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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

ÚJKP

-

úrad justičnej a kriminálnej polície

VO OR PZ

-

vnútorný odbor OR PZ

KDI

-

krajský dopravný inšpektorát KR PZ

OPP KR PZ

-

odbor poriadkovej polície KR PZ

PPÚ

-

pohotovostný policajný útvar OPP KR PZ

OSV

-

odbor skráteného vyšetrovania

MV SR

-

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

SOŠ PZ

-

Stredná odborná škola Policajného zboru

Vikariát

-

Vikariát Ordinariátu ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej
republiky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
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1.

PREVENTÍVNE AKTIVITY
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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) boli spracované nasledovné materiály:
- novelizácia návrhu 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 2008,
- spracovanie návrhu rozkazu ministra vnútra Slovenskej republiky o Rozpracovaní
Stratégie prevencie kriminality v Slovenskej republike na roky 2007- 2010
v rezorte Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na podmienky Policajného
zboru. Návrh bol prerokovaný na porade vedenia Ministerstva vnútra Slovenskej
republiky dňa 10. decembra 2007 a na základe uvedeného bol vydaný rozkaz
Ministra vnútra Slovenskej republiky o Rozpracovaní Stratégie prevencie
kriminality v Slovenskej republike na roky 2007- 2010 v rezorte Ministerstva
vnútra Slovenskej republiky na podmienky Policajného zboru č. 2 /2008 V prílohe
rozkazu je spracované zameranie prevencie kriminality v sociálnej a situačnej
prevencii i v prevencii viktimácie. Sú v ňom stanovené hlavné úlohy, splnenie
ktorých by malo prispieť ku koordinácii a zvýšeniu účinnosti realizácie
preventívnych opatrení v rezorte Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
a Policajného zboru smerom k verejnosti i do vnútra Policajného zboru.

4

V rámci preventívneho projektu „Správaj sa normálne“ boli vykonané nasledovné
aktivity:
Školenie pre začínajúcich lektorov, ktoré sa konalo v Strednej odbornej škole
Policajného zboru v Bratislave v termínoch: 18. aţ 22. augusta 2008 a 8. aţ 12. septembra
2008.
Školenia sa zúčastnilo 113 príslušníkov Policajného zboru. Jeho cieľom bolo hlavne
pripraviť policajtov na realizáciu projektu, t. j. na návštevy do škôl a prácu s deťmi vrátane
preventívneho pôsobenia na deti, aby sa nestali páchateľmi ale ani obeťami trestnej činnosti.
V rámci odbornej prípravy príslušníkov Policajného zboru realizujúcich projekt
„Správaj sa normálne“ viac ako jeden rok bolo v dňoch 2. aţ 4. decembra 2008 uskutočnené
školenie, cieľom ktorého bolo skvalitniť prácu príslušníkov Policajného zboru s deťmi
a rozšíriť ich odborné vedomosti a zručnosti. Školenia sa zúčastnilo 55 príslušníkov
Policajného zboru.
V rámci celoslovenského preventívneho projektu „Vieme, ţe...“ sme pre príslušníkov
Policajného zboru (ktorí projekt realizujú), v súčinnosti so supervízorom projektu Centrom
výchovnej a psychologickej prevencie v Nitre, zrealizovali psycho-sociálny tréning, ktorý sa
uskutočnil na Donovaloch, v termíne od 8.- do 12. septembra 2008.
Aktívne sa pracovníci OKAP P PZ podieľali aj na práci komisií a pracovných skupín,
ktorých sú členmi. Jednalo sa o:
- 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
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 KR PZ a OR PZ podľa
miestnej príslušnosti,
- s občianskym zdruţením „Rescue team Slovakia“ boli aktivity Policajného zboru
v oblasti prevencie kriminality prezentované na medzinárodnej konferencii
organizovanej uvedeným občianskym zdruţením v mesiaci december 2008
v shouroome automobilky BMW v Košiciach,
- 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,
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V rámci prezentovania prevencie kriminality realizovanej Policajným zborom boli
pracovníci OKAP P PZ prizývaní do televíznych a rozhlasových relácií a prispievali do
printových médií.
V dňoch 31. marca – 1. apríla 2008 sa pracovníčka OKAP P PZ zúčastnila na
medzinárodnej konferencii pod názvom „Obchodovanie s ľuďmi. Výzvy v strednej Európe.“.
V dňoch 22. – 24. apríla 2008 zorganizovali inštruktáţno-metodické zamestnanie
s referentami špecialistami OKaP všetkých KR PZ a referentami špecialistami skupín
prevencie VO všetkých OR PZ. Zamestnanie bolo zamerané na zvyšovanie odbornej úrovne
prípravy a realizácie prevencie kriminality v podmienkach Policajného zboru s dôrazom na
spoluprácu s mimorezortnými a mimovládnymi subjektami, a to prostredníctvom prizvaných
lektorov.
V priebehu prvého polroka 2008 sa pracovníčky OKAP P PZ aktívne zúčastnili
prípravy a tvorby informačnej broţúry pod názvom „Základné informácie o ozbrojených
zloţkách začlenených do organizačnej štruktúry Ministerstva obrany SR a Ministerstva vnútra
SR“. Broţúra bola následne distribuovaná na všetky PIC a počas centrálnych osláv Dňa
polície 28. júna 2008.
Pri príleţitosti osláv Dňa Policajného zboru boli dňa 28. júna 2008 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.
V dňoch 4. – 5. novembra 2008 usporiadalo občianske zdruţenie Pomoc ohrozeným
deťom centrum Nádej Konferenciu Domáce násilie – slabé miesta v systéme pomoci obetiam
domáceho násilia, na ktorú bola prizvaná pracovníčka OKAP P PZ. Súčasne sa konalo
zasadnutie výboru platformy Liga za ţivot bez násilia. Odzneli prezentácie o postupe pri
presadzovaní novej legislatívy v oblasti pomoci obetiam domáceho násilia v Českej republike,
o jej silných a slabých stránkach, o nových právnych nástrojoch na elimináciu domáceho
násilia v Slovenskej republike a o podmienkach a rizikách ich aplikácie.
V rámci výzvy obmedzenej pre rámcových partnerov pre program „Predchádzanie
a boj proti trestnej činnosti“, pripravil OKAP PPZ návrh nadnárodného projektu pod
názvom „Tvoja správna voľba“, ktorého hlavným cieľom je eliminácia trestnej činnosti pod
vplyvom návykových látok a zvýšenie právneho vedomia detí vo veku 9 - 10 rokov,
záţitkovou formou, prostredníctvom interaktívnej tvorivej dielne. Na projekte bude
participovať Česká republika.
Pracovníci OKAP P PZ zabezpečovali úlohy vyplývajúcich pre Policajný zbor zo
zákona NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších
predpisov.
Prehľadná tabuľku uvádza činnosť OP KA P PZ na úseku zabezpečovania úloh
vyplývajúcich pre Policajný zbor zo zákona NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe
k informáciám v znení neskorších predpisov.
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Vybavené
Január
Február
Marec
Apríl
Máj
Jún
Júl
August
September
Október
November
December
1. štvrťrok
2. štvrťrok
3. štvrťrok
4. štvrťrok
Spolu

