych podujatí, ako aj počas konania návštev rôznych verejných činiteľov,
ďalej na ochranu mládeţe pred alkoholizmom a toxikomániou (napr. „Mládeţ a alkohol“,
„Mládeţ a drogy“), záškoláctvom, na ochranu majetku pred pytliactvom, na ochranu ţivota,
zdravia a majetku účastníkov cestnej premávky (napr. chodci, cyklisti, vodiči), na zisťovanie
informácií o záujmových osobách polície na úseku extrémizmu, zbraní, krádeţí motorových
vozidiel, ďalej na kontrolu bezdomovcov, taxikárov, na ochranu nehnuteľností (napr. byty,
pivnice, predajne, stánky, rekreačné zariadenia) a pozemkov (napr. štátny dozor v lesoch
obvodného lesného úradu), riziká falošných euro peňazí a iné.
V rámci public relations pripravilo a realizovalo KR PZ v Ţiline aj akcie k
„Medzinárodnému dňu detí“, ku „Dňu polície“ a k „Bambiriáde“. V rámci týchto akcií
sa laická verejnosť mohla dozvedieť viac o činnosti jednotlivých sluţieb PZ,
o kriminalisticko-technickej činnosti policajtov, vidieť protidrogový kufrík, nechýbali
ukáţky rôznej policajnej techniky, vykonávania sluţobných zákrokov a občania si mohli
zobrať rôzne preventívne broţúrky a letáky s preventívnymi radami a odporúčaniami.
Mimoriadny záujem širokej verejnosti vzbudila optická strelnica a najmä moţnosť vyskúšať
si streľbu na nej z policajnej zbrane. Zvyčajne veľkú pozornosť medzi účastníkmi podujatí
vzbudili ukáţky zlaňovania „kukláčov“ z výškovej budovy a ich zásahu proti nebezpečným
a ozbrojeným páchateľom, ukáţky sebaobrany či bojového umenia, ako aj stánok s ich
výstrojom, ďalej policajní kynológovia so sluţobnými psami a cvikmi poslušnosti psov,
zadrţaním páchateľa a inými ukáţkami ich práce. Súčasťou akcií boli tieţ súťaţe pre deti
vrátane odovzdávania cien víťazom týchto súťaţí.
KR PZ v Ţiline pripravilo a realizovalo aj iné preventívne akcie, napr. „Pozor na falošné
EURO“, ktorá sa uskutočnila v rámci teritória KR PZ v Ţiline. Zámerom bolo informovať
širokú verejnosť o zavádzaní novej meny na Slovensku a upozorniť ľudí na ochranné prvky
nových bankoviek. Pre občanov boli k dispozícii rôzne propagačné a informačné letáky
k témam o Eure, ale aj iným, ktoré súvisia s činnosťou PZ na úseku prevencie.
V zmysle zákona č. 171/1993 z. z. o PZ a v súlade s Koncepciou zvyšovania
dôveryhodnosti PZ u občanov Slovenskej republiky s cieľom potláčania (zamedzovania)
korupcie v PZ a zlepšenia kontaktu s občanmi ako aj objektívnejšieho zistenia spätnej väzby
na prácu polície boli v sluţobnom obvode KR PZ zriadené v roku 2001 „Policajné schránky
dôvery“, ktoré boli jednou z preventívnych aktivít útvarov PZ.
Moţno konštatovať, ţe policajné schránky dôvery plnili predpokladaný účel, na ktorý boli
zriadené, t. j. slúţiť širokej občianskej verejnosti na odovzdanie dokladov, podnetov osoby,
ktorá z akýchkoľvek dôvodov nechce prísť do kontaktu s úradníkom alebo príslušníkom PZ,
poprípade chce ostať v anonymite. Prevenciu kriminality sa na KR PZ v Ţiline podarilo
úspešne realizovať v plánovanom rozsahu.
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Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici
OKaP KR PZ v Banskej Bystrici bolo v hodnotenom období roku 2009 vykonaných 18
prednášok a besied s počtom pribliţne 600 účastníkov. Na MŠ boli uskutočnené 4 prednášky
s počtom 150 účastníkov, na ZŠ bolo vykonaných 8 prednášok a besied s počtom 250 ţiakov,
na stredných školách sa uskutočnilo 4 prednášky za účasti 130 študentov. Témami prednášok
boli dopravná výchova, šikanovanie, drogová kriminalita a prevencia drogových závislostí
a právne vedomie mladého človeka. V roku 2009 bolo pracovníkom prevencie vykonané
školenie koordinátorov prevencie zo ZŠ a stredných škôl v počte 1 na tému Extrémizmus
a rasizmus za účasti 30 koordinátorov. Okrem toho boli zorganizované ďalšie aktivity, a to
Deň detí pod Pamätníkom SNP v Banskej Bystrici, Deň polície pod Pamätníkom SNP
v Banskej Bystrici. V letných mesiacoch počas prázdnin sa pracovník prevencie zúčastňoval
na 4 aktivitách v letných táboroch s účasťou pribliţne 300 detí.
Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici
V rámci OR PZ v Banskej Bystrici v roku 2009 bolo príslušníkmi PZ vykonaných
celkom 37 prednášok a besied, ktorých sa zúčastnilo 1134 ţiakov. Z toho bolo na MŠ
vykonaných 6 prednášok pre 264 detí, na ZŠ bolo vykonaných 15 besied s počtom 312 ţiakov
a na stredných školách boli vykonané 2 besedy s počtom 204 študentov. Na stredoškolských
internátoch bolo vykonaných spolu 14 prednášok s účasťou 354 študentov. V rámci prednášok
a besied bola vykonaná aj prednáška v detskom domove, prednáška v Slovenskej zdravotnej
univerzite a 2 prednášky v pedagogicko – psychologickej poradni. Témou prednášok a besied
boli informácie o úlohách a činnosti PZ, kriminalita mládeţe, trestná činnosť páchaná na
mládeţi a dopravná výchova. Policajtmi oddelenia sluţobnej kynológie OPP OR PZ boli
vykonávané preventívne prehliadky priestorov barov a diskoték v meste Banská Bystrica.
Prezentovanie práce PZ bolo v obciach Malachov a Jakub a v pivovare Urpín.
Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Brezne
V rámci OR PZ v Brezne bolo v roku 2009 príslušníkmi PZ vykonaných celkom 61
prednášok a besied, ktorých sa zúčastnilo 1787 ţiakov. Prednášky a besedy na úrovni MŠ
boli v počte 8, ktoré si vypočulo 250 detí, na ZŠ boli v počte 40, ktoré si vypočulo celkom
1164 ţiakov a na úrovni stredných škôl bolo zrealizovaných celkom 13 besied a prednášok
s účasťou 373 osôb. Témou prednášok a besied bola kriminalita mládeţe a trestná činnosť
páchaná na mládeţi, drogová kriminalita, dopravná výchova, úlohy a činnosť PZ,
šikanovanie, extrémizmus. Masovokomunikačným prostriedkom boli poskytované príspevky,
ktoré občanov regiónu upozorňovali na rôzne druhy páchaných trestných činov, na zmeny
v úradných hodinách na OR PZ v Brezne.
Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Lučenci
V rámci OR PZ v Lučenci v roku 2008 bolo príslušníkmi PZ vykonaných celkom 128
prednášok a besied, ktorých sa zúčastnilo spolu 4760 ţiakov a pedagogických pracovníkov.
Z toho bolo 31 prednášok vykonaných na MŠ s počtom 1461 detí, na ZŠ bolo vykonaných 77
prednášok s počtom 2850 poslucháčov a na stredných školách bolo vykonaných spolu 20
prednášok s počtom 449 študentov. Témou prednášok a besied bola kriminalita mládeţe a
kriminalita páchaná na mládeţi, drogová problematika, dopravná výchova a prirodzene téma
celosvetovo rezonujúca - extrémizmus. Vo vzájomnej ţivej diskusii bola ţiakom priblíţená
tieţ práca príslušníkov PZ a jej význam vo vzťahu k spoločnosti. V domovoch dôchodcov
boli vykonaná 2 besedy na témy chodci – účastníci cestnej premávky a podomový predaj
a podvodníci. Prezentovanie práce príslušníkov PZ bolo na regionálnej úrovni, najmä s
pracovníkmi týţdenníka Novohradské noviny a s redakciou POKROK vo Veľkom Krtíši
ako aj s mestským alebo obecnými rozhlasmi. Okrem uvedených aktivít sa v mesiaci konal
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v Lučenci Deň polície, na ktorom sa zúčastnili všetky zloţky OR PZ a bola prezentovaná
práca PZ širokej verejnosti.
Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Rimavskej Sobote
V rámci OR PZ v Rimavskej Sobote bolo v hodnotenom období skupinou prevencie
vnútorného odboru vykonaných v MŠ, ZŠ a stredných školách 54 prednášok a besied
s počtom 1960 účastníkov. Témami prednášok boli úlohy a sluţby PZ, kriminalita mládeţe,
dopravná výchova, rasovo motivované trestné činy, šikanovanie. V roku 2009 boli 31 krát
vykonané akcie zamerané na pobyt maloletých a mladistvých v reštauračných zariadeniach
v doobedných hodinách a podávanie alkoholických nápojov mladistvým. Bolo vykonaných aj
15 kontrol na vyhľadávanie návykových látok v školských priestoroch. Ďalej boli v 5
regionálnych periodikách uverejnené podľa aktuálnej situácie články na témy: „Preventívno –
bezpečnostné opatrenia zamerané na chodcov ako účastníkov cestnej premávky, na vodičov
motorových vozidiel a na cyklistov“, „Podomoví podvodníci moţné riziká a ako im
odolávať“, „ Byty pred dovolenkou“, Chráňte si to čo je Vaše“, „Krádeţe vecí z motorových
vozidiel“ „Ochrana našich detí“, „ Pozor zlodeji nespia“ a príspevky týkajúce sa dopravnobezpečnostnej situácie v okrese Rimavská Sobota.
Okresné riaditeľstvo Policajného zboru vo Zvolene
Významnou súčasťou prevencie boli prednášky a besedy zamerané na rôzne témy.
Najčastejšie sú to úlohy PZ, drogy, záškoláctvo, šikanovanie, trestná zodpovednosť, vlastná
bezpečnosť, bezpečnosť na cestách, trestná činnosť páchaná mládeţou a na mládeţi,
poškodzovanie majetku, sexuálne trestné činy, rasizmus – extrémizmus a iné. Takýchto
preventívnych aktivít bolo v hodnotenom období uskutočnených 211, na ktorých sa zúčastnilo
4475 účastníkov, z toho v MŠ bolo vykonaných 19 besied s počtom 578 detí, na ZŠ 55
prednášok s počtom 2490 ţiakov a na stredných školách 17 besied s počtom 521 študentov.
V autoškolách okresu bolo vykonaných 120 prednášok s počtom 886 ţiadateľov. Počas
„Týţdňa boja proti drogám“ boli ţiakom v Krajskej kniţnici vo Zvolene vykonané besedy
a prednášky s danou témou. Na ZŠ prebieha dopravná výchova pre ţiakov spojená
s odovzdávaním preukazov cyklistov. Na ZŠ v roku 2009 bolo vykonaných celkom 30 ukáţok
na vyhľadávanie drog pomocou sluţobného psa, ktorých sa zúčastnilo 3448 detí. Ďalej bola
zorganizovaná preventívno-výchovná aktivita bola pod názvom „VYSVEDČENIE“ na
Námestí SNP vo Zvolene, ktorá bola spojená s oslavami Dňa polície. V rámci prevencie boli
občanom poskytované letáky, kde PZ občanov upozorňovala na krádeţe vecí z motorových
vozidiel, na krádeţe vlámaním do bytov a rodinných domov, na podvodníkov, na lúpeţné
prepadnutia a aj rady pre seniorov. V regionálnej tlači vyšlo niekoľko článkov o týţdenných
prehľadoch dopravnej nehodovosti v okrese Zvolen..
Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Žiari nad Hronom
V rámci OR PZ v Ţiari nad Hronom bolo v roku 2009 vykonaných celkom 149
prednášok, na ktorých bolo 4926 účastníkov. Z tohto počtu bolo na ZŠ a MŠ vykonaných 25
prednášok a besied s počtom 663 účastníkov, na špeciálnych základných školách bolo
vykonaných 105 prednášok s počtom 3626 ţiakov, na stredných školách 19 prednášok
a besied s počtom 637 účastníkov. Témou prednášok a besied boli práca PZ, kriminalita detí,
šikanovanie na školách, drogová problematika, extrémizmus, dopravná výchova, trestná
zodpovednosť, závislosti, agresivita v komunikácii, obchodovanie s ľuďmi, trestný zákon.
Prednášky boli vykonávané aj pre pedagógov základných aj stredných škôl k problematike
kriminality na školách k drogovej problematike, taktieţ pre rodičov k problematike
kriminality detí a mládeţe, k drogovej kriminalite a tieţ k prevencii viktimácie. V mesiaci jún
2009 sa pod záštitou riaditeľa OR PZ organizoval Deň polície, na ktorom sa pre širokú
verejnosť prezentovala práca polície, hasičov a záchranárov. V spolupráci s Pedagogicko-
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psychologickou poradňou v Ţiari nad Hronom a sociálnym kurátorom z úradu práce,
sociálnych vecí a rodiny sa kaţdoročne organizuje na základných školách podujatie pod
názvom „Prevenčné dni“, kde boli zabezpečované besedy a prednášky zamerané na
zvyšovanie právneho vedomia detí a mládeţe. Aktivity boli realizované na II. stupni
základných škôl s tým, ţe sa jedná o cyklické vzdelávanie a aktivít sa postupne zúčastnia
všetky triedy druhého stupňa. V roku 2009 boli v rámci prevenčných dní zo strany OR PZ
v Ţiari nad Hronom vykonaných 14 prednášok pre 9 ZŠ a zúčastnilo sa ich 330 ţiakov.
Prostredníctvom regionálnej tlače, starostov obcí a farských úradov sa informuje široká
verejnosť o vývoji bezpečnostnej situácie v regióne, pričom príspevky sú zamerané najmä na
prevenciu viktimácie
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Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Prešove
Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Starej Ľubovni
„Dopoludnie bezpečnostných a záchranných zloţiek“ – v rámci akcie bola v obci
Lomnička odprezentovaná činnosť všetkých záchranných a bezpečnostných zloţiek
s názornými ukáţkami zásahov s poukázaním na zneuţívanie tiesňových liniek a odovzdaním
propagačných materiálov a letákov s preventívnym obsahom.
„Deň detí“ - dňa 1. 6. 2009 OR PZ Stará Ľubovňa v spolupráci s poisťovňou Allianz, a.s.,
s Mestským úradom Stará Ľubovňa a Centrom voľného času v Starej Ľubovni pripravilo
popoludnie ukáţok, súťaţí a prekvapení pre deti pod názvom „Detský deň“, kde boli okrem
iného deťom odovzdané rôzne prezentačné predmety s logom PZ a samotného OR PZ v Starej
Ľubovni. Pre nepriaznivé počasie sa uvedená akcia konala v kultúrnom dome v Starej
Ľubovni.
Okamihy – v mesiacoch jún – september 2009 bola v priestoroch Ľubochnianskej
kniţnice sprístupnená pre širokú verejnosť poetická výstava o nepoetických veciach, ktorá
bola zameraná na dopravnú nehodovosť a hlavne na uvedomenie si ľudí, ţe ţivot je príliš
krátky na to, aby s ním hazardovali. O uvedenú výstavu bol veľký záujem, tak zo strany
verejnosti, ako aj samotnej Ľubochnianskej kniţnice.
„Deň šarkana“ – počas tohto dňa boli pre ZŠ s MŠ Nová Ľubovňa, Jakubany, Orlov,
Mníšek nad Popradom, Šambron, Podsadok, Plavnica, Ľubotín a taktieţ pre MŠ na Ul.
Vsetínskej a Obchodnú akadémiu v Starej Ľubovni vykonané ukáţky sluţobnej techniky,
výstroje a výzbroje ako aj ukáţky so sluţobnej kynológie, spojené s prednáškou o trestnej
činnosti mládeţe. Riaditeľom resp. pedagógom jednotlivých škôl boli odovzdané predmety
s logom OR PZ Stará Ľubovňa a Policajného zboru pre troch najlepších ţiakov školy, resp.
pre súťaţiacich počas uvedenej preventívnej akcie.
„Ako ju nepoznáme“ - v rámci spolupráce s Ľubovnianskou kniţnicou OR PZ Stará
Ľubovňa spolu s referentom špecialistom skupiny prevencie, spoločne s policajtom OO PZ
Stará Ľubovňa boli vykonané besedy spojené s prezentáciou práce a činnosťou PZ pre ţiakov
1. aţ 4. ročníka ZŠ.
Prevencii v okrese sa venovalo aj prednáškovou formou na stredných a ZŠ v celom
okrese, do ktorých boli zapojené všetky zloţky OR PZ Stará Ľubovňa. Referent špecialista
skupiny prevencie OR PZ vykonal počas roka 2009 celkom 52 prednášok v MŠ, ZŠ
a stredných školách v rámci okresu Stará Ľubovňa a organizoval a zúčastňoval sa všetkých
preventívnych podujatí organizovaných v rámci OR PZ Stará Ľubovňa.
K preventívnym aktivitám je potrebné zarátať tieţ informácie pre širokú verejnosť,
z ktorých 37 bolo zverejnených aj v písomnej podobe. Mnoţstvo informácií bolo
zverejnených prostredníctvom hovorcu KR PZ Prešov a mnoţstvo bolo odvysielaných
v miestnej Ľubovnianskej televízii, ako aj v celoplošných médiách. Veľmi dobrá je
spolupráca s Ľubovnianskou mediálnou spoločnosťou, prostredníctvom ktorej bolo
zverejňované aktuálne pátranie po hľadaných osobách, nielen v obrazovom vysielaní, ale aj
prostredníctvom Ľubovnianskych novín a teletextu. V roku 2009 sa OR PZ zameralo taktieţ
na dopravnú nehodovosť a prostredníctvom Ľubovnianskej televízie boli zverejňované
fotografie dopravných nehôd s poukázaním na príčinu dopravnej nehody. Miestne média boli
účastné pri rôznych preventívnych aktivitách a realizovaných preventívnych projektoch a tieto
boli následne medializované.
Vo vestibule OR PZ Stará Ľubovňa, kde čakajú občania na vybavenie či uţ na Oddelení
dokladov, alebo ODI OR PZ boli na televíznom prijímači cez DVD prehrávač púšťané okrem
iného aj zábery z realizácií dopravných nehôd, ktoré boli odvysielané prostredníctvom
Ľubovnianskej televízie za roky 2008 a 2009.
Z úrovne OR PZ bolo v mesiaci jún roku 2009 organizované pracovné stretnutie
s primátormi miest a starostami obcí, na ktorom boli oboznámení z bezpečnostnou situáciou
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a dopravnou situáciou. Na danom pracovnom stretnutí sa taktieţ venovalo prevencii
kriminality a bezpečnosti cestnej premávky a aktívnej spolupráci zúčastnených subjektov pri
riešení otázok prevencie.
Referent špecialista skupiny prevencie OR PZ Stará Ľubovňa bol aktívne účastný
v sociálnej komisii zriadenej pri Mestskom úrade v Starej Ľubovni, kde sa intenzívne venoval
aj prevencii kriminality a inej protispoločenskej činnosti hlavne menej prispôsobivých
a neprispôsobivých občanov.
V „Schránke dôvery“ bolo v roku 2009 nájdených celkom 47 rôznych dokladov
a 2 peňaţenky. Z celkového počtu bolo 21 občianskych preukazoch, 8 vodičských
preukazoch, 1 cestovný pas a ostatné doklady a osvedčenia o evidencii vozidla.
Okresné riaditeľstvo Policajného zboru vo Svidníku
Prednášková činnosť sa vykonávala na osobne poţiadanie, podanie ţiadosti alebo po
telefonickom dohovore jednotlivých škôl alebo jednotlivých triednych učiteľov a to: Svidník
– SOU Strojárske, Gymnázium, Cirkevnej škole, II. ZŠ, III. ZŠ, Krajná Poľana, na detskom
dopravnom ihrisku, v Podduklianskom osvetovom stredisku – Stropkov – Cirkevná ZŠ, II.
ZŠ, v Centre voľného času, v Ústave soc. starostlivosti, ZŠ Šarišský Štiavnik, Bukovce,
Chotča, Mestisko, Havaj, V. Orlík, N. Mirošov, Lomné, - Giraltovce – ZŠ Giraltovce, ZŠ
Kračúnovce bola zameraná na protidrogovú prevenciu, kriminalitu mládeţe, ukáţky pri
riadení kriţovatky, ukáţky výstroja a výzbroja príslušníkov PZ a v niektorých prípadoch boli
prednášky spojené s ukáţkami výcviku sluţobných psov.
V rámci prevencie v oblasti riešenia problematiky rómskej národnostnej menšiny sa
policajti zúčastňovali rôznych seminárov, ktoré organizovali subjekty z oblasti problematiky
rómskej národnostnej menšiny /Nadácia Sándora Máraiho, občianske zdruţenie Ternipen,
Zdruţenie Rómov pod Vihorlatom, sekcia ľudských práv a menšín Úradu vlády SR/.
„Polícia očami detí“ – výtvarná súťaţ, ktorej hlavnou témou je kriminalita mládeţe
a drogy, koná sa kaţdoročne v mesiaci máj v spolupráci s Podduklianskym osvetovým
strediskom vo Svidníku pre mestá Svidník, Stropkov, Giraltovce v troch kategóriách pre
deti v predškolských zariadeniach, ţiakov ZŠ a deti z detského domova Svidník 1.- 4. ročník,
ţiakov ZŠ a deti z detského domova vo Svidníku 5. – 9. ročník. Cieľom súťaţe je budovanie
právneho vedomia detí a mládeţe a popularizácia činnosti PZ.
OR PZ vo Svidníku v spolupráci s detským dopravným ihriskom a firmou Paloma s. r. o
vo Svidníku vykonalo teoretickú a praktickú časť dopravnej výchovy na detskom dopravnom
ihrisku na ul. Festivalovej vo Svidníku pre prihlásené MŠ a ZŠ I. stupňa. Tejto výučby sa
zúčastnili celkom 3 MŠ zo Svidníka a 19 ZŠ zo Svidníka, Stropkova, Giraltoviec a mesta
Medzilaborce v počte 960 ţiakov. Obsah dopravnej výchovy tvorili základné pravidlá cestnej
premávky pre chodcov a cyklistov. Deti si praktickou ukáţkou vyskúšali bezpečné
prechádzanie cez cestu či bezpečnú jazdu na bicykli, naučili sa riadiť podľa dopravných
značiek a byť ohľaduplní voči ostatným účastníkom cestnej premávky. Vyučovanie bolo
zamerané pre škôlkarov a ţiakov 1. – 4. ročníka ZŠ. Pri teoretickej a praktickej časti
dopravnej výchovy bol prítomný referent špecialista skupiny prevencie OR PZ vo Svidníku.
Po absolvovaní výučby bol odovzdaný osobne ţiakom cyklistický preukaz ako doklad
o absolvovaní dopravnej výchovy na detskom dopravnom ihrisku vo Svidníku, ktorý vyrobil
pre kaţdého ţiaka referent špecialista skupiny prevencie OR PZ vo Svidníku.
„Týţdeň boja proti drogám“ - koná sa kaţdoročne v mesiaci november v spolupráci
s ostatnými zloţkami OR PZ, s Podduklianskym osvetovým strediskom vo Svidníku,
s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva vo Svidníku, Mestskou políciou vo Svidníku,
Stropkove a Giraltovciach, s Hasičským a záchranným zborom vo Svidníku, so Slovenským
Červeným kríţom vo Svidníku, s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Bardejove,
pracovisko vo Svidníku, s Pedagogicko-psychologickou poradňou, s mestským úradom vo
Svidníku, Stropkove a v Giraltovciach, so spoločnosťou FALCK Záchranná, a. s. V rámci
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tohto týţdňa sa konajú besedy s odborníkmi v jednotlivých mestách, volejbalový turnaj pre
študentov stredných škôl v okresoch Svidník a Stropkov, prebieha kurz poskytovania prvej
pomoci i verejné fórum pre občanov. Cieľom je vyuţívať potenciál odborníkov a ďalšie
zdroje spoločnosti na podporu boja proti drogám, fajčeniu, alkoholizmu ako účinnej zdravej
výchovy.
Na OR PZ vo Svidníku bola tieţ zriadená „Schránka dôvery„ s cieľom zlepšenia kontaktu
s občanmi. Do tejto schránky môţu občania vhadzovať svoje podnety, názory, pripomienky
ale aj najdené osobné doklady a rôzne dokumenty.
Aktivita OR PZ vo Svidníku v spolupráci s Podduklianskym osvetových strediskom vo
Svidníku a Centrom voľného času v Stropkove usporiadali pre ţiakov ZŠ zo Svidníka
a Stropkova umelecko-športovú činnosť v Stropkove „pod vlekom“ v mesiaci máj 2009 pod
názvom „Drogy nie sú detská hra“, kde cieľom bola osveta drogových závislosti s vyuţitím
voľného času záujmovo – umeleckou a športovou činnosťou ţiakov bojovať proti drogovej
závislosti a iným spoločenským javom.
Špeciálne kontroly s pracovníkmi Slovenského Červeného kríţa v mestách Svidník,
Stropkov a Giraltovce zamerané na kontrolu povinnej výbavy vozidiel /lekárničky/ a znalostí
účastníkov cestnej premávky poskytnúť prvú pomoc zraneným osobám pri dopravných
nehodách.
V roku 2009 boli vykonané prednášky v Dome dôchodcov Svidník, na Farskom úrade
Stročín a Farskom úrade Duplín, kde boli prerozdelené reflexné pásiky a rôznofarebné
reflexné samolepky.
V priestoroch Grécko - katolíckeho chrámu vo Svidníku sa uskutočnila beseda zameraná
na „Kriminalitu páchanú na senioroch /podomové krádeţe, fiktívne firmy, falošní poisťovací
agenti, pomoc starším ľuďom, bezpečnosť seniorov na cestách, prechody pre chodcov,
označenie chodcov vo večerných hodinách a pod./.
Ostatné aktivity realizované formou prednášok a besied boli realizované predovšetkým na
ZŠ a stredných školách so zameraním najmä na témy súvisiace s trestnou činnosťou páchanou
na mládeţi, trestnou činnosťou páchanou mládeţou, prevenciou kriminality, drogovou
závislosťou a ostatnou tematikou súvisiacou s prácou PZ.
Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Bardejove
V hodnotenom období roka 2009 v rámci OR PZ v Bardejove policajti vykonali 10
preventívno-bezpečnostných akcií zameraných na zistenie situácie na úseku drogovej
kriminality mládeţe a za účelom prevencie proti tejto trestnej činnosti so zameraním na
§ 175 trestného zákona, § 30 ods. 1 písm. a, b) zákona o priestupkoch, na stredných školách
počas vyučovania v meste Bardejov. V roku 2009 počas 10 akcií nebol pozitívny nález
a zaistenie omamnej látky.
V mesiaci január 2008 OR PZ v Bardejove zrealizovala návrh a distribúciu preventívnych
materiálov určených pre ţiakov a študentov základných a stredných škôl, ktoré im boli
rozdávané pri stretnutiach pracovníka prevencie OR PZ v Bardejove na prednáškach resp.
besedách a za účelom poskytnutia základných informácii o práci PZ a jej preventívnej
činnosti.
V priebehu roka 2008 bola 7 krát realizovaná poučno-zábavná súťaţ s názvom ,, Ţivot
áno, drogu nie“, a ,,Ako chutí zakázané ovocie“, ktorá sa uskutočnila v spolupráci z Centrom
voľného času v Bardejove. V rámci tejto akcie bol vyuţitý aj kufrík so vzorkami drog.
Cieľovou skupinou boli štvrté ročníky ZŠ.
V podmienkach OR PZ boli evidované trestné činy podvodov, ktoré páchatelia realizovali
pod zámienkou podomových predajoch a fingovaných výhier, kde vo väčšine prípadov boli
poškodení starší ľudia, ţijúci osamotene či uţ v meste, alebo na dedinách. Z uvedeného
dôvodu boli na tomto úseku realizované preventívne aktivity - prednášky, besedy, vyhlásenia
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v obecných rozhlasoch. V roku 2009 v mesiacoch apríl a jún boli distribuované upozornenia
prostredníctvom obcí, médií a rozhlasu.
Dňa 10. 10. 2009 bola vykonaná preventívna aktivita na tému „ Extrémizmus“ pre ţiakov
1. a 2. ročníka Spojenej strednej školy v Bardejove. Na besede sa zúčastnilo pribliţne 60
ţiakov. Počas besedy bola vyuţitá videoprojekcia, obrazová forma a hovorené slovo.
Zachytené momenty boli zaslané do Bardejovských novostí pre medializáciu.
,,Aby deti nezomierali“ - dopravno-preventívna akcia zrealizovaná dňa 5. 11. 2009, ktorej
cieľom bolo upozorniť deti na riziká spojené s cestnou premávkou pri nedodrţiavaní zásad
premávky na pozemných komunikáciách, najmä pri prechádzaní mimo vyznačených
prechodov pre chodcov a tým zvýšiť ich právne vedomie pri ceste do a zo školy. Počas akcie
boli deťom rozdané preventívne a reflexné materiály.
Prevencii v okrese sa nevenovalo len prostredníctvom projektov, ale aj prednáškovou
formou na stredných a ZŠ, do ktorých boli zapojené všetky zloţky OR PZ v Bardejove. Na
ZŠ a stredných školách boli vykonávané prednášky a besedy k témam ako napr.: „Delikvencia
mládeţe a prevencia pred páchaním trestnej činnosti“, „Kriminalita mládeţe a spôsob jej
predchádzaniu“, „Ochrana detí pred sexuálnym zneuţívaním“, „Stop drogám“, a iné. Psovodi
so sluţobnými psami vykonávali pre stredné, ale hlavne pre ZŠ a MŠ ukáţky so sluţobnej
kynológie, spoločne s prednáškou o výcviku psa a jeho chove.
Na OR PZ v Bardejove bola tieţ zriadena „Schránka dôvery„ s cieľom zlepšenia kontaktu
s občanmi. Do tejto schránky mohli občania vhadzovať svoje podnety, názory, pripomienky
ale aj najdené osobné doklady a rôzne dokumenty.