64
73
62
58
43
49
49
41
62
59
52
56
199
150
152
167
668

Vybavené
OP KA PPZ
7
7
11
9
5
3
6
4
8
10
5
2
25
17
18
17
77

Odstúpené
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
1
1
0
1
0
3
3

Vrátené
KO KMV SR
1
7
2
3
0
2
2
4
8
5
2
4
10
5
14
11
40

Z krajských riaditeľstiev PZ nám bolo doručených 14 odvolaní proti rozhodnutiu KR PZ,
z útvarov prezídia Policajného zboru nám doručili 2 odvolania a jednu ţiadosť o preskúmanie
mimo odvolacieho konania, ktoré boli odstúpené na rozkladovú komisiu ministra vnútra
Slovenskej republiky.
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Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Bratislave
„Prijímanie občanov riaditeľom KR PZ“; cieľovou skupinou je široká verejnosť.
Pracovníčky OKaP KR PZ upozorňujú v prípade potreby občanov, ktorí oslovia toto
pracovisko v rámci Poradensko-informačného 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. Za rok 2008 vyuţilo moţnosť tohto kontaktu 94 občanov.
PIC; cieľovou skupinou bola široká verejnosť. Schránka dôvery je najčastejšie
vyuţívaná na odovzdanie nájdených dokladov. Za rok 2008 bolo v PIC evidovaných
a následne rozoslaných 160 nájdených dokladov.
Pracovníci OKaP KR PZ sa spolupodieľajú na skvalitňovaní prezentácie Policajného zboru
sprostredkovaním informácií o jeho agende formou informačných letákov alebo
prostredníctvom médií. V rámci prvého kontaktu s verejnosťou sú 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. Emailom bolo vybavených 548 občanov, telefonicky 533 občanov a 53 občanov bolo
vybavených osobne.
V rámci Medzinárodného dňa detí na Kuchajde v Bratislave a v rámci Bratislavského
dňa pre deti policajtky sluţobne zaradené na OKaP KR PZ zorganizovali za spolupráce
sluţobnej kynológie a hipológie, policajnej techniky dopravnej polície ukáţky z policajnej
činnosti pre deti rôznych vekových kategórií. Obdobné podujatia preventívneho charakteru
boli vykonané i pri príleţitosti ,,Dňa otvorených dverí v prezidentskom paláci“, ,,Dopoludnia
pre deti v múzeu dopravy“, ,Bratislavského maratónu“ a ,,Behu olympijského dňa“.
V mesiaci november sa zúčastnili policajtky sluţobne zaradené na OKaP KR PZ na
akcii pod názvom ,,Lepší svet“ určený pre deti s telesným alebo duševným handicapom. Pre
deti okrem krátkej besedy k sluţbám polície boli pripravené ukáţky policajnej techniky
rôznych útvarov PZ.
Okrem uvedeného sa realizujú preventívne aktivity, ktorých realizátorom sú jednotlivé
útvary KR PZ. OKaP KR PZ ako i skupina prevencie jednotlivých VO OR PZ Bratislavského
kraja poskytuje súčinnosť pri realizácií preventívnych programov iných útvarov v pôsobnosti
KR PZ alebo v spolupráci s Prezídiom PZ. Ide o tieto preventívne aktivity:
,,Deň polície“ - na akcii PZ určenej pre širokú verejnosť, ktorú organizovalo
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 sluţobnej kynológie a hipológie KR PZ vo vzťahu k verejnosti propaguje
svoju činnosť najmä v súvislosti s prednáškami zameranými na problematiku drog, v rámci
ktorých sú vykonávané i praktické ukáţky vyhľadávania drog sluţobnými psami. Prednášky
sa vykonávajú najmä v materských a základných školách, ale i pre študentov cieľovej skupiny
14-19 rokov. Medzi podujatia preventívneho charakteru, ktorých sa uvedený útvar zúčastnil
patrí napríklad ,,Deň zamestnancov KR PZ“ alebo ,,Garden párty“ pod záštitou manţelky
prezidenta Slovenskej republiky Silvie Gašparovičovej.
KDI KR PZ : Policajti KDI sa zúčastňujú taktieţ na prednáškach preventívnovýchovného charakteru a poskytujú náhľad na ukáţky policajnej techniky pri rôznych
príleţitostiach, oslavách a akciách, kde rezonuje téma dopravná výchova, bezpečnosť
v doprave ako napríklad „Svetový týţdeň bezpečnosti v cestnej premávke“ alebo aktivity v
súčinnosti so Slovenským červeným kríţom. Uvedený útvar sa preventívne spolupodieľal na
,,Senior-feste“, ktorý bol určený zvyšovanie bezpečnosti seniorov na cestách v spolupráci
s CC centrom.
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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 ako napr. Medzinárodný deň detí, Rybárske hody.
V spolupráci s ÚJKP KR PZ boli vykonávané preventívno- výchovné aktivity najmä
v školských zariadeniach, detských domovoch, reedukačných zariadeniach. Príkladom je
prednášková činnosť, ktorú daný útvar realizoval i v rámci ,,Dňa drogovej prevencie“
v Petrţalke. Prednášky boli zamerané na kriminalitu mládeţe a kriminalitu páchanú na
mládeţi. 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.
V spoluprácu s duchovným KR PZ pri príleţitosti ,,Svetového dňa obetí pamiatky
dopravných nehôd“ sa tretiu novembrovú nedeľu uskutočnila dopravno-bezpečnostná akcia
spojená s pietnou spomienkou na cintoríne v Slávičom údolí.
Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Bratislave I.
Skupina prevencie OR PZ BA I.: Dňa 26. júna 2008 referent špecialista skupiny
prevencie vykonal prednášku v Špeciálnej materskej škole, Mišíkova ul. č. 19 v Bratislave I.
Prednášková činnosť bola zameraná na dopravnú výchovu, ukáţky pracovných pomôcok
policajta. OR PZ v Bratislave I spolupracuje na úseku prevencie s Mestským úradom mestskej
časti Bratislava – Staré Mesto na základe zákona o Policajnom zbore.
Referent špecialista skupiny prevencie sa v dňoch 12. februára 2008, 13. mája 2008 a
16. septembra 2008 zúčastnil zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava –
Staré mesto na Miestnom úrade mestskej časti Bratislava – Staré mesto, Vajanského nábr. č. 3
v Bratislave.
V spolupráci s masmédiami s regionálnou a celoslovenskou pôsobnosťou
a v spolupráci s hovorkyňou KR PZ v Bratislave sa prezentujú aktuálne skutočnosti
prostredníctvom printových médií, vyuţívané boli regionálne noviny ako Staromestský kuriér
a Bratislavské noviny.
OO PZ v rámci OR PZ BA I :OO PZ Staré Mesto – západ realizovalo prednášku na
úseku prevencie kriminality na ZŠ Mudroňova č. 83, určenej ţiakom 2 ročníka. Zameraná
bola na dopravnú výchovu, rozširovanie právneho vedomia detí, ukáţky pracovných pomôcok
policajta, ukáţky policajného vozidla a ukáţky sluţobných zákrokov príslušníkov PZ a
prednášku určenú ţiakom 5. ročníka, zameranú na šikanovanie detí. prednášku na SPŠ
elektrotechnickej a na Zochovej ul. č. 9 v Bratislave. V mesiaci apríl realizovalo prednášku
v Miestnom kultúrnom centre, Gaštanová ul. č. 19 zameranú na kriminalitu a delikvenciu
mládeţe a drogovú trestnú činnosť, v mesiaci október vykonalo prednášku v Materskej škole
na Podjavorinskej ul. č. 1 v Bratislave zameranú na dopravnú výchovu. OSV Staré mesto –
stred prednáškovú činnosť a to informačný projekt na zvýšenie právneho vedomia
a oboznámenia sa s nebezpečenstvom šikanovania pre ţiakov 5. – 9. ročníka ZŠ na
Nedbalovej ulici.
Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Bratislave II.
Skupina prevencie OR PZ BA II: Vlastné policajné akcie a bezpečnostné opatrenia boli
vykonávané na základe vyhotovených štatistík v miestach s najväčším nápadom trestnej
činnosti s cieľom zamedzenia a eliminovania trestnej činnosti. Jednalo sa najmä o zamedzenie
krádeţí vlámaním do motorových vozidiel s dôrazom na parkoviská pred obchodnými
centrami. Na danom úseku bol vypracovaný preventívny projekt „Nedajte šancu zlodejom“
a oslovení zástupcovia spoločnosti Obchodného domu Avion, s ktorými bola dňa 1. augusta
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2008 bola podpísaná dohoda o spolupráci. Súčasťou preventívneho projektu je vyhotovenie
pútačov upozorňujúcich občanov, aby si nenechávali svoje veci (najmä oblečenie, GPS
navigácie, tašky a iné cennosti) vo vozidlách ako aj na iné moţné riziká. Dňa 30. a 31.
októbra 2008 boli letáky pri príleţitosti otvorenia novej časti Obchodného domu Avion
distribuované v jeho areáli tak, ţe tieto boli dávané za stierače zaparkovaných vozidiel.
Okrem uvedeného obchodného centra boli predbeţne oslovené aj ostatné strediská v rámci
pôsobnosti OR PZ BA II. z dôvodu zistenia záujmu zapojenia sa do uvedeného projektu.
V mesiacoch január – október 2008 vykonávali prednášky zamerané na tému
drogovej závislosti, trestnej zodpovednosti mladistvých, extrémizmu a rasovej
neznášanlivosti, kriminality páchanej mládeţou a na mládeţi. Celkovo boli v tomto období
zrealizované 4 prednášky na Zdruţenej strednej škole, Ivánska cesta 21 a Základnej škole na
Bieloruskej ulici.
V roku 2008 sa obnovila spolupráca s regionálnou televíziou Ruţinov. Od mesiaca
marec boli realizované televízne besedy za účasti sluţobných funkcionárov a policajtov OR
PZ v Bratislave II. na rôzne témy, celkovo sa nahrávanie uskutočnilo 4 krát.
Prostredníctvom regionálnych tlačových médií Ruţinovské echo, Vrakúnske noviny
a Biskupické noviny boli občania upozorňovaní na zmeny na úseku správnej agendy,
vydávania dokladov, prihlasovanie na trvalý pobyt a iné úkony s tým súvisiace.
OR PZ v Bratislave II. má naďalej sprístupnenú web stránku, ktorá je priebeţne podľa
potreby aktualizovaná a zároveň plní úlohu informačno-poradenského centra.
Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Bratislave III.
Skupina prevencie OR PZ BA III: V sledovanom období pracovník prevencie
vykonával prednáškovú činnosť zameranú na deti a mládeţ, ako aj na starších spoluobčanov.
Celkovo bolo zrealizovaných 11 prednášok na témy šikanovanie, dopravná výchova, drogová
problematika, trestná činnosť, ohrozujúca seniorov. Miestami realizácie bola napr. ZŠ
Sibírska, ZŠ Osloboditeľov, Zdruţená hotelová akadémia - Mikovíniho 1, Klub dôchodcov –
Sibírska ul.. Preventista OR PZ poskytoval súčinnosť OKaP KR PZ pri prezentácii policajnej
činnosti na aktivite: ,,Bratislavský deň detí“ a „Beh olympijského dňa“. V období od januára
do októbra 2008 bola schránka dôvery vybraná 36-krát a v súvislosti s tým bolo písomne
vybavených 148 písomností, cestou elektronickej pošty celkovo 28 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 (TV
Omega, hlas Nového Mesta, Vajnorské novinky a Račiansky výber).
OO PZ v rámci OR PZ BA III.: Dňa 11. marca 2008 na pokyn riaditeľa OR PZ navštívili
riaditeľ OO PZ Nové Mesto – západ kpt. Bc. Michal Sopko a referent špecialista skupiny
prevencie VO OR PZ por. Mgr. Lukáš Navara Nemocnicu akademika L. Dérera na ulici
Limbová 5, kde sa stretli na pracovnom stretnutí s Ing. Raganom – správcom menovaného
zdravotníckeho zariadenia. Témou rokovania bolo riešenie zvýšeného výskytu vreckových
krádeţí v objekte nemocnice, ktorých obeťami sa do veľkej miery stávajú práve seniori.
Výsledkom stretnutia bol prísľub Ing. Ragana, ţe rady a odporúčania, ktoré v priebehu
stretnutia predniesli menovaní policajti, budú zdravotníckemu personálu a občanom pacientom sprístupnené vo forme obeţníka. Na záver boli Ing. Raganovi poskytnuté
kontaktné údaje na OO PZ Nové Mesto – západ a odovzdané preventívno-osvetové letáky
a broţúry.
Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Bratislave IV.
Skupina prevencie OR PZ BA IV.: V mesiaci február 2008 bola na ZŠ Sokolíkova
referentom špecialistom skupiny prevencie vykonaná prednáška pre 8. a 9. ročník na tému
„Trestná zodpovednosť, trestné činy mladistvých a ich následky“. V rámci projektu „Chránim
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sa sám“ vykonal v mesiaci september a október referent špecialista skupiny prevencie
v spolupráci s referentom odboru kriminálnej polície besedy v DSS Rosa na Dúbravskej ceste
na tému: „drogy, násilie, šikana, krádeţe, trestná zodpovednosť“ pre mládeţ s poruchami
správania. V procese formovania názorov verejnosti na činnosť PZ boli vyuţívané regionálne
noviny a televízie (25 -krát) Devex – Devínskonovoveský expres, Karloveský vestník,
Karloveská TV, Devínskonovoveská TV, Dúbravské noviny, Dúbravský spravodajca a
Dúbravská TV.
OO PZ v rámci OR PZ BA IV.: V mesiaci február 2008 sa uskutočnila exkurzia detí
zo ZŠ Finesa na OO PZ v Devínskej Novej Vsi, ktorá bola spojená s prezentáciou policajnej
techniky. OO PZ Dúbravka taktieţ zrealizovalo prednášku na tému „Spoznávame políciu“
spojenú s prezentáciou policajnej techniky na Strednej priemyselnej škole K. Adlera,
Gymnáziu Bilíkova a Strednej zdruţenej školy Harmincova pre ţiakov 1. ročníka. V mesiaci
marec sa uskutočnila exkurzia detí 3. ročníka ZŠ Sokolíkova na OO PZ Dúbravka, s cieľom
poznávania práce PZ, ktorá bola taktieţ spojená s prezentáciou policajnej techniky. V mesiaci
apríl vykonal práp. Bc. Pétery z OO PZ Dúbravka besedu na tému „Drogy, drogová
závislosť“ na ZŠ Potravinárskej, ktorá bola spojená s exkurziou na príslušné OO PZ. Dňa
16. apríla 2008 bola na ZŠ Malokarpatská vykonaná referentom špecialistom skupiny
prevencie VO OR PZ BA IV. prednáška na tému „Trestná zodpovednosť, trestné činy
mladistvých a ich následky“ pre 8. a 9. ročník. V mesiaci máj policajti OO PZ Karlova Ves
realizovali prednášky na tému „Alkohol, drogy, drogová závislosť“ na Gymnáziu L. Sáru a
„Spoznávame políciu, druhy polície“ pre 50 ţiakov na ZŠ Majerníkova. Policajti OO PZ
Karlova Ves v mesiaci máj realizovali aj besedu pre 50 detí z MŠ Borská na tému
„Bezpečnosť cestnej premávky“ a na tému „Spoznávame políciu“ pre ZŠ Majerníkova a 40
ţiakov z Gymnázia L. Sáru, ktorá bola spojená s ukáţkou policajnej techniky. V mesiaci jún
sa uskutočnila exkurzia na OO PZ Dúbravka pre 28 detí zo ZŠ Pri kríţi.
Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Bratislave V.
Skupina prevencie OR PZ BA V. vykonala preventívnu aktivitu „Mysli na svoju
bezpečnosť“, ktorá bola určená ţiakom základných (7. – 9. ročník) a stredných škôl (1. – 4.
ročník). Cieľom bolo poukázať na obchodovanie s ľuďmi, legálne a nelegálne drogy a
sexuálne deviácie páchané na mladistvých. Súčasťou prednášky boli aj rady a poučenia ako
reagovať v kritických situáciách. Prednášky sa uskutočnili v mesiaci október na Súkromnom
gymnáziu Mercury 3 krát. V hodnotenom období január – október 2008 zaslalo OR PZ v
Bratislave V. 7 článkov do Petrţalských novín a Bratislavských novín. Dňa 13. októbra 2008
poskytovala preventistka OR PZ BA V. súčinnosť KDI na preventívnej aktivite „Seniorfest –
Bezpečnosť na cestách“.
OO PZ v rámci OR PZ BA V.: V rámci týchto útvarov sa uskutočnili prednášky
zamerané na zvyšovanie právneho vedomia detí a mládeţe pre 12 - 16 ročných ţiakov ZŠ.
Tieto prednášky (v počte 8) vykonával plk. Ján Štrpka a to napr. na ZŠ Budatínskej,
Pankúchovej alebo na Súkromnom gymnáziu Mercury.
Ďalšie preventívne prednášky boli zamerané na objasnenie základných medziľudských
vzťahov, trestná činnosť páchaná na základných školách a násilie okolo nás. Prednášky
(v počte 3) vykonával práp. Bc. Klement Blaško referent OO PZ - Petrţalka stred
a zrealizované boli napr. na ZŠ Dudova.
Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Bratislave - okolie
Skupina prevencie OR PZ BA – okolie: TV Pezinok nakrútila s preventistkou
príspevok s témou ako ochrániť svoje obydlie pred zlodejmi počas
dovolenky –
neprítomnosti. V mesiaci október v MŠ Kráľová pri Senci – preventistka zrealizovala