Celkovo OR PZ v Bardejove zrealizoval prednášky a besedy na témy ,,Šikanovanie“,
,,Trestná zodpovednosť mládeţe“, ,,Trestná činnosť a jej podoby“, ,,Delikvencia mládeţe“,
,,Drogy“ a taktieţ v spolupráci s ODI OR PZ v Bardejove aj témy ,,Na cestách bezpečne“, ,,Ja
a bicykel“, ,,Chodci“, ,,Ja ako účastník cestnej premávky“. Celkovo bolo takto vykonaných
36 besied a prednášok. V spolupráci s OPP OR PZ v Bardejove bol v roku 2009 policajtmi
poriadkovej polície realizovaný projekt ,,Správaj sa normálne“ a zrealizované ukáţky zbraní,
techniky a výcvik sluţobných psov pre jednotlivé ZŠ a MŠ v okrese. Celkovo bolo
vykonaných 8 ukáţok. Boli tieţ realizované prednášky najmä na témy šikanovanie, násilná a
majetková trestná činnosť. Za hodnotené obdobie bolo zrealizovaných 12 prednášok.
Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Humennom
Preventívna činnosť v rámci OR PZ Humenné sa vykonávala na úseku metodickej
činnosti vo vzťahu k jednotlivým sluţbám, prednáškovej a poradenskej činnosti,
preventívnych aktivít (akcie, preventívne programy, projekty) spolupráce OR PZ s orgánmi
štátnej správy, organizáciami a inštitúciami pôsobiacimi v oblasti prevencie. V hodnotenom
období policajti OR PZ vykonávali na všetkých stupňoch škôl v miestach svojich pôsobností
prednášky a odborné besedy, zamerané na prevenciu kriminality a iné protispoločenské javy.
V roku 2009 bolo spolu vykonaných 282 prednášok a preventívnych akcií. Referent
skupiny prevencie OR PZ vykonal 52 prednášok, policajti OO PZ Humenné 52, OO PZ
Koškovce 20, OO PZ Medzilaborce 32, OO PZ Snina 43, ODI OR PZ 36, OPP OR PZ 32
a policajti ÚJKP OR PZ 15 prednášok.
Jednotlivé preventívne prednášky a akcie boli v hodnotenom období zamerané na
priblíţenie práce PZ, nemalá pozornosť sa venovala téme chápaniu ţivotných hodnôt
a budovaniu pocitu bezpečia pomocou uplatňovania správnych zásad prevencie. Všetky
preventívne besedy a akcie boli sprevádzané pozitívnymi ohlasmi zo strany pedagógov a detí,
pre ktoré sú tieto besedy a akcie prevaţne orientované. Individuálne preventívne prednášky
a preventívne aktivity sa vykonávali pre širokú populáciu obyvateľstva v územnej pôsobnosti
OR PZ Humenné (ţiaci MŠ, ZŠ, SŠ, seniori, ţiadatelia o vodičské oprávnenie ...).
Úzka spolupráca bola aj s masovokomunikačnými prostriedkami, ktorá bola zabezpečená
v spolupráci s hovorcami KR PZ v Prešove s cieľom presvedčiť občanov o nevyhnutnosti
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a vzájomnej prospešnosti ich spolupráce s PZ, ako aj priblíţenie policajnej práce širokej
verejnosti, poskytnúť informácie o nápade trestnej činnosti, stave dopravnej nehodovosti,
ţiadosti o pátranie po osobách hľadaných, resp. páchateľoch trestných činov. Za hodnotené
obdobie bolo celkom poskytnutých 125 príspevkov, ktoré boli zasielané na poţiadanie
regionálnym týţdenníkom Podvihorlatské noviny, Pod Vihorlatom, Sninské noviny,
Humenskej a Sninskej televízií.
Neopomenuteľná je spolupráca so štátnymi inštitúciami, orgánmi miestnej správy
a samosprávy, záujmovými spolkami, školami, voľno-časovými mládeţníckymi spolkami
a širokou občianskou verejnosťou.
Nosné témy týchto aktivít boli:
Trestno – právna zodpovednosť mladistvých – zodpovednosť v priestupkovom konaní
a zodpovednosť v trestnom zákone,
Šikanovanie, problém o ktorom treba hovoriť – buďte pripravení povedať nie,
šikanovanie – vydieranie, ţiadať o pomoc pri riešení problému,
Alkohol a mladiství – legálna ale veľmi nebezpečná droga,
Fajčenie je závislosť,
Drogy a trestný zákon – čo sú drogy a čo spôsobujú, prísnosť Trestného zákona
v súvislosti s drogami ,
Násilie v rodinách – fyzické útoky, sexuálne zneuţívanie, citové vydieranie,
informácie o dôleţitých telefónnych číslach,
Práca v zahraničí - ale bezpečná – uvaţujete o práci v zahraničí – rady dievčatám,
Seniori – ako zabezpečiť svoju bezpečnosť – ako sa chrániť pred okradnutím, ako sa
vyhnúť podvodu, ako predchádzať riziku prepadnutia,
Základy dopravnej výchovy – dopravné značky, svetelná signalizácia,
Chodci a cyklisti, ste účastníkmi cestnej premávky,
Ohľaduplnosť v cestnej premávke,
Informovanie vodičov motorových vozidiel – povinnosti vodiča, spôsob vybavovania
priestupkov, doklady predpísané pre vedenie a premávku vozidla.
Okresné riaditeľstvo Policajného zboru vo Vranove nad Topľou
V roku 2009 bolo zo strany OPP OR PZ vykonaných 8 preventívno-bezpečnostných
akcii, ktoré boli zamerané na kontrolu poţívania alkoholických nápojov deťmi a mládeţou.
Všetky akcie boli vykonávané v súčinnosti s policajtmi ÚJaKP OR PZ. Do realizácie sa popri
policajtoch OR PZ vo Vranove n/T zapájajú aj policajti Mestskej polície vo Vranove n/T.
Počas týchto akcii bolo skontrolovaných 650 osôb a bolo zistených 9 prípadov podávania
alkoholických nápojov osobám mladším ako 18 rokov.
„Schránka dôvery inštalovaná“ pri vchode do budovy OR PZ. V tejto schránke môţu
občania zanechávať nájdené doklady, bez toho, aby boli nútení prichádzať do priameho
kontaktu s policajtom, resp. zanechávať v schránke dôvery rôzne písomnosti, ktorými by
chceli reagovať na činnosť policajtov, či uţ kladne alebo záporne. V hodnotenom období bola
schránka občanmi vyuţitá v 9-tich prípadoch.
Činnosť PIC pri OR PZ, ktorého pracovníčka kaţdodenne poskytuje občanom informácie
z úsekov dopravných evidencii, správnych sluţieb, cestovných dokladov a ďalšie informácie
potrebné pri vybavovaní dokladov v rámci OR PZ. Celkovo takto v hodnotenom období
poskytla príslušná pracovníčka občanom 7 860 informácií.
Aktivity vyvíjané policajtmi pri vykonávaní prednášok a besied na základných a stredných
školách v našom okrese boli policajtmi OR PZ v hodnotenom období zamerané najmä na
témy súvisiace s trestnou činnosťou páchanou na mládeţi, trestnú činnosť páchanú mládeţou,
kriminalitu všeobecne, drogovú závislosť a ostatnú tematiku súvisiacu s prácou PZ.
V hodnotenom období zo strany policajtov základných útvarov sluţby poriadkovej polície,
dopravnej polície, odboru kriminálnej polície a referenta špecialistu skupiny prevencie bolo
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vykonávaných 97 prednášok, 17 ukáţok a 9 besied. Prednášky a besedy sa uskutočňovali na
ZŠ a MŠ v okrese Vranov n/T. V roku 2009 bola vykonaná 1 beseda v Domove dôchodcov vo
Vranove n/T, pri ktorej boli obyvateľom odovzdané reflexné pásiky za účelom zlepšenia
bezpečnosti cestnej premávky. Riaditeľ ODI OR PZ odovzdal v 4 kostoloch mesta a okresu
Vranov n/T (Vranov n/T, Vranov n/T – časť Čemerné, Niţný Hrušov, Sedliská) starším
občanom reflexné pásiky za účelom zlepšenia bezpečnosti cestnej premávky. Policajti ODI
OR PZ – skúšobní komisári v rámci vykonávania skúšok ţiadateľov o udelenie vodičského
oprávnenia vykonávali prednášky. V hodnotenom období bolo vykonaných 22 prednášok.
ODI OR PZ pravidelne spolupracoval s miestnymi masovokomunikačnými prostriedkami,
najmä regionálnymi týţdenníkmi v oblasti poskytovania informácii o dopravno-bezpečnostnej
situácii za účelom oboznamovania verejnosti s najčastejšími príčinami dopravnej nehodovosti
a nehodovými úsekmi. Taktieţ boli zverejňované ţiadosti pre čitateľov o spoluprácu pri
zisťovaní neznámych vinníkov dopravných nehôd. V roku 2009 bolo celkovo poskytnutých
14 informácií formou štatistík o dopravno-bezpečnostnej situácii v okrese Vranov n/T.
Zároveň bolo zverejnených 16 ţiadostí o spoluprácu pri zisťovaní neznámych vinníkov
dopravných nehôd. Rozhlasu (Stellaservis) boli v súvislosti s dopravno-bezpečnostnou
situáciou na cestách okresu poskytnuté 3 informácie. Riaditeľa ODI OR PZ v roku 2009
poskytol 6 príspevkov pre lokálnu televíziu TV-52 k problematike dopravno-bezpečnostnej
situácie v okrese.
,,Aby deti nezomierali“ - dopravno-preventívna akcia zrealizovaná dňa 5. 11. 2009, ktorej
cieľom bolo upozorniť deti na riziká spojené s cestnou premávkou pri nedodrţiavaní zásad
premávky na pozemných komunikáciách, najmä pri prechádzaní mimo vyznačených
prechodov pre chodcov a tým zvýšiť ich právne vedomie pri ceste do a zo školy. Počas akcie
boli deťom rozdané preventívne a reflexné materiály.
Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Poprade
Prednášková činnosť na školách všetkých typov a MŠ s rôznorodým obsahovým
zameraním, či uţ z vlastnej iniciatívy, alebo na základe poţiadaviek kompetentných
pracovníkov škôl – v hodnotenom období bolo vykonaných 85 prednášok na školách všetkých
typov (policajná práca všeobecne, výzbroj, výstroj a technika, policajný pes, závislosť na
fajčení a alkohole, drogová závislosť … ).
Prednášková činnosť v autoškolách so zameraním na dôleţitosť zásad a princípov
bezpečného a ohľaduplného správania sa všetkých účastníkov cestnej premávky, na konanie
účastníkov dopravných nehôd, na pripravenosť k poskytovaniu prvej pomoci a pod. v hodnotenom období tzv. skúšobní komisári ODI OR PZ v Poprade a vedúci ODI OR PZ
v Keţmarku a v Levoči, vykonali z vlastnej iniciatívy vo viacerých autoškolách v rámci
teoretickej prípravy ţiadateľov o vodičské oprávnenia celkom 22 takýchto aktivít.
V priebehu minulého roka bolo na základe plánov projektov kontroly reštauračných
zariadení podpísaných riaditeľom OR PZ, primátormi miest Poprad, Keţmarok a Levoča
a riaditeľmi príslušných úradov práce, sociálnych vecí a rodiny, vykonaných 29 preventívnobezpečnostných akcií zameraných na kontrolu reštauračných a pohostinských zariadení
a podávanie alkoholických nápojov mladistvým a maloletým a zároveň so zameraním aj na
problém záškoláctva.
Spolupráca, súčinnosť a koordinácia preventívnych aktivít uskutočňovaných s mestskými
políciami - V priebehu mesiacov február - marec 2008 boli v súčinnosti s Mestskou políciou
v Poprade vykonané dve prednášky v rámci priebeţného vzdelávania pedagogických
pracovníkov v špecializovanej učebni dopravnej výchovy na ZŠ Komenského.
V rámci spolupráce s Mestskou políciou Vysoké Tatry a Mestskou políciou Poprad je
dlhodobo nadviazaná spolupráca v súvislosti s výmenou literatúry a iného materiálu k výkonu
preventívnych aktivít a výmenou vzájomných skúseností z tejto činnosti. Preventista OR PZ
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sa zúčastnil 2 prednášok na SOŠ spoločného stravovania v Starom Smokovci, ktoré
organizovala Mestská polícia Vysoké Tatry.
Na úseku prevencie so súkromnými bezpečnostnými sluţbami sa vykonávala spolupráca
pred samotnou akciou a súčinnosť počas jej konania, kaţdoročne sú uskutočnené rokovania
s organizátormi hudobného festivalu OKEY Leto ( 31. 7. – 1. 8. 2009 ), ďalej moţno
spomenúť T-Mobile Music City, koncert viacerých skupín v Poprade v apríli 2009, alebo
Aero – Moto víkend, na letisku Poprad v mesiaci júl. Osobitnou kapitolou boli hokejové
extraligové zápasy, kde bola okrem iných opatrení zabezpečená aj prítomnosť
kriminalistického technika s videokamerou na vytypovaných rizikových zápasoch. Rokovanie
(s oficiálnym zápisom) o skvalitnení usporiadateľskej sluţby, o vzájomnej informovanosti,
o súčinnosti a spolupráci sa na pôde OR PZ v Poprade uskutočnilo dňa 12. 10. 2009 za účasti
prezidenta HK ŠKP Poprad a konateľa súkromnej bezpečnostnej sluţby, ktorá v priestoroch
hokejového štadióna spolupracuje s usporiadateľskou sluţbou, keď deň predtým došlo pred
koncom stretnutia domáceho muţstva s hokejovým klubom Spišská Nová Ves k nezvládnutiu
usporiadateľskej sluţby,
Skvalitňovanie spolupráce s redakciami mediálnych prostriedkov pri poskytovaní
širokospektrálnych informácií verejnosti (k špecifickým prípadom trestnej činnosti,
k zabezpečeniu osobného majetku, k dopravno-bezpečnostnej situácií a zmenám v organizácii
dopravy, atď. ) - v tomto smere je dlhodobo na nadštandardnej úrovni rozvinutá spolupráca s
Radio Tatras International Poprad, kde okrem iného týţdenne (vţdy v pondelok o 09:00 hod.)
poskytujeme údaje o vývoji dopravno-bezpečnostnej situácie a nehodovosti v policajnom
okrese, ďalej rovnako s TV Poprad a redakciou Noviny Poprad, ale aj redakciami
Podtatranských novín, Korzára a regionálnymi redaktormi TV Markíza, TV TA3, Rádia
OKEY, Rádia Expres a inými. V hodnotenom období roka 2009 bolo 8 redakciám zaslaných
10 článkov s rôznou tematikou.
Na začiatku a na konci školského roka je uţ niekoľko rokov organizovaná špeciálna
dopravno-bezpečnostná akcia zameraná na zvýšenie bezpečnosti detí hlavne v blízkosti škôl
a na priechodoch pre chodcov za účasti policajtov dopravnej a poriadkovej polície. Podobne
je na základe príslušného plánu bezpečnostnej akcie viac rokov organizovaný výkon sluţby
od piatku do nedele v období sviatku Pamiatky zosnulých s vyuţitím síl a prostriedkov
poriadkovej, dopravnej a kriminálnej polície, orientovaný na zvýšený dohľad nad
bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky a zintenzívnenú hliadkovú a obchádzkovú
sluţbu v okolí cintorínov a parkoviskách pri nich, s cieľom eliminácie majetkovej trestnej
činnosti a priestupkov.