11

prednášku na tému ,,Pozor pred cudzími ľuďmi“. Cieľom bolo aby sa deti naučili ostraţitosti
a nedôverovali cudzím ľuďom.
V mesiaci október bola na ZŠ Rovinka, vykonaná prednášku pre ţiakov I. stupňa pod
názvom ,,Dopravná výchova“. Ţiaci sa dozvedeli o práci dopravnej polície a cieľom
bolo, aby si uvedomili, ţe aj oni ako chodci a cyklisti sú účastníkmi cestnej premávky a preto
musia dodrţiavať zákonom stanovené pravidlá.
OO PZ a iné útvary v rámci OR PZ BA - okolie:
V mesiaci január preventistka v spolupráci s riaditeľom OO PZ Stupava vykonali
prednášku na tému ,,Šikanovanie“, ktorej sa zúčastnili všetky 9. ročníky. Na škole sa
vyskytol problém šikanovania a ţiakom bola vysvetlená trestnoprávna rovina.
V mesiaci máj ODI vykonalo prednášku pre 7 – 9 ročných ţiakov na tému ,,Ja,
bicykel a cesta“ pre ţiakov ZŠ-Suchohrad. Deti sa oboznámili s povinnou výbavou bicykla,
naučili ich niekoľko dôleţitých dopravných značiek a vštepovali im ako sa má správať
účastník cestnej premávky. Na ZŠ Častá - preventistka spolu s policajtmi ODI vykonali
prednášku s predvádzaním modelových situácií na dopravnom ihrisku k téme ,,Dopravná
výchova“, ktorej sa zúčastnili ţiaci všetkých ročníkov.
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Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trnave
Príslušníci OKaP KR PZ v Trnave sa spolupodieľali na zvyšovaní dôveryhodnosti PZ
a na skvalitňovaní prezentácie PZ. KR PZ v Trnave prostredníctvom médií sprostredkovalo
verejnosti informácie z oblasti prevencie kriminality, ktoré mali prispievať k prevencii
kriminality páchanej na občanoch. Priebeţne bola zverejňovaná objasnená závaţná trestná
činnosť a verejnosť bola informovaná o dopravno-bezpečnostnej situácii a nehodovosti na
teritóriu KR PZ.
V spolupráci s Duchovnou sluţbou MV SR v súvislosti s blíţiacim sa termínom
zavedenia jednotnej meny euro zabezpečilo OKaP KR PZ zverejnenie výzvy pre seniorov
a širokú verejnosť.
„Deň Polície“ – kaţdoročné preventívne podujatie pre verejnosť, zamerané na
pozitívnu propagáciu Policajného zboru a ukáţky techniky, výstroja a výzbroje PZ, pri ktorej
prezentovali svoju činnosť policajti všetkých sluţieb PZ. Akcia bola vykonaná dňa 13. júna
2008 na Trojičnom námestí v Trnave.
Aktivity tematicky zamerané na „Obchodovanie s ľuďmi“. Zámerom stretnutí so
študentkami maturitných ročníkov stredných škôl, bolo poskytnutie základných informácií o
rizikách spojených s vycestovaním do zahraničia za účelom zárobkovej činnosti. Prednášky sa
vykonávali na stredných a učňovských školách v okrese Trnava, Piešťany a Hlohovec aj
v rámci preventívnej aktivity „Podám Ti pomocnú ruku“ na témy základné informácie
o trestno-právnej zodpovednosti, druhy trestov a drogová trestná činnosť z pohľadu trestného
zákona.
„Jablko – Citrón“ – dopravno - preventívna akcia zameraná na dodrţiavanie pravidiel
cestnej premávky, ktorá sa uskutočnila dňa 27. mája 2008 v Trnave, v Maduniciach a
v Piešťanoch, v spolupráci s poisťovňou Generali a.s. a za účasti ţiakov základných škôl.
Dňa 3. novembra 2008 sa konala celoslovenská dopravno - preventívna akcia „Aby
deti nezomierali“. Akcia bola súčasťou kampane na zníţenie detskej úrazovosti, ktorú
organizoval Detský fond Slovenskej republiky. Bola zameraná na zvýšenie bezpečnosti
ţiakov I. ročníkov, ako účastníkov cestnej premávky. V priebehu akcie boli deťom rozdané
reflexné prívesky, reflexné pásky a ďalší propagačný materiál.
Referenti špecialisti OKaP KR PZ v Trnave spolupracovali na pilotnom projekte
Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií „Vidíš ma?!“. Projekt prebiehal počas
Európskeho týţdňa bezpečnosti cestnej premávky, počas ktorého boli v rámci projektu
v októbri 2008 vykonané besedy so ţiakmi 1. ročníkov a s ich rodičmi na tému dopravnej
výchovy. Projekt bol zameraný na zvýšenie viditeľnosti účastníkov cestnej premávky
a elimináciu dopravných nehôd u ţiakov 1. ročníkov ZŠ.
V septembri 2008 OKaP KR PZ v Trnave participovalo na podujatí Mestskej polície
v Piešťanoch „Deň polície a ozbrojených zloţiek“. Podujatie bolo vykonávané v rámci
projektu „Prevenciou proti represii“. Akcia sa konala v areáli Vojenského historického múzea
v Piešťanoch.
Na základe poţiadaviek škôl sa vykonávali besedy, prednášky a diskusie
v materských, základných a stredných školách v okrese Trnava, Piešťany a Hlohovec.
Prednášky boli zamerané na dopravnú výchovu, extrémizmus, výtrţníctvo, trestno-právnu
zodpovednosť mladistvých, šikanovanie, prezentáciu policajnej práce a prevenciu
protispoločenskej a drogovej trestnej činnosti.
„Bezpečne doma i na cestách“ - besedy a diskusie v kluboch seniorov na teritóriu
trnavského kraja. Besedy pre seniorov boli venované ochrane samotnej osoby – ako sa nestať
obeťou trestného činu. Prioritne bola venovaná pozornosť rizikám súvisiacim so zmenou
meny na eurá. Ďalej bola vyvíjaná snaha pripomenúť seniorom vodičom, ktorí vedú motorové
vozidlá, aby nezabúdali na povinné lekárske prehliadky po dovŕšení 60-teho roku ţivota.
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Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Dunajskej Strede
Na teritóriu OR PZ v Dunajskej Strede bolo vykonaných 85 prednášok na 26 školách,
resp. predškolských zariadeniach okresu Dunajská Streda na témy ako „Trestné právo“,
„Kriminalita mladistvých“, „Drogy a drogová kriminalita“, „Domáce násilie“, „Dopravná
výchova“, 4 prednášky boli vykonané v domovoch dôchodcov na tému „V bezpečí aj na
dôchodku“. V spolupráci so staršími referentmi psovodmi a dopravným inţinierom boli na
siedmych školách, resp., predškolských zariadeniach, vykonané ukáţky práce policajtov a
sluţobných psov, ako aj ukáţky policajnej techniky.
OR PZ v Dunajskej Strede organizovalo dňa 6. júna 2008 v obci Trhová Hradská
„Deň polície“, v rámci ktorého boli pre prítomnú širokú verejnosť predvedené ukáţky
činnosti sluţobných kynológov, hipológov, kriminalistických technikov ÚJKP OR PZ,
policajtov PPÚ OPP KR PZ v Trnave, colného úradu a hasičského a záchranného zboru.
Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Galante
V oblasti preventívnych aktivít bola venovaná pozornosť prednáškovej činnosti v
spolupráci so základnými, špeciálnymi a strednými školami, ako aj predškolskými
zariadeniami na teritóriu okresu Galanta. Prednášková činnosť bola zameraná na témy
prevencia kriminality páchanej mládeţou a na mládeţi, šikanovanie a záškoláctvo, drogová
trestná činnosť, trestná zodpovednosť mladistvých, na prevenciu viktimácie a na dopravnú
výchovu.
V roku 2008 staršia referentka skupiny prevencie vykonala prednášky v základných,
stredných, resp. predškolských zariadeniach okresu Galanta v spolupráci so staršími
referentmi psovodmi a starším referentom - dopravným inţinierom. Boli vykonané aj ukáţky
práce policajtov a sluţobných psov, ako aj ukáţky policajnej techniky.
OR PZ v Galante zorganizovalo v júni 2008 „Deň detí“ spojený s oslavami „Dňa
polície“, ktorá sa uskutočnila na Galantskom štadióne. V rámci realizácie uvedenej akcie bola
vykonaná prezentácia činnosti polície v súčinnosti s policajtmi OPP OR PZ, ODP OR PZ,
OKP OR PZ v Galante a policajtov PPÚ OPP KR PZ v Trnave. Na uvedenej akcii
participovali zamestnanci Mestskej polície v Galante, pracovníci Regionálneho úradu
verejného zdravia Galanta, Galantské osvetové stredisko, pracovníci
Mestského úradu Galanta, pracovníci Centra voľného času Galanta, Regionálneho
úradu verejného zdravotníctva.
Dňa 28.05.2008 sa v okrese Galanta konala celoslovenská dopravno –preventívna
akcia „Jablko – citrón“ . Uvedenej akcie sa zúčastnili ţiaci 4. ročníka Základnej školy Pusté
Úľany, dvaja pracovníci poisťovne Generali, 4 príslušníci ODI Galanta a staršia referentka
skupiny prevencie VO OR PZ v Galante.
OR PZ v Galante do preventívno-výchovných aktivít v priamom výkone sluţby vo
zvýšenej miere zapájali aj orgány a organizácie III. sektora pôsobiace v galantskom regióne
a to najmä Územný spolok Slovenského Červeného kríţa v Galante, s ktorým boli vykonané
dve preventívne akcie v dňoch 19. mája 2008 a 8. júla 2008.
Dňa 3. novembra 2008 bola realizovaná akcia v súvislosti s preventívnym projektom
„Aby deti nezomierali – zníţenie detskej úrazovosti“ na území OR PZ Galanta. Preventívnodopravná akcia bola vykonaná s cieľom upozorniť deti na riziká spojené s cestnou premávkou
pri nedodrţiavaní zásad premávky na pozemných komunikáciách, najmä pri prechádzaní
mimo vyznačených priechodov pre chodcov a tým zvýšenie ich právneho vedomia pri ceste
do a zo školy.
V roku 2008 sa OR PZ spolupodieľalo aj na realizácii preventívneho projektu
„Hľadané deti“, ktorý bol určený hlavne pre deti predškolského veku a ţiakov 1. ročníkov
základných škôl. Cieľom projektu bolo upozornenie detí na závaţnosť témy – unesené,
stratené, odídené deti a ponúknuť im stratégie a formy správania sa v krízovej situácii.
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OR PZ v Galante realizovalo v 1. ročníkoch základných škôl v okrese Galanta aktivitu
„Karta istoty“, s cieľom zníţiť delikventné správanie sa detí, informovať maloletých
o dôsledkoch nevhodného správania sa, poskytnúť základné informácie a rady o situáciách,
ktoré môţu nastať počas prázdnin resp. v čase keď nenavštevujú školské zariadenia a ocitnú
sa sami doma. Súčasťou aktivity bolo osvojenie si niektorých dôleţitých telefónnych čísiel.
Počas školského roka 2008 prebiehala na území okresu Galanta dopravno-výchovná
aktivita „Bicykel“. Cieľom aktivity bolo naučiť deti základné pravidlá cestnej premávky
a naučiť ich jazdiť na bicykli po verejných komunikáciách a zníţiť tak dopravnú nehodovosť,
chrániť ţivot a zdravie účastníkov cestnej premávky.
Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Senici
„Dopravná výchova“ – v rámci dopravnej výchovy realizovali policajti ODI besedy so
ţiakmi prvých ročníkov základných škôl v meste Senica, ktoré pravidelne organizuje Centrum
voľného času Stonoţka v Senici v mesiaci október. Ďalej participovali na okresnej súťaţi „Na
bicykli bezpečne“, ktorá pozostávala z teoretickej časti a jazdy zručnosti na bicykli, ktorú
organizovalo Centrum voľného času Stonoţka a bola určená pre ţiakov II. stupňa základných
škôl. Súťaţ sa uskutočnila 28. mája 2008 v Senici.
„Jablko – Citrón“ – dopravná preventívna akcia zameraná na dodrţiavanie pravidiel
cestnej premávky, ktorá sa uskutočnila dňa 27. mája 2008 v mestách Senica a Holíč
v spolupráci s poisťovňou Generali a.s. a za účasti ţiakov základných škôl.
Dopravno-bezpečnostná akcia „Deti“ – realizuje sa zvýšený výkon sluţby na cestách
v blízkosti základných škôl v čase ukončenia a začiatku školského roka.
„Aby deti nezomierali“ – celoslovenská dopravno - preventívna akcia zameraná na
zvýšenie bezpečnosti ţiakov I. ročníkov ZŠ ako účastníkov cestnej premávky, ktorá sa
uskutočnila dňa 3. novembra 2008. V rámci akcie boli deťom rozdané reflexné prívesky,
reflexné pásky a propagačný materiál. Akcia bola súčasťou kampane na zníţenie detskej
úrazovosti, ktorú organizoval Detský fond Slovenskej republiky.
„Pripútaj sa k ţivotu!“ – dopravno - preventívna akcia zameraná na kontrolu detských
sedačiek v autách a pouţívanie bezpečnostných pásov. Akcia bola súčasťou kampane Rady
vlády Slovenskej republiky pre bezpečnosť cestnej premávky a uskutočnila sa v mesiaci
november.
Policajti ODI vykonávali prednášky podľa poţiadaviek základných škôl.
„Deň otvorených dverí pre deti a mládeţ“ – 24. júna 2008 – preventívne podujatie pre
deti a mládeţ v priestoroch III. základnej školy v meste Senica zamerané na pozitívnu
propagáciu Policajného zboru a ukáţky techniky, výstroja a výzbroje PZ, pri ktorom
prezentovali svoju techniku aj policajti Mestskej polície Senica. Súčasťou akcie bola ukáţka
poskytovania prvej pomoci pracovníčkami miestnej organizácie Slovenského červeného kríţa
Senica. Ţiaci mali moţnosť zúčastniť sa rôznych kvízov, so zameraním na poznávanie
dopravných značiek, dopravných predpisov a získavanie informácií o závislostiach.
XII. ročník seminára „Chráňme sa pred drogovým nebezpečenstvom“, sa uskutočnil
dňa 15. októbra 2008 v Senici v spolupráci s členmi Komisie pre protispoločenskú činnosť pri
Mestskom úrade Senica. Hlavnou témou seminára bola prevencia, zvládanie nelátkových
závislostí, drogy a klubová scéna na Slovensku.
„Obchodovanie s ľuďmi“ – besedy zamerané na poskytnutie základných informácií o
rizikách spojených s vycestovaním do zahraničia za účelom zárobkovej činnosti. Súčasťou
besied bolo premietanie videokazety, ktorú spracovala Medzinárodná organizácia pre
migráciu a poskytnutie komplexných informácií o tom, ako sa pripraviť na cestu, pobyt či
prácu v zahraničí. Na besedách sa zúčastnilo 275 študentov tretích a štvrtých ročníkov z
piatich stredných škôl v mestách Senica a Skalica.
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Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trenčíne
V mesiaci apríl policajti OO PZ Partizánske spolupracovali s autoškolou ELMA
a Študentskou radou Gymnázia v Partizánskom pri organizovaní bezpečnostno-orientačnej
automobilovej súťaţe, kde policajti OO PZ v Partizánskom vykonávali kontrolu dodrţiavania
pravidiel cestnej premávky, kontrolu alkoholu u súťaţiacich a vybavenie motorových vozidiel
súťaţiacich, s cieľom preveriť u vodičov i ostatných účastníkov - nevodičov znalosti
z dodrţiavania pravidiel cestnej premávky.
V máji zrealizoval dopravný inţinier KDI KR PZ v Trenčíne spolu s Metodickopedagogickým centrom v Trenčíne a AŠK J. Prekop odborný seminár pre riaditeľov
základných škôl. Témou seminára bola dopravná výchova na základných školách, pričom na
programe bola bezpečnosť cestnej premávky, technické zabezpečenie cestnej premávky
a výučba a simulácia dopravných situácií na dopravnom ihrisku.
Študentom stredných škôl OKaP KR PZ v Trenčíne sprostredkovalo prehliadku
Ústavu na výkon trestu odňatia slobody: v apríli v Ilave a v mesiaci máj v Dubnici nad
Váhom. Podľa vyjadrení študentov išlo o veľmi poučnú a zaujímavú „exkurziu“ so záverom,
ţe budú robiť všetko pre to, aby sa tam nikdy nedostali naozaj.
V spolupráci s Generali poisťovňou, a.s. prebehla v Trenčianskom kraji dopravnopreventívna akcia „Jablko – citrón“, Akcie sa zúčastnili ţiaci piatych ročníkov vybraných
škôl, ktorí spolu s dopravnými policajtmi dohliadali nad dodrţiavaním pravidiel cestnej
premávky, pričom vzorných vodičov odmeňovali jabĺčkami a vodičov, ktorí sa dopustili
menej závaţného priestupku „odmenili“ citrónom.
Dňa 30. mája 2008 sa na letisku v Prievidzi uskutočnil „Deň polície, armády
a záchranných zloţiek“ a „Medzinárodného dňa detí Slovenských elektrární, a. s. ENEL“,
ktorý organizovala Mestská polícia Prievidza. Na akcii sa zúčastnili aj policajti z OR PZ
v Prievidzi, ktorí zabezpečovali príslušnú techniku, výzbroj, výstroj a ukáţky sluţobnej
činnosti.
V júli sa konala v letnom detskom tábore Lovichovec v Bošáci pre deti s poruchami
správania z okresu Dunajská Streda celodenná akcia spojená s ukáţkami policajnej činnosti
a besedou na tému trestno-právna zodpovednosť. Počas letných prázdnin boli tieţ vykonávané
preventívne akcie a prednášky pre deti z letných detských táborov v Opatovej „Slniečko“
a v Lúke nad Váhom „Platan“. Deti boli nadšené z policajnej techniky a tieţ z ukáţok činnosti
policajnej kynológie.
V dovolenkovom období boli distribuované občanom publikácie „Bývajme bezpečne“,
ktoré boli vytvorené v spolupráci s firmou Adlo – bezpečnostné dvere s.r.o. a P PZ. Polícia
chcela týmto spôsobom poukázať na to, ţe kaţdý si musí svoj majetok ochraňovať sám
a ponúkla moţnosti a prostriedky ochrany.
V mesiacoch máj a september roku 2008 boli za aktívnej spolupráce ODI OR PZ
Prievidza usporiadané „Medzinárodné majstrovstvá Slovenskej republiky SUPERMOTO“ pre
širokú motoristickú verejnosť s účasťou cca 1500 ľudí, s vytvorením uzatvorenej trate mimo
cestnej premávky, kde bola umoţnená jazda verejnosti s dôrazom na zvýšenie zručnosti,
ovládateľnosti motocykla a reakcie jazdca motocykla aj pri vysokých rýchlostiach.
Počas mesiaca október a november 2008 boli prostredníctvom ODI distribuované