„Národný program ochrany starších“ - v dvoch domovoch dôchodcov boli v roku 2009
vykonané 6 prednášky so seniormi zamerané v rámci eliminácie majetkovej a násilnej
kriminality na ich oboznámenie o moţnostiach ochrany majetku a zdravia so špecifikovaním
praktických rád, ako sa nestať obeťou protiprávneho konania. Preventista OR PZ sa podieľal
na organizačnej príprave a samotnom zabezpečení Aktívu dôchodcov, ktorý sa uskutočnil
dňa 4. 12. 2009, v hoteli Mladosť vo Svite, pri ktorom došlo k stretnutiu vedenia OR PZ
s bývalými príslušníkmi PZ.
Na úseku prevencie v hodnotenom období šiesti policajti z troch OO PZ ( Keţmarok,
Levoča, Hranovnica ), neskôr 12 referenti špecialisti na 6 OO PZ ( navyše aj v Levoči, Sp.
Podhradí a v Spišskej Belej ), spolupracovali s Rómskou komunitou, naďalej pokračovali
v plnení úloh, pravidelne vyhodnocovali sociálnu a bezpečnostnú situáciu v pridelených
komunitách, prehlbovali a skvalitňovali kontakty nadviazané s členmi pridelenej komunity
s prirodzenou autoritou, so starostami obcí, terénnymi sociálnymi pracovníkmi, ako aj inými
osobami, ktoré sa podieľajú na riešení problémov rómskej menšiny. Počas svojich sluţieb
vykonávali prednášky, besedy a spolu s kolegami ukáţkové zamestnania. Mesačne
vyhodnocovali svoju činnosť a správu o dosiahnutých výsledkoch predkladali cestou OPP OR
PZ na OPP KR PZ Prešov.
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„Zabezpečenie funkčnosti informačných pultov, Schránok dôvery, aktualizácie oznamov
sprístupňovaných v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 428/2002“ - tzv.
informačné pulty sú zriadené v budove OR PZ v Poprade, v budove bývalého OR PZ na
ul. Niţná brána v Keţmarku a na OO PZ Vysoké Tatry. Na týchto pracoviskách boli stránkam
a ostatným návštevníkom priebeţne poskytované rôznorodé informácie, niekedy spojené
s výkladom k postupu pri podávaní ţiadostí na oddelení dokladov a evidencií OPP OR PZ.
Oznamy súvisiace s vybavovaním administratívnych úkonov na pracoviskách správnych
agend boli priebeţne podľa potrieb, resp. na základe nadobudnutia účinnosti legislatívnych
zmien, aktualizované. Tieto zmeny boli navyše medializované v regionálnych periodických
tlačovinách, prípadne v TV Poprad. Postoje verejnosti k polícii sa vytvárajú a formujú
aj v procese beţnej vzájomnej spolupráce formou takých sluţieb pre občanov, akými sú
„Schránky dôvery“ zriadené na OR PZ Poprad a v budove bývalého OR PZ Keţmarok, kde
v roku 2009 bolo nájdených 115 rôznych dokladov (občianske preukazy, vodičské preukazy,
preukazy poistencov, cestovné doklady, bankomatové karty, čipové karty MHD a pod.), ale aj
podnety a názory občanov na skvalitnenie a zefektívnenie činností vykonávaných na oddelení
dokladov a na oddelení dopravných evidencií a nakoniec aj 2 sťaţnosti, z toho 1 anonymná,
ktoré boli stanoveným spôsobom odstúpené bezodkladné oddeleniu kontroly KR PZ.
„Zabezpečenie prístupu k informáciám v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. v znení
neskorších predpisov“ - v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona o slobodnom prístupe
k informáciám bolo v priebehu roka 2009 vybavených 7 ţiadostí 7 ţiadateľov o poskytnutie
informácií.
V rámci prevencie realizovanej na úseku eliminácie nápadu trestnej činnosti boli naďalej
štvrťročne vykonávané analýzy vybraných sledovaných druhov hlavne majetkovej a násilnej
kriminality z pohľadu miesta spáchania, modus operandi, objektu záujmu, výšky spôsobenej
škody a iných kriminalisticky významných hľadísk, kde výsledky analýz boli vyuţívané
v procese plánovania policajných akcií zameraných na elimináciu nápadu trestnej činnosti
a plánovania zvýšeného výkonu operatívnej sluţby, ako aj výkonu obchádzkovej a hliadkovej
sluţby sluţbou poriadkovej a dopravnej polície (napr. akcie na základe typových projektov
MOTO, TORYSA, LÚPEŢE), beţný výkon sluţby hliadok poriadkovej polície bol
sústreďovaný do vytypovaných lokalít a na miesta predpokladaného nápadu trestnej činnosti
s dôrazom na jej druhovú skladbu, deň nápadu a dennú dobu, resp. pohyb predpokladaných
páchateľov, prijímané boli opatrenia na zvyšovanie efektívnosti poznatkovej základne ku
kriminálne závadovým osobám, ktoré sa v minulosti, alebo na základe operatívnych
informácii v súčasnosti dopúšťajú rôznej sledovanej trestnej činnosti a vykonávané boli
opatrenia smerujúce k ich identifikácii na základe zaistených upotrebiteľných stôp na
mieste činu resp. iných kriminalisticko-technických a taktických hľadísk a nakoniec bola aj
skvalitňovaná úroveň spolupráce s osobami konajúcimi v prospech PZ, ktoré boli vhodne a
efektívne úkolované a zavádzané do záujmového prostredia a ich prostredníctvom boli
získavané informácie o pripravovanej, alebo spáchanej trestnej činnosti a o osobách
páchateľov.
V oblasti prevencie realizovanej prostredníctvom trestného práva a iných zákonných
opatrení boli v úzkej spolupráci a súčinnosti orgánov činných v trestnom konaní, ale aj napr.
sociálnymi pracovníkmi, dôsledne dodrţiavané zásady trestného poriadku a trestného zákona
v priebehu prípravného trestného konania a pri uplatňovaní sankcií, s vyuţitím moţností
odklonu od štandardného priebehu trestného konania a uplatňovaní alternatívnych trestov
k trestu odňatia slobody. Na tomto úseku preventívnej činnosti boli všetky získané
propagačné dokumenty uvedeného charakteru zverejnené na tabuliach a nástenkách, vo
vstupných priestoroch, v okolí stálych sluţieb, u informátorov a PIC, resp. boli distribuované
na základné útvary PZ. Zo strany riadiacich pracovníkov ÚJaKP OR PZ bola venovaná
zvýšená pozornosť riadiacej, kontrolnej činnosti a metodickej činnosti so zameraním na
zákonnosť rozhodnutí. Dôraz bol kladený hlavne na dodrţiavanie práv obetí trestných činov.
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Obetiam trestnej činnosti boli poskytované informácie o zriadených inštitúciách na ochranu
práv poškodených. Citlivo bolo postupované hlavne v súvislosti s trestnou domáceho násilia,
kde hlavne za účelom ochrany obetí tejto trestnej činnosti boli v týchto prípadoch pri
vyšetrovaní navrhované väzobné stíhania páchateľov tejto trestnej činnosti. Pri vykonávaní
jednotlivých procesných úkonov vyšetrovatelia poskytovali informácie pre poškodeného
trestným činom (§ 49 ods. 1 Tr. por.) a informácie o odškodňovaní osôb poškodených
násilnými trestnými činmi (zák. č. 255/1998 Z. z., v znení zák. č. 422/2002 Z. z.).
Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Prešove
V priebehu hodnoteného obdobia roka 2009 sa preventívna činnosť vykonávala na úseku
metodickej činnosti vo vzťahu k jednotlivým sluţbám OR PZ, prednáškovej a poradenskej
činnosti, preventívnych aktivít (akcie, preventívne programy, projekty) spolupráce OR PZ
s orgánmi štátnej správy, organizáciami a inštitúciami pôsobiacimi v oblasti prevencie.
S cieľom prevencie viktimácie a prevencie závislosti boli za hodnotené obdobie roka 2009
na teritóriu okresného riaditeľstva realizované preventívno-výchovne aktivity a programy PZ
pre deti a mládeţ a to nasledovné:
Dňa 23. 3. 2009 bola preventistkami OKaP KR PZ v súčinnosti s policajtmi ODI OR PZ
Prešov, policajtmi OPP OR PZ Prešov a policajtmi OO PZ Prešov - Juh vykonaná
preventívno - výchovná aktivita pod názvom „Práca a činnosť príslušníkov PZ“. Cieľovou
skupinou preventívno - výchovnej aktivity boli ţiaci 1. stupňa
základnej školy
Československej armády v celkovom počte 187 ţiakov. Preventistkami OKaP KR PZ boli
ţiakom odovzdané propagačné materiály s preventívnym obsahom.
Dňa 24. 4. 2009 preventistky OKaP KR PZ v súčinnosti s policajtmi OPP OR PZ
v Prešove zorganizovali a vykonali preventívno-výchovnú akciu pod názvom „Drogová
prevencia a kriminalita mládeţe“. Cieľovou skupinou preventívno-výchovnej akcie boli 1617 roční ţiaci SOŠ Technickej. V rámci preventívnej akcie vykonali prednášku o drogovej
prevencii s následnou praktickou ukáţkou vyhľadávania omamných a psychotropných látok
policajným psom u ţiakov v triede.
„Národný program ochrany starších “ - v hodnotenom období roka 2009 bolo v
Domovoch dôchodcov a Kluboch dôchodcov v Cemjate vykonaných 7 prednášok so
seniormi, zameraných na elimináciu majetkovej a násilnej kriminality na ich oboznámenie sa
o moţnostiach ochrany obydlia pred krádeţou s odporúčaniami praktických rád, ako sa nestať
obeťou trestného činu. Seniorom boli odovzdané preventívne letáky o moţnostiach
zabezpečenia si obydlia.
Dňa 6. 4. 2009 sa preventistky zúčastnili na konferencii Únie nevidiacich a slabozrakých v
Prešove, ktorá bola spojená s odovzdávaním reflexných zaklapacích prúţkov klientom únie
v celkovom počte 68 kusov.
24. 5. 2009 bola vykonaná v materskej škôlke na Budovateľskej ulici preventívno –
výchovná aktivita pod názvom „Keď vyrastiem chcem byť policajtom“. Preventívnej aktivity
sa zúčastnili deti predškolského veku, ktorým preventistky odovzdali cenné rady, odporúčania
a informácie, čo by mali predškoláci od útleho detstva robiť, aby sa v dospelom veku mohli
stať policajtom. Spomínaná aktivita bola spojená aj s praktickými ukáţkami sluţobnej
techniky, policajnej výstroje a výzbroje ako aj ukáţkami zo sluţobnej kynológie.
Dňa 9. 6. 2008 bola zrealizovaná preventívno-výchovná akcia pod názvom „Ochrana
človeka a prírody“ s celkovým počtom 98 ţiakov 3. ročníkov SOŠ v Prešove, v tábore Kysak
- Brezie. Preventívno-výchovná akcia bola zameraná na praktické ukáţky sebaobrany, na
prácu príslušníkov Policajného zboru, na prevenciu drogových závislosti a trestno-právnu
zodpovednosť mladistvých. Preventívnu akciu vykonali policajti OO PZ Prešov-Juh, policajti
OPP OR PZ v Prešove a preventistky OKaP KR PZ v Prešov.
KR PZ v Prešove a OR PZ v kraji kaţdoročne organizujú vo svojej pôsobnosti „Dni
polície“ za účelom priblíţenia práce Policajného zboru občanom. Podujatie bolo určené pre
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verejnosť. Nechýbali ukáţky techniky, výstroja a výzbroje PZ, prvky sebaobrany či bojového
umenia členov Športového klubu polície. Veľkú pozornosť návštevníkov pútali najmä
policajné stánky. V nich sa Prešovčania dozvedeli niečo o kriminalisticko-technickej činnosti
PZ, o činnosti oddelenia ochrany objektov, oddelenia súkromných bezpečnostných sluţieb,
videli protidrogový kufrík a zobrať si mohli rôzne preventívno-propagačné broţúrky a
letáčiky s odbornými radami a odporúčaniami pre občanov. Do svojich kaţdodenných
sluţobných povinností nechali nahliadnuť najmä najmenších účastníkov kynológovia,
pohotovostný policajný útvar, pohotovostná motorizovaná jednotka, policajti dopravnej
polície a ostatné policajné sluţby.
Bezpečné prázdniny – cyklus dopravno-preventívnych akcií vykonávaných v spolupráci
s dopravnou políciou počas letných prázdnin, v rámci letnej turistickej sezóny, zameraný na
bezpečnosť nemotorových účastníkov cestnej premávky, najmä detí a mládeţ. Pri vykonávaní
preventívno-dopravných akcií obdrţali chodci, korčuliari, a cyklisti reflexné nálepky
s krátkou inštrukciou o ich pouţití. Uvedenú akciu sprevádzala účasť rôznych médií.
Dňa 26. 8. 2009 Odbor školstva Prešovského samosprávneho kraja usporiadal pracovnú
poradu pre 80 riaditeľov stredných škôl z Prešova a Sabinova v hoteli Javorna v rekreačnom
stredisku Drienica. Spomínanej porady sa zúčastnili aj preventistky OR PZ v súčinnosti s
policajtmi ÚJaKP OR PZ Prešov. Riaditeľom stredných škôl bola odprezentovaná prednáška
na tému Nebezpečenstvo omamných a psychotropných látok a trestno-právna zodpovednosť
mladistvých.
Na OR PZ v Prešove bola zriadená aj „Schránka dôvery“. V „Schránke dôvery“ bolo
v hodnotenom období roka 2009 nájdených 187 rôznych dokladov ( občianskych preukazov 112, vodičských preukazov - 14, cestovné pasy-2, peňaţeniek - 18 a iných dokladov - 41
kusov.) Tie boli vrátené ich majiteľom.
Účasť preventistiek OR PZ na pravidelných pracovných stretnutiach za okrúhlym stolom
so zástupcami štátnych i neštátnych inštitúcií na Mestskom úrade v rámci preventívneho
projektu s občianskym zdruţením PO ART pod názvom „Vytváranie komplexných sluţieb
závislému klientovi a jeho okoliu“, ktorý je financovaný Úradom vlády Slovenskej republiky.
Prednášková činnosť realizovaná na školách všetkých typov s rôznorodým obsahovým
zameraním, či uţ z vlastnej iniciatívy, alebo na základe poţiadaviek kompetentných
pracovníkov škôl. V priebehu hodnoteného obdobia bolo vykonaných 131 prednášok a besied
na ZŠ a stredných školách so zameraním najmä na témy súvisiace s trestnou činnosťou
páchanou na mládeţi, trestnou činnosťou páchanou mládeţou, prevenciou kriminality,
drogovou závislosťou, trestno-právnou zodpovednosťou mladistvých a ostatnou tematikou
súvisiacou s prácou PZ.
Detský domov Slon – preventistky OR PZ vykonali v rámci cyklu preventívnovýchovných aktivít prednášku pod názvom Povedzme šikane spoločne nie! Cieľovou
skupinou preventívno-výchovnej aktivity boli 14 -18 roční chovanci, ktorým preventistky
OR PZ odovzdali cenné rady a odporúčania, čo robiť, aby sa nestali obeťou šikanovania.
Spomínaná aktivita mala pozitívny ohlas nielen u chovancov detského domova, ale aj u
vychovávateliek. Preventistky OR PZ odovzdali chovancom detského domova propagačné
materiály s preventívnym obsahom.
Preventistky OR PZ sa zúčastnili v dňoch 29. - 30. 10. 2009 na medzinárodnej konferencii
pod názvom Bezpečná Európa – nová výzva, ktorá bola organizovaná v Košiciach. Cieľom
konferencie bolo zlepšenie informovanosti a výmena skúseností a informácií
o preventívnych aktivitách v rámci prevencie protispoločenskej činnosti so zameraním na
mládeţ.