bulletiny o kúpe ojazdeného motorového vozidla, ktorého cieľom je okrem zvyšovania
právneho vedomia občanov v danej oblasti aj poskytnutie návodu ako sa nestať obeťou
neserióznych obchodníkov s ojazdenými autami.
Dňa 3. novembra sa konala v mestách Trenčín, Púchov, Povaţská Bystrica, Prievidza
a Partizánske preventívna dopravná akcia „Aby deti nezomierali – stop detskej úrazovosti“.
Deti boli pred vybranými školami, ktoré sú v blízkosti frekventovaných ciest policajtmi
upozorňované na riziká pri nedodrţiavaní pravidiel cestnej premávky, najmä pri prechádzaní
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mimo vyznačených priechodov pre chodcov. Zároveň boli preverované ich vedomosti
z pravidiel premávky na pozemných komunikáciách a odmeňované reflexnými smajlíkmi.
Policajti ODI OR PZ v Prievidzi sa v mesiaci november 2008 zúčastnili dopravnej
výchovy detí základných škôl, ktorá bola organizovaná autoškolou Králik, kde policajti
vykonali ukáţku ručného riadenia kriţovatky na prenosnom detskom dopravnom ihrisku na
Nám. Slobody v Prievidzi. Obdobného podujatia sa policajti ODI OR PZ Prievidza
a Partizánske zúčastnili na základe poţiadavky Mestského úradu Partizánske v mesiaci
október 2008 v autoškole SAŠA. Súčasťou otvorenia boli prednášky o bezpečnosti na
cestách, ukáţka automobilovej techniky polície ako aj praktická jazda ţiakov.
Policajti OR PZ v Prievidzi vykonali v roku 2008 päť preventívno-bezpečnostných
akcií zameraných na eliminovanie aktivít extrémistov a trestnej činnosti s prvkami
extrémizmu. Akcie boli vykonané najmä na miestach častého výskytu záujmových osôb
z prostredia extrémistických skupín najmä v priestoroch ATC Priehrada Nitrianske Rudno
a na verejných priestranstvách mesta Prievidza v súvislosti s pochodom pri výročí úmrtia
prívrţenca hnutia Skinheads Jaroslava Bahnu.
V roku 2008 boli v Trenčianskom kraji vykonávané preventívno-bezpečnostné akcie
pod názvom „Mládeţ“, ktoré sú zamerané na podávanie alkoholických nápojov deťom
a mladistvým, pričom bolo skontrolovaných spolu 354 reštauračných zariadení.
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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 sociálno-patologických javov detí a mládeţe. Pracovníčky oddelenia komunikácie
a prevencie KR PZ v roku 2008 vykonali 114 preventívnych aktivít - prednášok a besied na
základných a stredných školách, v materských školách, v detských domovoch ako aj
v domovoch dôchodcov, ktoré boli zamerané na prezentáciu práce polície, 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.
Cieľom preventívnej aktivity s názvom „Drogový pes“ je eliminácia uţívania drog
a ich distribúcie na základných a stredných školách. Policajti vykonávajú tieto preventívne
kontroly s pouţitím sluţobných psov cvičených na vyhľadávanie omamných látok. Kontroly
sú zamerané na nedovolenú výrobu a drţbu omamnej látky, psychotropnej látky, jedu
a prekurzora a obchodovanie s nimi, ako aj šírenie toxikománie. Preventívne kontroly
vykonávajú pracovníci prevencie okresného alebo krajského riaditeľstva Policajného zboru, a
psovod so sluţobným psom. V Nitrianskom kraji bolo v roku 2008 vykonaných 85 kontrol.
KR PZ v spolupráci s Krajským školským úradom v Nitre zorganizovalo pracovné
stretnutia s riaditeľmi škôl, pracovníkmi odboru školstva Úradu Nitrianskeho samosprávneho
kraja, odboru školstva mestských úradov, Školského inšpekčného centra Nitra, pedagogickopsychologických poradní, oddelení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately Ústredia
práce, sociálnych vecí a rodiny, okresnej prokuratúry a mestských polícií v mestách
Topoľčany, Levice, Nové Zámky a Komárno. Cieľom stretnutí bolo spoločné riešenie
problematiky protiprávneho konania detí a mládeţe. K riešeniu prejednanej problematiky bola
zriadená pracovná skupina pre prípravu návrhu legislatívnych zmien, ktorá sa stretla na pôde
KR PZ Nitra v mesiaci apríl. Cieľom skupiny bolo iniciovať zmeny v zákonoch, ktoré priamo
súvisia s výchovou a vzdelávaním detí a mládeţe. Podnet na podanie pozmeňujúceho návrhu
školského zákona bol podaný na Národnú radu Slovenskej republiky.
Celoslovenská dopravno-preventívna akcia pod názvom „Jablko - citrón“ sa
v Nitrianskom kraji konala v mesiaci máj 2008. Akcie sa zúčastnili príslušníci ODI OR PZ,
pracovníci prevencie, pedagogickí pracovníci, ţiaci V. ročníkov základných škôl a pracovníci
poisťovne Generali. Pri tejto akcii bolo hodnotenie vodičov v kompetencii detí navštevujúcich
základné školy. Vodičovi, ktorý dodrţiaval dopravné predpisy, sa deti poďakovali a odmenili
ho jablkom. Naopak motorista, ktorý porušil predpisy, pokutu síce nedostal, ale deti ho
odmenili citrónom a vyzvali ho k ohľaduplnejšej jazde. Cieľom akcie bolo ukázať vodičom
problém nedodrţiavania maximálnej povolenej rýchlosti zo strany tých, ktorí sú najviac
ohrozovaní, t.j. zo strany detí. Zapájanie detí do takýchto preventívno-výchovných akcií je
dôleţité z pohľadu výchovy ich správania sa v cestnej premávke, ale i ako budúcich
potencionálnych vodičov.
Dňa 2. júna 2008 obec Čakajovce zorganizovala „Deň boja proti drogám“, na ktorom
sa zúčastnili pracovníčky OKaP KR PZ v Nitre, kde vykonali sériu prednášok k danej téme.
Zároveň predstavili prácu PZ.
Dňa 3. júna 2008 zorganizovala obec Alekšince spolu so ZŠ Alekšince uţ 11. ročník
akcie „Deň boja proti drogám, organizovanému zločinu, detskej prostitúcii a inej kriminálnej
činnosti“ pre ţiakov základnej školy, na ktorej spolupracovali aj pracovníčky OKaP KR PZ v
Nitre. Cieľom akcie bolo oboznámiť deti o nebezpečenstvách, ktoré vznikajú poţívaním
omamných látok a lepšie a efektívnejšie vyuţívanie voľného času. Bola predstavená i práca
polície.
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V júni preventistky OKaP KR PZ spolupracovali s Autoškolou Podsklan v Nitre. Pre
deti 1.aţ 4.ročníka základných škôl v Nitre bolo realizovaných deväť teoreticko-praktických
výcvikov na dopravnom ihrisku v Nitre.
Preventistky spolupracovali na príprave a realizácii akcie „Deň polície“, ktorá sa
konala dňa 6. júna 2008 v športovom areáli FC Nitra.
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
boli 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 rekreačných strediskách Diakovce a Podhájska, pri obchodných
domoch Tesco a 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 OKaP KR PZ vykonali besedu spojenú s
psychologickými hrami v detskom domove v Tajnej. Pracovníčkou prevencie OKaP KR PZ
boli uskutočnené dve prednášky v Centre voľného času v Šali a 1 prednáška v CVČ DOMINO v Nitre pre deti letného mestského tábora. Bolo im vysvetlené ako sa majú správať
na ulici, v škole, v obchodných domoch. Taktieţ boli upozornené na nebezpečenstvo, ktoré im
hrozí od neznámych ľudí. Zahrali si psychologické hry, zamerané na asertivitu. Ďalej boli
oboznámené s charakteristikou šikanovania, (priame a nepriame príznaky), pojmy agresor,
obeť, hrubý nátlak, útlak, násilie, lúpeţ a vydieranie. Bolo im vysvetlené, kto sa najčastejšie
stáva obeťou šikanovania, agresivity a násilia, aké sú odporúčania pre šikanovanú obeť a na
koho sa majú obrátiť, keby sa stali obeťou šikanovania.
V priebehu roka 2008 bola pozornosť venovaná aj seniorom. Starší ľudia boli
informovaní o najčastejšie páchanej trestnej činnosti a o prevencii pred ňou (ako si majú
zabezpečiť rodinné domy, aby nenosili so sebou väčšiu finančnú hotovosť, resp. aby mali
peniaze uloţené na viacerých miestach z dôvodu, ţe sa môţu stať obeťou trestného činu,
predovšetkým lúpeţného prepadnutia a podvodu). Ďalej boli upozornení na rizikové situácie
a ako predchádzať podvodom, aby si dali pozor na podomový predaj, falošných pracovníkov
poisťovní, elektrární a predovšetkým by nemali podpisovať ţiadne zmluvy, ktorým
nerozumejú. Nedôverovať a nevpúšťať neznámych ľudí do bytu, alebo domu. Získali
základné informácie čo majú robiť, keď ich „navštívi“ zlodej a načo netreba zabudnúť pri
vytočení telefónneho čísla 158.
Dňa 13. októbra 2008 sa uskutočnilo v Nitre na Svätoplukovom námestí podujatie