„Aby deti nezomierali“ - dňa 5. 11. 2009 sa uskutočnila dopravno-preventívna akcia,
ktorej cieľom bolo upozorniť deti na riziká spojené s cestnou premávkou pri nedodrţiavaní
zásad premávky na pozemných komunikáciách, najmä pri prechádzaní mimo vyznačených
prechodov pre chodcov a tým zvýšiť ich právne vedomie pri ceste do a zo školy. Preventistky

31

OR PZ v spolupráci s policajtmi dopravnej polície usmerňovali deti ako správne prechádzať
cez cestu a odovzdávali im reflexné prívesky s preventívnymi letáčikmi a radami. Uvedenú
akciu sprevádzala účasť rôznych médií.
Účasť preventistiek OR PZ na pravidelných pracovných stretnutiach za okrúhlym stolom
v spolupráci so zástupcami a partnermi občianskeho zdruţenia MyMamy a Úradom práce
sociálnych vecí a rodiny v rámci preventívneho projektu pod názvom „Poskytnutie bezpečia,
istoty a podpory obetiam domáceho násilia“, ktorý je financovaný Úradom vlády Slovenskej
republiky.
Z finančných prostriedkov KR PZ vyčlenených na prevenciu a propagáciu boli vytlačené
preventívno-propagačné letáčiky určené pre občanov. Tie boli oddelením komunikácie
a prevencie krajského riaditeľstva polície rozdistribuované pre účely prevencie a propagácie
na jednotlivé okresné riaditeľstvá v kraji a sú k dispozícii aj v PIC. Pri rôznych
preventívnych aktivitách boli rozdávané účastníkom z radov verejnosti.
Dňa 14. 11. 2009 preventistky OR PZ zorganizovali a vykonali v spolupráci s dopravnou
políciou preventívno - výchovnú akciu s celkovým počtom 127 ţiakov na Cirkevnej ZŠ
v Sabinove pod názvom „Dopravná výchova pre mladých“. Adresátmi preventívnej akcie
boli ţiaci prvého a druhého stupňa ZŠ. Policajti ODI OR PZ v Prešove, ţiakom prvého stupňa
odprezentovali základné pravidlá cestnej premávky, dávali ţiakom vzácne rady a odporúčania
ako bezpečne jazdiť na bicykli po verejných komunikáciách a zníţiť tak dopravnú
nehodovosť, ako aj chrániť zdravie a ţivot detí. Ţiakom druhého stupňa boli preventistkami
OR PZ odprezentované preventívne prednášky pod názvom prevencia kriminality a trestnoprávna zodpovednosť mladistvých.
V rámci Európskeho týţdňa mobility preventistky OR PZ v spolupráci s dopravnou
políciou vykonali pred Mestskou halou v Prešove preventívne prednášky o dopravnej výchove
s ukáţkami dopravnej techniky pre 150 ţiakov Prešovských základných škôl. V rámci
spomínanej akcie ţiaci základných škôl absolvovali cyklomaratón, otvorenie nového
cyklistického chodníka s propagačnou jazdou, korčuliarske in-line aktivity, prehliadku
netradičných nemotorových dopravných prostriedkov a pod. Na záver akcie preventistky
OR PZ odovzdali ţiakom reflexné pásiky s preventívnymi letáčikmi o dopravnej výchove.
Uvedenú akciu sprevádzala účasť rôznych médií.
„Policajti a škôlkari“ - prednášky a besedy s deťmi predškolských zariadení zamerané na
budovanie kontaktu škôlkarov s policajtmi, získavanie dôvery ţiakov predškolského veku
a ich oboznamovanie s prácou policajtov. V roku 2009 sa uskutočnilo 46 takýchto prednášok.
V rámci PIC boli počas hodnoteného obdobia poskytované občanom aj firmám osobne,
telefonicky a e-mailovou poštou odpovede pre ţiadateľov rôznych druhov informácií (otázky
k diplomovým a záverečným prácam študentov vysokých škôl, prepisy áut, evidencie
motorových vozidiel predaných aj dovezených z cudziny, rôzne problematiky týkajúce sa
prihlasovania a odhlasovania áut, moţnosť preváţania zbraní do iného štátu počas sluţobnej
cesty alebo dovolenky; vybavenie cestovných pasov, zápisy do cestovných pasov, vodičských
preukazov, občianskych preukazov, preprava nadrozmerných nákladov, správy z dopravných
nehôd pre poisťovne, kontakty na jednotlivé pracoviská v kraji ako aj ţiadosti rôzneho iného
druhu – veľakrát vôbec nesúvisiace s činnosťou polície). Denne bolo doručených e-mailom
minimálne po 10 ţiadostí na vybavenie a v niektoré dni ich bolo i vyše 30. Tak isto je to
s telefonickými dotazmi od občanov. Úlohy PIC sú vykonávané aj prostredníctvom besied,
prednášok, konzultácií a iných akcií vykonávaných na základe poţiadavky občanov alebo
inštitúcií, najmä výchovno-vzdelávacích. Občania vyuţívajú i moţnosť osobných návštev
o pomoc a radu priamo na oddelení komunikácie a prevencie.
V oblasti prevencie kriminality detí a mládeţe OR PZ úzko spolupracuje
s mimorezortnými organizáciami, napr.: spoločné akcie s Územným spolkom Červeného
kríţa, občianske zdruţenie Risen, Únia nevidiacich a slabozrakých, občianske zdruţenie
Ľudia proti rasizmu, Komunitné centrum Člověk v tísní, ABC Centrum voľného času Prešov,
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Metodicko-pedagogické centrum Prešov, Fórum mládeţe Prešov, Úrad práce sociálnych vecí
a rodiny, Mestská polícia Prešov, Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva
a prevencie Prešov, regionálna kancelária splnomocnenca vlády pre rómske menšiny.
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Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach
V rámci preventívneho projektu „Bezpečný smajlik “ bola zorganizovaná dopravnopreventívna akcia „Týždeň prevencie riaditeľa KR PZ na cestách Košického kraja“.
Jednotlivé OR PZ v kraji zorganizovali počas uvedeného týţdňa spolu 21 akcií, počas ktorých
48 policajtov zastavilo 572 chodcov, 132 cyklistov, ktorým odovzdali spolu 726 reflexných
prvkov.
„Viem všetko o drogách“ akcia zorganizovaná oddelením komunikácie a prevencie
KR PZ v Gemerskom osvetovom stredisku v Roţňave v klube rovesníkov v mesiaci jún
2009k drogovej problematike .
Pri príleţitosti Medzinárodného dňa detí uţ tradične organizuje akcie oddelenie
komunikácie a prevencie pod názvom „Policajti deťom k MDD“ . V hodnotenom období sa
uskutočnila 1.júna 2009 v priestoroch športového areálu ZŠ Jána Pavla II v Košiciach , ktorej
sa zúčastnili ţiaci základných škôl zo sídliska KVP. Polícia prezentovala policajnú techniku
a činnosť sluţby poriadkovej polície, kynológie a hipológie, justičnej a kriminálnej polície.
Akcie sa zúčastnili aj zástupcovia mestskej polície, záchrannej sluţby a Slovenského
Červeného kríţa.
„Chodec a cyklista“ v rámci projektu zorganizovalo oddelenie komunikácie a prevencie
stretnutie ţiakov Súkromnej ZŠ na Dneperskej ulici a Špeciálnej základnej školy na
Odborárskej ulici v Košiciach. Deti jazdili na bicykloch či kolobeţkách na Dopravnom
ihrisku na Alejovej ul. v Košiciach v prítomnosti dopravnej polície. Cieľom tejto akcie bolo
overenie a prehĺbenie teoretických a praktických vedomostí a zručností z dopravnej výchovy.
Akcie sa zúčastnilo cca 80 detí.
„Deň na kolieskach“ v mesiaci október 2009 policajtka oddelenia komunikácie
a prevencie s 2 dopravnými policajtmi overovala schopnosti škôlkárov v objekte Materskej
škôlky na Havanskej ul. v Košiciach. Za odmenu deti dostali reflexných smajlikov.
„Úsmev na detskej tvári“ v období od 23. novembra 2009 do 8. decembra 2009 prebehli
na KR PZ v Košiciach, OR PZ v Košiciach a OR PZ v Košiciach - okolie dni dobročinnosti.
Počas týchto dní policajti a občiansky zamestnanci vhadzovali plyšové hračky, bábiku, hry do
koša pre deti z detského domova. Do koša nesúceho radosť tým, ktorí sa potešili aj
maličkostiam, ktoré povaţujeme za samozrejmé. Tým, ktorí majú veľké srdce, pripravené
naplniť radosťou. Vedenie KR PZ a OKaP KR PZ, ktoré zorganizovalo túto akciu slávnostne
odovzdali kôš plný hračiek deťom v Detskom domove v Košiciach.
„TAKTO ÁNO-TAKTO NIE“ od 30. marca do 15. apríla 2009 deti 1. stupňa ZŠ
v Košickom kraji maľovali obrázky na ľavú polovicu predstavu o bezpečnosti nosenia
reflexných prvkov na cestách účastníkmi cestnej premávky (Takto ÁNO) a na pravú polovicu
čo ohrozuje ich ţivoty (Takto NIE). Súťaţ prebehla v rámci okresov a z 15 víťazných prác
v okresných kolách bolo v krajskom kole ocenených 6. Deti dostali diplomy a upomienkové
darčeky.
Výchova a vzdelávanie prebieha na školách prostredníctvom prednáškovej činnosti
policajtmi. Niekedy je dobré si aj preveriť vedomostnú úroveň detí a mládeţe, či tieto
aktivity splnili cieľ informovanosti. Jednou z takýchto foriem je vedomostná súťaţ, ktorú
sme pripravili pre študentov prvých ročníkov stredných škôl, ôsmych a deviatych ročníkov
základných škôl. Po výbere druţstiev okresnými preventistami súťaţili v krajskom kole
18. novembra 2009 ZŠ a 20. novembra stredné školy. Výsledok bol kladný, zistili sme, ţe
prevencia sa oplatí.
„Týždeň boja proti šikane“ v Košickom kraji bol vyhlásený v dňoch 26. – 30. októbra
2009, počas ktorého nie len prebiehala prednášková činnosť o šikane, ale súťaţe o najkrajšie
logo šikany pre študentov 1. ročníkov stredných škôl o najkrajšiu nástenku pre ţiakov ZŠ.
Okrem toho na školách sú aj policajné schránky dôvery, do ktorých môţu anonymne deti
vhadzovať informáciu o problémoch šikany na škole.
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Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Michalovciach
Realizácia prednášok a besied – v uvedenom období sa v materských škôlkach, na
stredných a základných školách v rámci tunajšieho OR PZ zrealizovalo celkom 85 prednášok
na témy Trestná činnosť páchaná mládeţou a na mládeţi, PZ, Ako sa nestať obeťou trestného
činu, Rasistický extrémizmus a diskriminácia, Dopravná výchova a iné. V rámci prednášok
boli predvedené ukáţky práce so sluţobným psom a práce príslušníkov okresného dopravného
inšpektorátu.
Poskytovanie informácii o trestnej činnosti - s cieľom predchádzať páchaniu trestných
činov násilnej, majetkovej, mravnostnej a ekonomickej povahy bola verejnosť cestou
regionálnych médií informovaná o trestnej činnosti páchanej na území okresov Michalovce
a Sobrance.
Uverejňovanie oznamov a upozornení – v rámci ktorých boli občania vyzývaní
k spolupráci so sluţbami polície s cieľom predchádzať, zamedziť, prípadne odhaľovať trestnú
činnosť a jej páchateľov (napr. upozorňovanie občanov pred narastajúcou majetkovou
a násilnou trestnou činnosťou počas LTS).
Informovanie občanov o dopravno-bezpečnostnej situácii, stave a vývoji dopravnej
nehodovosti v rámci okresu Michalovce a Sobrance.
Vykonávanie kontrol na školách s cieľom eliminovať distribúciu a uţívanie omamných
a psychotropných látok stredoškolskou mládeţou, zamedziť páchaniu násilnej a majetkovej
trestnej činnosti páchanej mládeţou a na mládeţi, ako aj získavať operatívne informácie
o distribúcii omamných a psychotropných látok.
Vykonávanie kontrol v zábavných podnikoch vo večerných hodinách so zameraním na
zistenie drogovej trestnej činnosti, trestnej činnosti súvisiacej s extrémizmom a v súvislosti
s podávaním alkoholických nápojov mladistvým a maloletým osobám.
Spolupráca so Zemplínskym osvetovým strediskom v Michalovciach pri realizácii
preventívneho projektu „Poznám seba aj svoje okolie“ v rámci ktorého sa na vybraných
školách vykonávali besedy s rôznymi odborníkmi (psychológ, pedagóg, policajt).
Vykonávanie ukážok práce príslušníkov PZ počas osláv a rôznych výročí miest a obcí,
Dňa polície, v čase konania jarmoku, dni miest a obcí, osláv dňa detí a pod.
Spolupráca s KR PZ v Košiciach pri vykonávaní preventívnych projektov a aktivít
(realizácia projektov „Povedzme šikane spoločné - nie“, „Snehulienka tak trochu inak“,
„Správaj sa normálne“, „Mojimi očami“, „Policajtka v materskej škôlke“, realizácia
dopravnej súťaţe „Ja a môj bicykel“, dopravno-bezpečnostných aktivít „Bezpečný smajlik“,
„Aby deti nezomierali“, „Mikuláš a čert“, distribúcia materiálov, atď.).
Pri realizácii preventívnych aktivít v roku 2009 spolupracovalo OR PZ v Michalovciach
s nasledujúcimi organizáciami: Zemplínske osvetové stredisko Michalovce, mestské a obecné
úrady, centrá voľného času, regionálna tlač (Michalovčan, Región Press, Zemplín Extra,
Zemplínsky denník), regionálne televízie (TV Mistrál, TV Zemplín), Správa cestovného
ruchu Kaluţa, materské, základné a stredné školy na území okresu Michalovce a Sobrance.
Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v v Trebišove
Z dôvodu potreby zapojenia všetkých zloţiek OR PZ do preventívnych činností boli ako
aj v predchádzajúcich rokoch z kaţdého odboru a oddelenia vyčlenení pracovníci na plnenie
úloh v oblasti prevencie, ktorí úzko spolupracovali s referentom špecialistom skupiny
prevencie. Z dôvodu koordinácie preventívnej činnosti v rámci OR PZ sa v priebehu roka
2009 uskutočnili dve porady takto vyčlenených pracovníkov. Počas roka 2009 bolo na území
okresu Trebišov vykonaných referentom špecialistom skupiny prevencie ako aj policajtmi
jednotlivých odborov a oddelení OR PZ celkom 173 prednášok so zameraním na prevenciu
kriminality mládeţe, prevenciu drogových závislostí, dopravnú výchovu a zvyšovanie
právneho vedomia mládeţe v oblasti obchodovania s ľuďmi a domáceho násilia. Mimo
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prednáškovej činnosti s vyššie uvedeným zameraním boli v priebehu hodnoteného obdobia
zrealizované aj nasledovné preventívne aktivity.
V priebehu mesiaca marec 2009 v spolupráci s OPP KR PZ Košice zorganizovalo OR PZ
preventívne aktivity zamerané na prevenciu drogových závislostí. V priestoroch ZŠ na
ul. Gorkého v Trebišove, Strednej odbornej školy Komenského v Trebišove a Cirkevného
Gymnázia v Trebišove boli po prednáškach zameraných na trestno-právne aspekty uţívania
a distribúcia drog predvedené ţiakom a študentom aj ukáţky práce sluţobného psa pri
vyhľadávaní omamných a psychotropných látok.
V priebehu mesiaca máj 2009 oddelenie sluţobnej kynológie OPP OR PZ Trebišov
predviedlo prezentácie práce so sluţobným psom na ZŠ v obci Somotor, na futbalovom
štadióne Slavoj v Trebišove pre ţiakov všetkých ZŠ v meste Trebišov, ZŠ v obci Svätuše
a v obci Luhyňa. Pre ţiakov boli odprezentované cviky poslušnosti, obranné práce,
prezentácia techniky a výzbroj PZ.
Dňa 3. júna 2009 sa v spolupráci s Regionálnym osvetovým strediskom v Trebišove
uskutočnilo v budove Regionálneho osvetového strediska slávnostné vyhodnotenie
X. ročníka výtvarnej súťaţe pod názvom „Polícia očami detí“. Na slávnostnom vyhodnotení
boli oceneným ţiakom odovzdané ceny a otvorená výstava všetkých výtvarných prác. Po
ukončení slávnostného vyhodnotenia boli pre ocenených ţiakov ako aj pre pozvaných ţiakov,
cca 70 ţiakov zo ZŠ a MŠ v meste Trebišov pripravené doprovodné akcie a to ukáţky
z činnosti PZ. OPP OR PZ predstavil ţiakom sluţobnú výstroj a výzbroj, dopravná polícia
predviedla ukáţku prácu na mieste dopravnej nehody.
OR PZ sa zapojilo do preventívneho projektu KR PZ v Košiciach „Ja a môj bicykel“ a to
organizáciou okresného kola dopravnej súťaţe dňa 5. 6. 2009 v priestoroch Autoškoly
Šuraba Trebišov. Okresného kola sa zúčastnili nominované druţstvá zo 7 ZŠ. Po vyhodnotení
praktickej jazdy zručnosti na bicykli a vedomostných testoch z oblasti poskytovania prvej
pomoci a pravidiel cestnej premávky boli víťazné druţstvá nominované do krajského kola.
Dňa 22. 6. 2009 pri príleţitosti Dňa polície a Medzinárodného dňa detí OR PZ
v Trebišove zorganizovalo preventívno – prezentačné podujatie určené pre predškolskú
a školskú mládeţ a širokú verejnosť. Pre zúčastnených boli zo strany OR PZ pripravené
ukáţky práce sluţobnej kynológie, ukáţky automobilovej techniky, výzbroje a výstroje
príslušníkov PZ. Na úseku dopravnej výchovy bolo pripravené stanovište Vidieť a byť
videný, v rámci ktorého boli verejnosti prezentované informácie o dopravnej nehodovosti
v okrese a moţnosti vyuţitia reflexných materiálov pri ochrane ţivota a zdravia. Pre deti MŠ
a ţiakov prvého stupňa ZŠ boli pripravené reflexné vesty a nálepky, upomienkové darčeky,
čokoládové tyčinky a cukríky. O spestrenie podujatia sa postaralo Centrum voľného času
v Trebišove. Takáto prezentačná akcia bola vzhľadom na jej úspech a kladné ohlasy zo
strany verejnosti zorganizovaná aj dňa 24. 6. 2009 v meste Kráľovský Chlmec.
Dňa 24. 8. 2009 OR PZ v Trebišove spestrilo program deťom letného tábora
zorganizovaného Zemplínskou kniţnicou v Trebišove. Pred začiatkom školského roka bola
deťom predvedená činnosť psovoda so sluţobným psom, činnosť dopravnej polície a výstroj
a výzbroj PZ. Preventistom OR PZ boli deťom vysvetlené zásady bezpečnosti na cestách
a zásady pouţitia reflexných materiálov.
V mesiaci október sa preventista OR PZ a príslušník odboru kriminálnej polície OR PZ
zúčastnili na základe dohodnutej spolupráce s Regionálnym osvetovým strediskom
v Trebišove výcvikového kurzu pre študentov stredných škôl pod názvom Násilie v rodine
a mimo nej. Účastníci uvedeného kurzu následne po jeho absolvovaní pracujú na stredných
školách so študentmi v oblasti prevencie násilia. Prednáška zapojených príslušníkov PZ bola
zameraná na postup PZ v prípadoch domáceho násilia a vyhodnotenie aktuálnej situácie na
území okresu Trebišov v súvislosti s domácim násilím.
Dňa 25. 11. 2009 OR PZ zorganizovalo pre ţiakov I. stupňa ZŠ Komenského Trebišov
navštevujúcich školský klub preventívnu aktivitu pod názvom „Nenič svoje telo

36

závislosťou“, v rámci ktorej boli primeraným spôsobom vysvetlené ţiakom škodlivé vplyvy
fajčenia a poţívania alkoholu.
Dňa 10. 11. 2009 sa vyčlenený preventívny pracovník OO PZ v Kráľovskom Chlmci
zúčastnil panelovej besedy v Mestskom kultúrnom stredisku Kráľovský Chlmec na tému
prevencia trestnej činnosti pod názvom MM - Mládeţ Medzibodroţia. Stredoškolákom
priblíţil činnosť PZ v oblasti prevencie kriminality a predstavil im konkrétne preventívne
projekty a aktivity realizované na území okresu Trebišov.
Dňa 7. 12. 2009 prebehla na území okresu dopravno-preventívna akcia KR PZ Košice
pod názvom „Mikuláš a Čert“ . Počas akcie, do ktorej boli zapojení aj ţiaci ZŠ v meste
Trebišov bolo skontrolovaných 24 vozidiel a ich vodičov. V prípade, ţe chodci, cyklisti alebo
vodiči boli riešení policajtom okresného dopravného inšpektorátu za dopustenie sa priestupku
na úseku cestnej premávky, ţiakmi im bol odovzdaný obrázok Čerta.
V spolupráci s pracovníkmi Autoškoly Šuraba Trebišov sa policajti OR PZ zúčastnili dňa
16. 12. 2009 prezentácie projektu VAMOS – Becepáčik. Študentom II. ročníka 8. ročného
gymnázia v Sečovciach vysvetlili mimo uvedeného projektu základné pravidlá v cestnej
premávke pre nemotorových účastníkov a vyuţitie reflexných materiálov.
V priebehu roka 2009 sa OR PZ zapojilo aj do realizácie preventívnych projektov
Prezídia PZ a projektov KR PZ v Košiciach. Na území okresu Trebišov prebiehala realizácia
projektu „Správaj sa normálne“, „Vieme, ţe ....“, „Aby deti nezomierali – zníţenie detskej
úrazovosti“, „Bezpečný smajlík“, „Pomaly ďalej zájdeš“, „Povedzme šikane spoločné –
NIE!“, „Mojimi očami“ a „Policajtka v materskej škole“.
V priebehu roka 2009 boli cestou regionálneho týţdenníka Slovo Zemplína a regionálneho
mesačníka Sečovský Obzor verejnosti poskytované informácie s cieľom vytvárania
pozitívneho obrazu PZ na verejnosti o úspechoch policajtov OR PZ v oblasti objasňovania
trestnej činnosti. Cestou regionálnych hromadných oznamovacích prostriedkov boli
poskytované občanom informácie k trestnej činnosti s cieľom predchádzania páchania
trestných činov násilnej a majetkovej povahy. Občania boli priebeţne informovaní o vývoji
dopravnej nehodovosti, o zmenách v legislatíve na úseku cestnej premávky, o uzávierkach
ciest v okrese a pod..
Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Rožňave
Za uplynulé obdobie roka 2009 bolo v spolupráci s ÚJaKP OR PZ, odbormi OR PZ
v Roţňave a základnými útvarmi vykonaných celkom 131 prednášok a besied so ţiakmi a
študentmi jednotlivých škôl v okrese. Témou jednotlivých prednášok bola kriminalita
mladistvých násilného a mravnostného charakteru, trestná činnosť súvisiaca s drogovou
závislosťou a prevencia drogových závislostí, obchodovanie s ľuďmi, ďalej boli prednášky
zamerané na dodrţiavanie pravidiel cestnej premávky chodcami a cyklistami a tieţ na
problémy záškoláctva, násilia v rodinách, šikanovania v školách, diskriminácie, extrémizmu,
rasovo motivovaného násilia.
V rámci preventívnych aktivít realizovaných OR PZ v Roţňave preventista OR PZ
realizoval projekt „Dopravná výchova“, ktorý bol zameraný na cieľovú skupinu ţiakov MŠ a
ZŠ v okrese. Cieľom preventívno – výchovného projektu je získať vedomosti a zručnosti
z oblasti bezpečnosti cestnej premávky, zvyšovanie právneho vedomia ţiakov cieľových
skupín. Dlhodobým cieľom bolo naučiť deti bezpečnému a zodpovednému správaniu sa na
ceste. V rámci projektu boli vykonané prednášky s vysvetlením rôznych dopravných situácií
z pohľadu chodcov a vodičov a následnou besedou so zúčastnenými ţiakmi. Tento vlastný
projekt bol zatiaľ realizovaný na jednotlivých ZŠ v Roţňave, Drnave, Rejdovej, Gemerskej
Hôrke, Silici, Dlhej Vsi, Čoltove a Niţnej Slanej.
V mesiaci jún 2009 sa preventista OR PZ aktívne podieľal na príprave a organizovaní
preventívno-výchovnej súťaţe pre ţiakov ZŠ „Ja a môj bicykel“, ktorej gestorom je KR PZ
v Košiciach. ZŠ okresu Roţňava reprezentovali mladší a starší ţiaci zo ZŠ na Ul. Pionierov
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v Roţňave, ktorí v silnej konkurencii obsadili tretie a štvrté miesto. V praktickej časti sa
súťaţilo v jazde zručnosti a jazde podľa pravidiel v cestnej premávke, v technickej zručnosti
pri vykonávaní beţných úprav a opráv bicykla a prvej pomoci. V teoretickej časti ţiaci riešili
test z pravidiel cestnej premávky.
Za účelom zvyšovania odbornej úrovne policajtov zaoberajúcich sa komunikáciou
a prevenciou kriminality sa preventista OR PZ zapojil do korešpondenčného seminára, čo
v podstate spočívalo v preštudovaní podkladov zaslaných Prezídiom PZ, ktorých obsahom
boli poznatky o aktivitách mimorezortných subjektov prevencie kriminality a o vzájomnej
spolupráci PZ a mimorezortných subjektov. Prostredníctvom pridelenej e-mailovej adresy
boli vypracované odpovede, postrehy a námety k navrhovaným aktivitám a spolupráci na
úseku prevencie.
Počas celého uplynulého obdobia roka 2009 bol realizovaný projekt „Pomaly ďalej
zájdeš“, v rámci ktorého v spolupráci s tunajším ODI OR PZ boli stránkam na oddelení
bezpečnosti cestnej premávky a dopravných evidencií priebeţne rozdávané automapy
Slovenska.
V súlade s úlohami vyplývajúcimi z Ročného plánu KR PZ v Košiciach na rok 2009
a Harmonogramu OR PZ v Roţňave na rok 2009 boli vyškolení a následne zapojení do
realizácie projektu „Správaj sa normálne“ štyria lektori – policajti z OO PZ. Celkovo bolo do
projektu zapojených 108 detí. Tento projekt je zabezpečený formou prednášok a následnej
diskusie k činnosti polície, k pravidlám cestnej premávky, k hazardným hrám, drogám,
rasizmu a násiliu.
V mesiaci november 2009 sa preventista OR PZ v spolupráci s OKaP KR PZ v Košiciach
zabezpečoval prípravu a realizáciu preventívneho projektu „Ja a môj svet“ formou
vedomostnej súťaţe pre ţiakov základných a stredných škôl. ZŠ okresu Roţňava
reprezentovali ţiaci zo ZŠ v Rejdovej, ktorí obsadili tretie miesto, stredné školy
reprezentovali študenti Gymnázia v Dobšinej, ktorí v silnej konkurencii obsadili takisto tretie
miesto zo šiestich dvojčlenných druţstiev.
Dňa 30. 10. 2009 v priestoroch Mestského úradu v Roţňave poverení policajti zúčastnili
pracovného stretnutia s príslušníkmi Mestskej polície v Roţňave, koordinátormi prevencie
a zamestnancami mesta Roţňava k drogovej situácii v našom okrese. Prítomným bola
vysvetlená problematika legislatívy súvisiacej s drogovou činnosťou a boli im podané
moţnosti zisťovania a následného dokazovania uţitia tej ktorej drogy u detí a školopovinnej
mládeţe. Následne dňa 12. 11. 2009 sa títo zúčastnili konferencie v priestoroch Radnice
mesta Roţňava s názvom „Ako ďalej v prevencii závislosti v regióne Roţňava“, na ktorej
prezentovali pohľad na drogový problém zo strany PZ pod názvom „Drogový problém ulice“.
Po cca polhodinovej prednáške sa rozprúdila ţivá diskusia k odprednášanej téme.
Dňa 7. decembra 2009 bola v Roţňave pri ZŠ na ul. Zlatej vykonaná dopravnopreventívna akcia pod názvom „Mikuláš a čert“, v rámci ktorej deti za asistencie policajtov
upozorňovali vodičov na dodrţiavanie maximálnej rýchlosti, zlý technický stav vozidla,
nepouţívanie bezpečnostných pásov a iné dopravné priestupky, pričom im rozdávali
vlastnoručne namaľované obrázky čertov, resp. Mikulášov. Celkovo bolo odmenených 24
vodičov, z toho 12-ti dostali maľovaného čerta a 12-ti Mikuláša.
V rámci realizácie preventívneho projektu „Bývajme bezpečne“ boli na prednáškach
rozdávané broţúry zamerané na bezpečné bývanie.
Do aktivít v rámci prevencie sú podľa potreby zapájaní aj ostatní policajti na OO PZ.
Zvýšený výkon hliadkovej a obchôdzkovej sluţby na miestach kde by mohlo dochádzať
k zhlukovaniu závadových skupín je zabezpečený. Na stretnutiach so starostami obcí sú
iniciované úpravy okolia s cieľom zabraňovať hlavne násilnej trestnej činnosti. Určený
policajt pre spoluprácu v oblasti prevencie kriminality spolupracuje pri vykonávaní
preventívnych aktivít s preventistom OR PZ. S cieľom zapojenia verejnosti do
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zabezpečovania verejného poriadku a bezpečnosti občanov bol podporovaný aj inštitút
dobrovoľného stráţcu poriadku.
Osobitne zaujímavé boli ukáţky práce psovodov a sluţobných policajných psov a to
najmä na Deň detí a pri ukončení školského roka pre deti základných a materských škôl.
V hodnotenom období bolo pri tejto príleţitosti vykonaných 10 ukáţok práce psovodov
a sluţobných policajných psov.
V hodnotenom období sa preventista OR PZ v súlade s plnením úloh vyplývajúcich
z rozkazu ministra vnútra SR č.2/2008 o rozpracovaní Stratégie prevencie kriminality
v Slovenskej republike na roky 2007 - 2010 na podmienky PZ zúčastnil v dňoch 19. aţ
21. 5. 2009 inštruktáţno-metodického zamestnania v horskom hoteli Poľana, pri Hriňovej,
zameranom na vyhodnotenie plnenia úloh vyplývajúcich z rozpracovania Stratégie prevencie
kriminality v Slovenskej republike za roky 2007 - 2008, na Komunikačnú stratégiu PZ a na
autorské práva a ochranu duševného vlastníctva.