v rámci „Európskeho dňa bezpečnosti cestnej premávky“, ktorého sa zúčastnili i preventistky
OKaP 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.
V mesiaci október 2008 bola prezentovaná interaktívna výstava „Súvislosti - otázky
a odpovede“. Výstava sprostredkováva informácie o negatívnych stránkach alkoholu, tabaku
a marihuany zaujímavým a príťaţlivým spôsobom. V rámci okresu Nitra sa výstavy
zúčastnilo 29 tried z 8 základných škôl a to ţiaci 3.4. a 5 ročníka.
Preventistky OKaP KR PZ sa 3. novembra 2008 zúčastnili dopravnej akcie s názvom
„Aby deti nezomierali“, ktorej cieľom bolo zvýšenie bezpečnosti tých najmenších na ceste do
a zo školy zvýšením ich viditeľnosti.
V rámci „Európskeho týţdňa boja proti drogám“, bolo vykonaných 8 prednášok, ktoré
boli zamerané na drogy, drogové závislosti, škodlivosť drog a ich pôsobenie na ľudský
organizmus. Tieto prednášky boli spojené s besedami, na ktorých bolo ţiakom a študentom
vysvetlené, ako dokázať drogám povedať „NIE“.
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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
ODI vykonával v roku 2008 prednášky v autoškolách, v školských a predškolských
zariadeniach a domovoch dôchodcov, ktoré sa týkali správania sa účastníkov cestnej
premávky so zameraním na vzájomné správanie - rešpektovanie sa motorových
a nemotorových účastníkov cestnej premávky. V školských a predškolských zariadeniach boli
počas prednášok prezentované sluţobné pomôcky pouţívané počas realizácie miesta
dopravnej nehody (výjazdové vozidlo Multi Van) a realizácie dopravného priestupku (merač
rýchlosti Ramer). Účastníci prednášok obdrţali reflexné prvky - pásiky, ako prostriedok
k zamedzeniu prípadnej dopravnej nehody s cieľom zviditeľniť chodcov a cyklistov v cestnej
premávke.
V súvislosti s vykonávaním preventívno-výchovnej činnosti bolo v roku 2008
spracovaných 109 príspevkov pre regionálne média a 19 príspevkov pre televízie.
Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Komárne
V roku 2008 bolo policajtmi OR PZ v Komárne vykonaných 270 prednášok
zameraných na prevenciu drogových závislostí, rasizmu a extrémizmu, gamblerstvo,
záškoláctvo, násilie na deťoch a mládeţi ako aj na dopravnú výchovu.
V mesiaci jún roku 2008 sa na futbalovom štadióne KFC Komárno uskutočnilo
podujatie „Deň polície a Sv. Floriána“ spojený s ukáţkami práce policajtov a hasičov, ako aj
policajnej a hasičskej techniky.
Celoslovenský preventívny projekt „Vidieť a byť videný“ bol realizovaný na
základných a stredných školách, ale aj v kluboch dôchodcov (v Komárne, Kolárove,
Bátorových Kosihách, Hurbanove a v Domove dôchodcov v obci Kliţská Nemá).
Celoslovenský preventívny projekt „Hľadané deti“ - v rámci uvedeného projektu bolo
v roku 2008 prezentované DVD „Snehulienka trochu inak“ v 10 materských školách okresu
Komárno.
Celoslovenská preventívna akcia „Jablko - citrón“ bola vykonaná dňa 26.05.2008
v spolupráci s poisťovňou „GENERALI“.
Preventívny projekt „LUMIPER“ je zameraný na kontrolu spoločenských zariadení
a zábavných podnikov. Uvedený projekt sa realizuje v spolupráci s Obvodným úradom
v Komárne. V roku 2008 bolo realizovaných 7 akcií.
Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Leviciach
V priebehu roka 2008 bolo vykonaných policajtmi OR PZ v Leviciach celkom 276
prednášok a besied vo všetkých stupňoch škôl a v domovoch dôchodcov. Prednášky boli
zamerané na závislosti, extrémizmus, domáce násilie, dopravnú výchovu, trestnoprávnu
zodpovednosť a kriminalitu.
Realizovali sa preventívno-bezpečnostné akcie s názvom „LUMIPER“, ktorých v roku
2008 bolo vykonaných 26.
Regionálnej tlači bolo poskytnutých 182 článkov so zameraním na predchádzanie
dopravných nehôd a trestnej činnosti, najmä majetkovej a násilnej.
OR PZ organizuje stretnutia s občanmi a so starostami obcí. Policajti z OR PZ
v Leviciach sa zúčastnili v priebehu roka 2008 na 477 stretnutiach s občanmi, resp. starostami
a inými subjektami.
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Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Nových Zámkoch
OR PZ Nové Zámky v priebehu roka 2008 pokračovalo v osvedčených preventívnych
aktivitách PZ. Zúčastňovalo sa projektov, 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.
V rámci celoslovenského projektu „Aby deti nezomierali“ sa dňa 3. novembra 2008
uskutočnila preventívna akcia pri ZŠ Mostná v Nových Zámkoch, kde sa počas akcie deťom
rozdávali reflexné materiály.
V súvislosti s preventívnym projektom „Hľadané deti“ bolo distribuované CD
„Snehulienka trochu inak“ na materské školy v policajnom okrese.
V priebehu roka 2008 bolo vykonaných policajtmi OR PZ v Nových Zámkoch celkom
220 prednášok, besied a ukáţok na rôzne témy. Napríklad prednášky zamerané na
extrémizmus v 10. prípadoch, pre Rómov 35 prednášok, ďalšie prednášky v domovoch
dôchodcov, v autoškolách, na základných a stredných školách, ako aj v predškolských
zariadeniach na tému 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
ako „Jablko – citrón“, meranie rýchlosti - rozdávanie kresieb s nápismi „Vďaka, ţe si nás
všímate“.
V rámci OR PZ sú vykonávané vlastné preventívne akcie aj v spolupráci s Ústredím
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. Takto bolo v priebehu roka zistených 101 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,
Novozámocká televízia. OR PZ spolupracuje tieţ pri prezentácii preventívnych programov
Policajného zboru cestou regionálnych médií smerom k 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 18 upozornení a 24 informácií o trestných činoch.
Napríklad v čase letnej turistickej sezóny pri zvýšenom nápade krádeţí do bytov cez balkóny
bytov, pri podvodoch na senioroch, boli realizované výzvy v regionálnych médiách, na
výveskách, v obecných rozhlasoch, kde sme upozorňovali na túto trestnú činnosť.
OR PZ pravidelne organizuje stretnutia s občanmi, so starostami a primátormi miest a
obcí. Celkom OR PZ v Nových Zámkoch takto zorganizovalo, alebo sa policajti OR PZ
zúčastnili v priebehu roka 2008 na 548 stretnutiach s občanmi, resp. starostami a inými
subjektami.
V rámci propagácie svojej činnosti, ako i činnosti PZ priamo zabezpečovalo OR PZ
v Nových Zámkoch hromadnú spoločenskú akciu „Deň polície“. Deň polície bol uskutočnený
celkom v troch mestách a to v meste Šurany, Šaľa a v meste Nové Zámky. Na podujatí sa
prezentovali ukáţky z práce PZ, policajnej techniky i práce a techniky hasičského
a záchranného zboru s cieľom spopularizovať prácu polície a zvýšiť jej povedomie v očiach
verejnosti.
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Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Topoľčanoch
V rámci okresu boli realizované prednášky v materských a základných školách,
v domovoch dôchodcov, diagnostických centrách, domovoch mládeţe na rôzne témy
súvisiace s kriminalitou podľa poţiadaviek , resp. podľa aktuálnej situácie v oblasti
kriminality.
V rámci realizácie projektu „KOPRAK“ boli vykonávané preventívne kontroly
reštauračných zariadení, herní a zábavných podnikov, so zameraním na záškoláctvo,
podávanie alkoholu a tabakových výrobkov osobám mladším ako 18 rokov v spolupráci
s Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny a s Mestskou políciou Topoľčany, ktorá je autorom
projektu. Práca polície bola prezentovaná názornými ukáţkami z rôznych odborov
a špecializácií - kynológia, kriminalistickí technici, poriadková polícia a pod..
Pre zvyšovanie bezpečnosti na cestách boli vykonávané prednášky na tému dopravy
a správania sa na pozemných komunikáciách, okrem toho boli podávané regionálnym médiám
informácie o dopravných nehodách, s cieľom eliminovať dopravnú nehodovosť.
Regionálnej tlači, regionálnym médiám, ako aj obecným rozhlasom boli poskytované
články a oznamy preventívneho charakteru.
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Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici
OKaP KR PZ v Banskej Bystrici bolo v hodnotenom období roku 2008 vykonaných