V dňoch 2. aţ 4. decembra 2009 v Oščadnici sa zúčastnil školenia k nadnárodnému
preventívnemu projektu „Tvoja správna voľba“ zameranom na elimináciu trestnej činnosti
pod vplyvom návykových látok a zvýšenie právneho vedomia detí vo veku 9 - 10 rokov
záţitkovou formou prostredníctvom interaktívnej tvorivej dielne.
Vzhľadom na znovu sa opakujúce podvody a krádeţe na starších občanoch boli
v rámci prevencie kriminality tieto skutočnosti sprostredkované občanom formou zverejnenia
v regionálnej tlači.
V spolupráci s dopravným inţinierom ODI OR PZ boli občania informovaní stave
a vývoji dopravnej nehodovosti na území okresu a to pravidelne raz mesačne, počas letnej
turistickej sezóny jedenkrát týţdenne.
Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach-okolie
Dňa 18. 2. 2009 bola v Centre voľného času v Moldave n/B pracovníkmi ÚJaKP OR PZ
v Košiciach - okolie vykonaná prednáška na témy drogových závislosti, šikanovania
a extrémizmus. Uvedenej prednášky sa zúčastnilo 96 ţiakov 9-tého ročníka ZŠ na ul. Severnej
a ul. Česk. armády v Moldave n/B.
Dňa 19. 2. 2009 bola policajtmi OO PZ Čaňa vykonaná prednáška v MŠ v Gyňove
k projektu „Snehulienka tak trochu inak“. Uvedenej prednášky sa zúčastnilo 20 detí.
Dňa 13. 2. 2009 v čase od 8.00 hod. do 11.00 hod. bola vykonaná na ZŠ v Čečejovciach
prednáška pre ţiakov ôsmeho a deviateho ročníka (60 ţiakov) zameraná na drogy, počas
ktorej boli vykonané aj ukáţky policajta z OPP OR PZ v Košiciach – okolie na vyhľadávanie
drog.
Dňa 22. 4. 2009 boli policajtmi OPP OR PZ v Košiciach – okolie vykonané ukáţky práce
sluţobných psov v MŠ v Bidovciach na ktorej sa zúčastnilo 25 detí.
Pri príleţitosti akcie „Deň detskej radosti“ v obci Milhosť boli dňa 1. 5. 2009 vykonané
ukáţky práce policajta a sluţobného psa z OPP OR PZ v Košiciach – okolie. Na uvedenej
akcii sa zúčastnilo 53 detí.
Dňa 6. 5. 2009 bola hliadkou OO PZ Kysak vykonaná v rekreačnom stredisku Zlatník
teoretická prednáška k činnosti sluţby poriadkovej polície spojená s ukáţkami ich práce. Na
uvedenej prednáške sa zúčastnilo 45 detí.
Dňa 13. 5. 2009 a 14. 5. 2009 boli na ZŠ v obci Veľká Ida a v Ruskove vykonané ukáţky
sluţobnej kynológie ako aj výzbroje a výstroje policajtov. Na uvedených ukáţkach sa
zúčastnilo 142 detí.
Dňa 11. 5. 2009 boli v ZŠ a MŠ v obci Zdoba vykonané ukáţky sluţobnej kynológie ako
aj výzbroje a výstroje policajtov. Na uvedenej akcii sa zúčastnilo 120 detí.
Pri príleţitosti Medzinárodného dňa detí v obci Ploské boli policajtmi OPP OR PZ
v Košiciach – okolie vykonané ukáţky sluţobnej kynológie ako aj výzbroje a výstroje
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policajtov, ktoré spočívali v obrane psovoda, protiútoku a zadrţaní ozbrojeného páchateľa.
Uvedenej akcie sa zúčastnilo cca 85 detí.
Z dôvodu akcie usporiadanej pri príleţitosti dňa ţiakov ZŠ v Bidovciach boli policajtmi
vykonané ukáţky sluţobnej kynológie ako aj výzbroje a výstroje policajtov. Uvedenej akcie
sa zúčastnilo cca 150 detí.
Dňa 28. 5. 2009 na ZŠ v Turni n/B a dňa 1.6.2009 v obci Poproč boli vykonané ukáţky
činnosti sluţobnej kynológie, ktoré spočívali v obrane psovoda, protiútoku a zadrţaní
ozbrojeného páchateľa. Ukáţky činnosti sluţobného psa pri vyhľadávaní drog a taktika
sluţobného zákroku hliadky PZ. Akcii sa zúčastnilo cca 150 detí.
Dňa 1. 6. 2009 boli na ZŠ v Kecerovciach vykonané ukáţky činnosti PZ, ktoré spočívali
v obrane psovoda, protiútoku a zadrţaní ozbrojeného páchateľa. Na akcii sa zúčastnilo cca 85
ţiakov.
Na základe ţiadosti riaditeľky ZŠ v Čani boli policajtmi ODI OR PZ, OO PZ Čaňa a OPP
OR PZ prednášky a ukáţky činnosti PZ.
Pri príleţitosti Dňa detí a rodinných príslušníkov Cechu pekárov a cukrárov východného
Slovenska, ktoré sa uskutočnili v Druţstevnej pri Hornáde boli policajtmi OPP OR PZ
v Košiciach – okolie vykonané ukáţky zamerané na obranu psovoda, protiútok a zadrţanie
ozbrojeného páchateľa .
Dňa 11. 6. 2009 pri príleţitosti branno-športového dňa boli vykonané ukáţky činnosti PZ
zamerané na obranu psovoda, protiútok a zadrţanie ozbrojeného páchateľa .
Dňa 16. 6. 2009 v MŠ v obci Gyňov bola vykonaná prednáška na tému dopravnej
výchovy na ktorej sa zúčastnilo 20 detí.
Pri príleţitosti osláv Dni obce Seňa boli vykonané praktické ukáţky policajtov sluţobnej
kynológie.
Dňa 23. 6. 2009 boli na ZŠ na ul. Severnej v Moldave n/B vykonané praktické ukáţky
policajtov sluţobnej kynológie.
V rámci projektu „Povedzme šikane spoločné NIE“ boli vykonané 2 prednášky na
stredných školách v Moldave n/B. Uvedených prednášok sa zúčastnilo 156 ţiakov.
V rámci projektu „Policajtka v MŠ“ boli v hodnotenom období vykonané 2 prednášky a to
v MŠ Moldava n/B a Rozhanovce. Na uvedených prednáškach sa zúčastnilo cca 82 detí.
V rámci projektu „Ja a môj bicykel“ sa dňa 4. 5. 2009 uskutočnilo Okresné kolo
cyklistickej súťaţe na ktorej sa zúčastnili 3 základné školy v rámci okresu Košice – okolie.
V rámci projektu „Urob si vodičák“ bola zorganizovaná preventívna akcia v základnej
škole v Budimíri, pri ktorej boli ţiaci 5-tých ročníkov preskúšaní z pravidiel cestnej premávky
a to z teórie a taktieţ z praktickej časti ktorá pozostávala z jazdy na bicykli.
Dňa 20. 6. 2009 bola policajtmi OPP OR PZ v Košiciach – okolie vykonaná ukáţka práce
policajtov psovodov. Uvedená akcia sa uskutočnila pri príleţitosti malého maratónu Košice –
Seňa v obci Seňa. Uvedenej akcie sa zúčastnilo cca 100 detí.
Dňa 4. 7. 2009 bola policajtmi OPP OR PZ v Košiciach – okolie vykonaná ukáţka práce
policajtov psovodov v obci Kráľovce na ktorej sa zúčastnilo cca 60 detí. Ukáţky boli
zamerané na predvedenie cvikov obrany a zadrţanie páchateľa.
Dňa 4. 8. 2009 sa na základe poţiadania uskutočnila ukáţka práce policajtov psovodov,
ktorej sa zúčastnilo 85 deti letného sústredenie karate klubu.
Dňa 3. 8. 2009 bola na základe ţiadosti Obecného úradu Obišovce, ktorý organizuje pre
deti vo svojej obci tzv. Letné prázdninové kurzy vykonaná beseda so zameraním na
dodrţiavanie bezpečnosti v cestnej premávke spojená s praktickým výcvikom na dopravnom
ihrisku v areáli základnej školy v obci Druţstevná pri Hornáde. Uvedenej akcie sa zúčastnilo
18 detí. Akciu zabezpečovali policajti OO PZ Kysak.
Dňa 6. 8. 2009 bola policajtmi OO PZ Kysak a policajtmi OPP OR PZ vykonaná beseda
spojená s ukáţkami práce policajtov v priestoroch školy v prírode v Kysaku. Uvedenej akcie
sa zúčastnilo 40 detí.
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Dňa 11. 8. 2009 v rámci plnenia úloh z Plánu letnej turistickej sezóny v podmienkach
OR PZ v Košiciach – okolie, bola vykonaná referentom špecialistom skupiny prevencie,
dopravným inţinierom ODI OR PZ a policajtmi OPP OR PZ prednáška na tému bezpečnosti
na cestách počas letných prázdnin a taktieţ ukáţky sluţobnej činnosti psovodov. Uvedenej
akcie sa zúčastnilo 80 detí.
Dňa 24. 8. 2009 policajti OO PZ Kysak vykonali pre 118 detí v detskom tábore v obci
Kysak prednášku spojenú s ukáţkami zameranú na prácu policajtov.
Dňa16. 11. 2009 bola policajtmi OO PZ Moldava nad Bodvou vykonaná prednáška na
Gymnáziu v Moldave n/B zameraná na trestnú zodpovednosť mladistvých a šikanovanie.
Uvedenej prednášky sa zúčastnilo 56 ţiakov.
Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach
OR PZ v rámci svojich moţností uskutočňuje preventívnu prácu s cieľom prevencie
kriminality.
V mesiaci január 2009 boli na útvary v rámci OR PZ v Košiciach distribuované príručky
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky „Ţivot ohrozujúce stavy“ pre policajtov
a zamestnancov.
„Povedzme šikane spoločné – NIE“ – v rámci uvedeného projektu bola v rámci „Týţdňa
boja proti šikane“ vyhlásená výtvarná súťaţ o plagát s nápisom „Povedzme šikane spoločné
NIE“, do ktorej sa zapojili ţiaci 4. ročníkov ZŠ Postupimská č. 37. Dňa 23. 3. 2009 o 14,00
hod. sa uskutočnila odborná konzultácia pre pedagogických zamestnancov ZŠ na
Postupimskej ulici č. 37. Na uvedenej škole bola v mesiaci apríl 2009 zriadená Policajná
schránka dôvery, nakoľko u pedagogického zboru sa vyskytlo podozrenie, ţe dochádza medzi
ţiakmi k šikanovaniu. Na zriadenie schránky boli ústne upozornení ţiaci školy, ako aj rodičia
na rodičovských zdruţeniach. Schránka bola pravidelne kontrolovaná. Podľa telefonického
oznámenia poverenej riaditeľky školy doposiaľ nebolo do schránky vhodené ţiadne
oznámenie alebo podnet.
Dňa 8. apríla 2009 policajti OO PZ Košice Ťahanovce vstúpili do projektu „Prevencia
pouličnej kriminality a vandalizmu“ v Mestskej časti Košice – Sídlisko Ťahanovce“, ktorý bol
schválený Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti Košice – Sídlisko Ťahanovce. Cieľom
projektu bolo preventívnou činnosťou a pôsobením prostredníctvom obyvateľov a všetkých
partnerov a ich činností na verejnosti zastaviť narastanie pouličnej kriminality a vandalizmu
určitej časti obyvateľov a mládeţe v Mestskej časti Košice – Sídlisko Ťahanovce.
V rámci OR PZ sme sa zapojili aj do preventívneho projektu „Policajtka v materskej
škôlke“, ktorý bol realizovaný v 7 MŠ v priebehu sledovaného obdobia.
Počas vyhláseného “Týţdňa prevencie riaditeľa KR PZ v Košiciach“ boli v rámci OR PZ
v Košiciach zrealizované dopravno-preventívne akcie s názvom „Bezpečný smajlik“ s cieľom
upozornenia chodcov a cyklistov na potrebu nosenia reflexných prvkov z dôvodu zvýšenia ich
bezpečnosti a ochrany zdravia. Akcie prebehli v čase od 20. - 24. 4. 2009 v rámci sluţobného
obvodu OR PZ v Košiciach. Akcie sa uskutočnili v Košiciach na Myslavskej, Čermeľskej
ceste a na priechodoch pre chodcov v centre mesta. Počas akcie bolo zastavených 279
chodcov, 59 cyklistov a odovzdané reflexné prvky 51 cyklistom a 179 chodcom, celkovo sa
akcie zúčastnilo 29 policajtov. V rámci uvedeného projektu bola vyhlásená výtvarná súťaţ
„Bezpečný smajlik“, do ktorej boli zapojené ZŠ. Ţiaci 5. ročníkov kreslili obrázky s témou
„Bezpečný smajlik“. Tri práce ţiakov (Mária Demková, ZŠ Keţmarská č. 28, 5. B ; Daniel
Ungvarský, ZŠ Park Angelinum č. 8, 5. B; Oliver Čejka, ZŠ Park Angelinum č. 8, 5. B)
vystihujúce myšlienku projektu a zároveň pekne výtvarne spracované boli zaslané na KR PZ
v Košiciach. Víťazné práce boli odmenené vecnými cenami.
V dňoch 19. aţ 21. 5. 2009 preventistka OR PZ zúčastnila inštruktáţno-metodického
zamestnania v horskom hoteli Poľana, Hriňová, ktoré bolo zamerané na vyhodnotenie plnenia
úloh vyplývajúcich z rozpracovania Stratégie prevencie kriminality v Slovenskej republike za
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roky 2007 - 2008, na Komunikačnú stratégiu PZ a na autorské práva a ochranu duševného
vlastníctva.
V priebehu mesiaca máj 2009 boli na OO PZ v rámci OR PZ v Košiciach distribuované
letáky „Pomoc obetiam obchodovania s ľuďmi“ za účelom ich zverejnenia na informačnej
tabuli.
Dňa 4. 6. 2009 pri príleţitosti Dňa detí boli poskytnuté ukáţky sluţobnej kynológie,
hipológie, ODI OR PZ, OPP OR PZ, Mestskej polície, KDI KR PZ a Záchrannej sluţby Falck
pre ţiakov základných škôl v rámci Sídliska KVP. Akcia prebehla v objekte športového
ihriska Základnej školy, Ul. Jána Pavla II. č. 1. Akcie sa zúčastnilo asi 650 detí.
Dňa 9. 6. 2009 v čase od 9,00 h. z úrovne OR PZ v Košiciach bolo zorganizované okresné
kolo cyklistickej súťaţe pod názvom „Ja a môj bicykel“ pre ţiakov ZŠ v rámci Košíc. Súťaţe
sa zúčastnili Základné školy, Ul. Jána Pavla II. č. 1, Trebišovská č. 10 a Juhoslovanská č. 2
v dvoch kategóriách. Všetci zúčastnení súťaţiaci dostali cyklistické preukazy. Víťazné
druţstvo za 1. a 2. kategóriu postúpilo z okresného kola do krajského kola, ktoré sa
uskutočnilo dňa 19. 6. 2009 v priestoroch detského areálu na Alejovej ulici v Košiciach. Na
priebehu krajského kola dopravno-cyklistickej súťaţe „Ja a môj bicykel“ sme sa taktieţ
podieľali.
V priebehu školského roka 2008/2009 bol ukončený projekt Správaj sa normálne
na piatich ZŠ : ZŠ Podjavorinskej č. 1, ZŠ Tomášiková a ZŠ Hroncová č. 23, v dvoch
piatych triedach na ZŠ Jána Pavla II. a na ZŠ Starozagorská č. 8. Uvedený projekt bol
úspešne ukončený a deťom v mesiaci jún 2009, ktoré ho absolvovali boli na poslednej
vyučovacej hodine odovzdané osvedčenia o absolvovaní projektu. V školskom roku
2009/2010 sa opäť pokračuje v realizovaní preventívneho projektu Správaj sa normálne.
Dňa 25. 9. 2009 sa uskutočnila konferencia – „Povedzme šikane spoločne - NIE“ v
zasadačke Obvodného úradu Košice na Komenského ulici č. 52. Cieľom konferencie bolo
skvalitniť informovanosť pedagógov a zástupcov obcí o nebezpečenstve a rizikách vydierania
a šikanovania na škole a mimo nej, podporovania zmien smerom od rizikového správania
a udrţania pozitívnej zmeny v správaní.
Dňa 5. 10. 2009 bola na jednotlivé útvary doručená publikácia „Bývajme bezpečne“, ktorú
bolo moţné vyuţiť v rámci preventívnych aktivít.
Dňa 22. 10. 2009 sa uskutočnila akcia pod názvom Európsky deň rodičov a školy, ktorý sa
uskutočnil na ZŠ ul. Jána Pavla II. č. 1.
Dňa 29. 10. 2009 sa v priestoroch Obvodného úradu Košice uskutočnil 6. ročník
medzinárodnej konferencie Bezpečná Európa pod záštitou JUDr. Róberta Kaliňáka.
Konferencia bola venovaná problematike prevencii kriminality v Slovenskej republike v roku
2009, rodovej rovnosti, extrémizmu a jeho dopadu na mládeţ, šikanovaniu v školách a pod..
Dňa 5. 11. 2009 sa v čase od 07,00 h. do 08,00 h. a od 12,00 h. do 14,00 h. uskutočnila
dopravno-preventívna akcia „Aby deti nezomierali – zníţenie detskej úrazovosti“ v Košiciach
na Poţiarnickej ulici, oproti ZŠ. Deti prichádzajúce k prechodu pre chodcov, ktorý sa
nachádza v blízkosti školy boli zastavené policajtmi a bol s nimi vykonaný rozhovor, v rámci
ktorého im boli poloţené otázky z oblasti bezpečnosti cestnej premávky napr. čo urobia
v prípade, ak sú na cestnej komunikácii a vtom na semafore zasvieti červená farba, po ktorej
strane sa chodí po prechode pre chodcov a pod.. Niektoré deti vzorovo odpovedali na
poloţené otázky, iné váhali alebo boli aj také, ktoré odpovedali nesprávne. Takţe kaţdému
bolo vysvetlené ako bezpečne prechádzať cez cestu, význam prečo je dôleţité dodrţiavať
a rešpektovať pravidlá cestnej premávky
Kaţdému oslovenému ţiakovi bol odovzdaný reflexný smajlík a letáčik – Bezpečne
do a zo školy. Reflexný smajlík bol deťom pripnutý na aktovku a bolo im vysvetlené akú
funkciu plní.
Dňa 16. 11. 2009 bola zabezpečená distribúcia doplnkového učebného a tréningového
textu v rámci realizácie preventívneho projektu Vieme, ţe ....riaditeľke ZŠ Trebišovská č. 10
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V dňoch 18. 11. 2009 a 20. 11. 2009 v rámci preventívneho projektu „Ja a môj svet“
prebehla vedomostná súťaţ, ktorej cieľom bolo informovať detí a mládeţ o nebezpečenstvách
a rizikách spojených s uţívaním drog. Vedomostnej súťaţe v rámci okresného riaditeľstva sa
zúčastnili ţiačky zo ZŠ, Polianska č. 1 a študenti Gymnázia sv. Edity Steinovej, Charkovská
č. 1, Košice. V uvedenej súťaţi boli súťaţiacim kladené otázky, na ktoré ústne odpovedali.
Študenti z obidvoch škôl obsadili 1. miesto v rámci ZŠ a stredných škôl KR PZ v Košiciach.
Dňa 27. 11. 2009 sa v zasadačke KR PZ v Košiciach uskutočnilo stretnutie za okrúhlym
stolom s názvom „Obete násilia a zločinu“, ktorého sa zúčastnili policajti ako aj zástupkyne
jednotlivých inštitúcii, ktoré sa zaoberajú uvedenou problematikou.
V dňoch od 2. – 4. 12. 2009 sa uskutočnilo školenie príslušníkov PZ k nadnárodnému
preventívnemu projektu „Tvoja správna voľba“ v Oščadnici.
Dňa 7. 12. 2009 v čase od 09,00 h. do 11,00 h. sa uvedená akcia uskutočnila na cestnej
komunikácii v Košiciach - ul. Popradská. V uvedenom čase 75 detí z troch tried 4. A, 4. B a 4.
C rozdávali vodičom vlastnoručne namaľované a vystrihnuté postavičky Mikuláša alebo
Čerta. Deti pristupovali po troch k zastavenému motorovému vozidlu a za prítomnosti
policajta najprv vysvetlili vodičovi motorového vozidla z akého dôvodu bol zastavený
a potom pristúpilo sa ku kontrole dokladov, povinnej výbavy, niektorí vodiči podrobili sa aj
dychovej skúške na alkohol a pod. postavičku Mikuláša deti odovzdali tým vodičom, ktorí sa
nedopustil ţiadneho dopravného priestupku a postavička Čerta bola odovzdaná vodičom, ktorí
sa dopustili dopravného priestupku – napr.: nemali zapnuté bezpečnostné pasy, nemali
namontované EČV, chýbala im lekárnička a pod. Deťom boli jednotlivé dopravné priestupky
vysvetlené, ako aj ich následky ich nedodrţiavania. Taktieţ im bolo vysvetlené a ukázané,
ktoré doklady sú potrebné k vedeniu motorového vozidla a čo je povinnou výbavou
motorového vozidla. Postavičky Čerta alebo Mikuláša mali by vodičom pripomínať, ţe
dopravné predpisy je nevyhnutné dodrţiavať. Počas akcie bolo skontrolovaných 39 vodičov
motorových vozidiel, za jazdu bolo pochválených 34 vodičov, ktorým boli odovzdané
postavičky „Mikulášov“ a 5 vodičom boli odovzdané postavičky „Čertov“ za nezapnuté
bezpečnostné pasy – 2, chýbajúca autolekárnička – 1, neplatná ŠPZ-ka – 1 a nalepené fólie na
predných dverách motorového vozidla - 1. Dopravno-preventívna akcia „Mikuláš a Čert“
mala pozitívnu odozvu u detí. Deti sa veľmi tešili a iniciatívne pristupovali ku kontrole
vodičov motorových vozidiel a zároveň sa učili, čo je potrebné dodrţiavať, aby sa ako budúci
vodiči nedopúšťali dopravných priestupkov.
KR PZ v Košiciach v rámci svojich preventívnych aktivít pripravilo humánnu akciu pod
názvom „Úsmev na detskej tvári“. Cieľovou skupinou boli deti Detského domova na
Hurbanovej ulici č. 42 v Košiciach. V rámci tejto akcie policajti OR PZ zapojili sa do zbierky
nepotrebných hračiek a hier, ktoré boli vhadzované do koša umiestneného vo vestibule
budovy KR PZ v Košiciach, Kuzmányho č. 8. Obsah zbierky bol odovzdaný dňa 9. decembra
2009 o 13,00 hod. deťom v detskom domove na Hurbanovej č. 42 v Košiciach.
Policajti poriadkovej polície v rámci prevencie uskutočňovali mnoţstvo preventívnych
opatrení. Najširšie aktivity boli zamerané do oblasti situačnej prevencie. Tieto sa
uskutočňovali predovšetkým prispôsobovaním hliadkovej a obchôdzkovej sluţby policajtov
základných útvarov miestam a času najčastejšieho výskytu trestnej činnosti a na miesta, kde
dochádzalo ku koncentrácii kriminálnych ţivlov.
Z úrovne odboru poriadkovej polície v spolupráci s útvarmi PZ bolo vykonaných 18 (6x
OO PZ Nad jazerom, 2x OO PZ Juh, 4x OO PZ St. mesto, 1x OO PZ DH, 2x OO PZ Šaca, 3x
OO PZ Sídlisko KVP) preventívnych akcií, ktoré boli zamerané na kontrolu poţívania
alkoholických nápojov deťmi a mládeţou a záškoláctvo riadených OR PZ v Košiciach, počas
ktorých aktívne spolupracovali s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Košiciach. Počas
uvedených akcií bol policajtmi OO PZ Dargovských hrdinov zistený jeden prípad, ktorý bol
oznámený na obec. V rámci beţného výkonu sluţby policajti vykonávajú kontroly
reštauračných zariadení so zameraním na poţívanie alkoholických nápojov mladistvými
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a maloletými osobami. Policajti zaradení na úseku poriadkovej polície sa podľa poţiadaviek
a potrieb zúčastňovali na hromadných podujatiach športového, kultúrneho a iného charakteru,
kde dochádzalo ku veľkej koncentrácii občanov a pomáhali usporiadateľom pri udrţiavaní
verejného poriadku počas konania podujatí. Napríklad zabezpečenie Medzinárodného
maratón mieru, poslednom rade zabezpečenie osláv Silvestra na ul. Hlavnej.
Policajti dopravnej polície uskutočňovali dlhodobé aktivity v mesiaci máj - mesiac
bezpečnosti v cestnej premávke a opatrenia k letnej turistickej sezóne v čase od 15. júna do
15. septembra. Ďalej sa uskutočňovali krátkodobé opatrenia zamerané na ochranu detí na
cestách na začiatku a pri ukončení školského roka. Policajti vykonávali preventívno –
bezpečnostné akcie v doprave so zameraním na dodrţiavanie disciplíny v cestnej premávke,
technický stav motorových vozidiel, dodrţiavanie rýchlosti a poţívanie alkoholu pred jazdou.
Neoddeliteľnou súčasťou preventívnych aktivít v rámci OR PZ v Košiciach bola aj
realizácia prednáškovej činnosti. Jej význam bol o to väčší, ţe v poslednom období sa zvýšil
podiel mládeţe na násilnej a majetkovej trestnej činnosti páchanej pod vplyvom alkoholu či
v závislosti na rôznych formách toxikománie. Podobne ako pri dospelých páchateľoch aj
u mládeţe narastá brutalita a agresivita pri trestných činoch. Prednášková činnosť bola
vykonávaná 72 krát v pôsobnosti okresu Košice a tieto boli vykonávané podľa poţiadaviek
jednotlivých škôl na témy : kriminalita mládeţe, bezpečnosť cestnej premávky, poslanie
a činnosť dopravnej polície, bicykel – základná cyklistická bezpečnosť. Prednášky boli
spojené s ukáţkami sluţobných pomôcok, výstroje a výzbroje polície a mali kladný ohlas u
ţiakov, čím takto splnili svoj účel. Ukáţky práce sluţobnej kynológie boli v 52 prípadoch
uskutočnené. Ako odozva na prednášky boli doručené na OR PZ písomné poďakovania
riaditeľov ZŠ sv. Cyrila a Metoda, Bernolákova č. 18 a Špeciálnej základnej školy,
Odborárska č. 2 za vykonané aktivity.
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Stredná odborná škola Policajného zboru Pezinok
V mesiacoch apríl a jún vykonali odborní učitelia predmetových skupín Sluţby dopravnej
polície a Sluţobnej prípravy pre ţiakov ZŠ Viničné a ZŠ Dolné Orešany preventívno-výchovné
akcie zamerané na správanie sa a výchovu účastníkov cestnej premávky, na dodrţiavanie
dopravnej disciplíny, na povinnosti chodcov a cyklistov v cestnej premávke a ukáţky zadrţania
páchateľov trestnej činnosti doplnené ukáţkami výzbroje príslušníkov PZ.
Pre ţiakov ZŠ na Bielenisku, Kupeckého a Orešie v Pezinku a pre študentov Obchodnej
akadémie v Pezinku boli v dňoch 1. a 5. 6. 2009, v rámci Medzinárodného dňa detí, zabezpečené
ukáţky výučby a výcviku v SOŠ PZ, ktoré boli doplnené prednáškou na tému „Drogové
závislosti“.
Poslucháči SOŠ PZ Pezinok sa 20. 6. 2009 aktívne podieľali na zabezpečovaní priebehu
„Dňa polície“.
Dňa 15. 12. 2009 bola odbornými učiteľmi SOŠ PZ Pezinok zabezpečená preventívnopropagačná akcia pre ţiakov ZŠ Viničné zameraná na ukáţky výučby a výcviku poslucháčov SOŠ
PZ. V rámci tejto akcie bola taktieţ vykonaná prednáška na tému „Prevencia kriminality“.
Dňa 17. 12. 2009 vykonali odborní učitelia predmetovej skupiny Etiky a psychológie
policajnej práce pre ţiakov 9. ročníka ZŠ Kupeckého v Pezinku prednášku na tému „Drogové
závislosti“ a „Obchodovanie s ľuďmi“.

Stredná odborná škola Policajného zboru Košice
V termíne od 14. apríla do 5. novembra 2009 prebiehal v športovo-zábavnom areáli na
Alejovej ulici v Košiciach projekt dopravná výchova pre ţiakov I. stupňa košických ZŠ praktické precvičovanie získaných vedomostí v simulovaných situáciách. Uvedené aktivity
prebiehali počas školského roka a boli zabezpečované poslucháčmi SOŠ PZ Košice.
Odborným garantom bola predmetová skupina sluţby dopravnej polície v spolupráci
s oddelením metodiky a sluţobných činností. Celkovo sa dopravnej výchovy zúčastnilo 174
poslucháčov SOŠ PZ Košice a 3275 ţiakov z 26 ZŠ mesta Košice.

Úrad ekumenickej pastoračnej služby MV SR
Úrad ekumenickej pastoračnej sluţby MV SR (ďalej len „UEPS MV SR“)sa počas roka
zapojil do projektu Správaj sa normálne, kde vypomáha duchovnými zaradenými na UEPS
MV SR po riadnom zaškolení duchovných ako lektorov projektu. Duchovní vypomáhajú na
základe potrieb a dohovoru s pracovníkom OKaP KR PZ v oblasti svojej pôsobnosti.
Do projektu je zapojený celý UEPS MV SR s počtom 4 duchovný.
Počas roka 2009 boli policajní duchovní UEPS MV SR prizvaní a s radosťou pozvanie
prijali aj na zaškolenie animátorov k projektu Tvoja správna voľba.
Policajní duchovní UEPS MV SR sa počas roka zúčastňujú aj besied v rámci cirkevných
spoločenstiev mladých ľudí, kde svojimi poznatkami z oblasti preventívnych projektov
a informáciami nadobudnutými zo školení poskytujú tieto mladých ľuďom s cieľom
preventívneho pôsobenia v oblasti boja proti trestnej činnosti.
Zároveň navštevujú porady farárov, v jednotlivých cirkevných zdruţeniach, kde je priestor na
informácie ohľadom prezentácie preventívnych aktivít konaných PZ a prinášaním potrebných
informácií o nových poznatkoch a skúsenostiach v práci v oblasti zniţovania kriminality.
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