113 prednášok a besied s počtom pribliţne 2800 účastníkov. Na materských školách bolo
uskutočnených 9 prednášok s počtom 200 účastníkov, na základných školách bolo
vykonaných 83 prednášok a besied s počtom 1625 ţiakov, na stredných školách sa
uskutočnilo 18 prednášok za účasti 530 študentov. V domove mládeţe boli vykonané 4
besedy s počtom 90 účastníkov. V zariadení pre telesne postihnutých boli vykonané 2
prednášky s počtom 40 účastníkov. Témami prednášok boli dopravná výchova, šikanovanie,
drogová kriminalita a prevencia drogových závislostí a právne vedomie mladého človeka.
V roku 2008 boli pracovníkmi prevencie vykonané školenia koordinátorov prevencie zo ZŠ
a SŠ v počte 3 na tému Extrémizmus a rasizmus a 2 na tému Obchodovanie s ľuďmi, na
ktorých sa zúčastnilo 80 účastníkov. Okrem toho boli zorganizované ďalšie aktivity, a to Deň
detí pod Pamätníkom SNP v Banskej Bystrici, Deň polície pod Pamätníkom SNP v Banskej
Bystrici, preventívna akcia „Jablko - citrón“ zameraná na bezpečnosť v cestnej premávke
v spolupráci s KDI KR PZ v Banskej Bystrici. V letných mesiacoch počas prázdnin sa
pracovníci prevencie zúčastňovali na 5 aktivitách v letných táboroch s účasťou pribliţne 180
detí.
Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici
V rámci OR PZ v Banskej Bystrici v roku 2008 bolo príslušníkmi PZ vykonaných
celkom 41 prednášok a besied na základných školách a stredných školách, ktorých sa
zúčastnilo 1553 ţiakov. Na stredoškolských internátoch bolo vykonaných spolu 15 prednášok
s účasťou 260 študentov. V rámci prednášok a besied bolo vykonaných aj 6 prednášok
v domovoch dôchodcov s účasťou 80 dôchodcov. Témou prednášok a besied boli informácie
o úlohách a činnosti Policajného zboru, 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.
Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Brezne
V rámci OR PZ v Brezne bolo v roku 2008 príslušníkmi PZ vykonaných celkom 111
prednášok a besied, ktorých sa zúčastnilo 6011 ţiakov. Prednášky a besedy na úrovni
základných škôl boli v počte 58, ktoré si vypočulo celkom 3391 ţiakov, na špeciálnych
základných školách bolo vykonaných 7 prednášok pre 165 ţiakov, na úrovni stredných škôl
bolo zrealizovaných celkom 21 besied a prednášok s účasťou 1119 osôb. Témou prednášok
a besied bola kriminalita mládeţe a trestná činnosť páchaná na mládeţi, drogová kriminalita,
dopravná výchova, úlohy a činnosť Policajného zboru, šikanovanie, extrémizmus.
Masovokomunikačným prostriedkom bolo poskytnutých 10 príspevkov, 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 132
prednášok a besied na materských, základných a stredných školách, ktorých sa zúčastnilo
spolu 4900 ţiakov a pedagogických pracovníkov. 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 Policajného zboru a jej význam vo vzťahu
k spoločnosti. Prezentovanie práce príslušníkov PZ bolo na regionálnej úrovni, najmä s
pracovníkmi týţdenníka Novohradské noviny a s redakciou POKROK vo Veľkom Krtíši
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ako aj s mestským alebo obecnými rozhlasmi. Okrem uvedených aktivít sa v mesiaci konal
v Lučenci Deň polície, na ktorom sa zúčastnili všetky zloţky OR PZ a bola prezentovaná
práca polície širokej verejnosti.
Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Rimavskej Sobote
V rámci OR PZ v Rimavskej Sobote bolo v hodnotenom období skupinou prevencie
VO OR PZ vykonaných 227 prednášok a besied s počtom 4505 účastníkov. V materských
školách bolo zrealizovaných 7 besied s počtom 15 detí. Na základných školách bolo
vykonaných 210 prednášok s počtom 4200 zúčastnených ţiakov. Na stredných školách boli
vykonané 4 prednášky s počtom 120 zúčastnených študentov. Témami prednášok boli úlohy
a sluţby Policajného zboru, kriminalita mládeţe, dopravná výchova, rasovo motivované
trestné činy, šikanovanie. V roku 2008 boli 12 krát vykonané akcie zamerané na pobyt
maloletých a mladistvých v reštauračných zariadeniach v doobedných hodinách a podávanie
alkoholických nápojov mladistvým. Bolo vykonaných aj 11 kontrol na vyhľadávanie
návykových látok v školských priestoroch. Ďalej boli v 5 regionálnych periodikách
uverejnené podľa aktuálnej situácie články na témy: Chráňme si deti, Nový spôsob
vykrádania bytov, Lúpeţné prepadnutia, Dovolenka – raj pre zlodejov, Leto – čas vreckárov,
Falšovanie bankoviek, Starajte sa o svoje veci.
Okresné riaditeľstvo Policajného zboru vo Zvolene
Významnou súčasťou prevencie sú 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 84, na ktorých sa zúčastnilo
2999 účastníkov na školách. Počas „Týţdňa boja proti drogám“ boli ţiakom v Krajskej
kniţnici vo Zvolene vykonané besedy a prednášky s danou témou. Na základných školách
prebieha dopravná výchova pre ţiakov spojená s odovzdávaním preukazov cyklistov. Na
základných školách v roku 2008 bolo vykonaných celkom 13 ukáţok na vyhľadávanie drog
pomocou sluţobného psa, ktorých sa zúčastnilo 1060 detí. Ďalej bola zorganizovaná
preventívno–výchovná akcia „Jablko – citrón“ zameraná na vodičov motorových vozidiel,
preventívno–výchovná akcia „Vysvedčenie“ na námestí vo Zvolene. Veľmi vydarená
preventívno-výchovná aktivita bola pod názvom „VYSVEDČENIE“ na Námestí SNP vo
Zvolene, ktorá bola spojená s oslavami Dňa polície. Tento deň bola prezentovaná práca
policajtov na úseku prevencie, kynológie, ochrany objektov, vyšetrovania, kriminalistických
technikov, poriadkovej polície, pyrotechnikov, zásahovej techniky a ukáţky zbraní a munície,
ale bol vytvorený aj priestor pre rady a dotazy od občanov. Prezentácie sa zúčastnila aj
Mestská polícia vo Zvolene. V rámci OR PZ boli vykonané aj 2 branno – bezpečnostné
súťaţe o putovný pohár riaditeľa OO PZ Detva – 6 . ročník a OO PZ Krupina – 23. ročník.
Poriadková polícia vykonala 445 preventívno-bezpečnostných akcií počas celého roka, ktoré
boli zamerané na podávanie alkoholu mladistvým, prítomnosť drog, ochranu verejného
poriadku, predchádzanie násilnej a majetkovej trestnej činnosti, boj proti extrémizmu,
bezpečnosť plynulosť cestnej premávky a pod.. 1002 uchádzačom o vodičské preukazy bolo
v jednotlivých autoškolách vykonaných 108 prednášok na tému príčiny dopravných nehôd.
V regionálnej tlači vyšlo niekoľko článkov – „Alarmujúce údaje k dopravnej nehodovosti,
účasť chodcov na dopravných nehodách, cyklisti a výbava bicykla, bezpečnosť ţiakov, detská
polícia, vieme predchádzať nehodám na bicykli, niekoľko rád pre chodcov a cyklistov,
ochrana bytov a domov, pozor na podomových obchodníkov, upozornenia pre starších
občanov na zlodejov a Euro seniori“.
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Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Žiari nad Hronom
V rámci OR PZ v Ţiari nad Hronom bolo v roku 2008 vykonaných celkom 171
prednášok, na ktorých bolo 7107 účastníkov. Z tohto počtu bolo na základných školách
a materských školách vykonaných 148 prednášok a besied s počtom 6053 účastníkov, na
špeciálnych základných školách bolo vykonaných 7 prednášok s počtom 328 ţiakov, na
stredných školách 16 prednášok a besied s počtom 726 účastníkov. Témou prednášok a besied
boli práca Policajného zboru, 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. Okrem besied a prednášok OR PZ v Ţiari nad Hronom zorganizovalo
spoločne s Pohronským osvetovým strediskom v Ţiari nad Hronom výtvarnú súťaţ pod
názvom „POLÍCIA ZNÁMA – NEZNÁMA“. V mesiaci jún 2008 sa pod záštitou riaditeľa
OR PZ plk. Mgr. Mihála organizoval Deň polície, na ktorom sa pre širokú verejnosť
prezentovala práca polície, hasičov a záchranárov. Ďalej sa podieľalo na dopravnobezpečnostnej akcii pod názvom Jablko - citrón. V mesiaci december prebehla pod záštitou
riaditeľa OR PZ plk. Mgr. Mihála preventívna akcia „Skvelý deň“. Akcia spočívala v tom, ţe
na vybranej základnej škole si svoje úlohy vymenili pedagógovia s vybranými policajtmi. Títo
policajti v rámci vyučovacej hodiny ţiakom prezentovali svoju prácu.. Pedagógovia zase
prišli na OR PZ, kde za účasti riaditeľa sa zúčastnili na exkurzii. Na záver pedagógovia písali
pripravený test a dostali osvedčenie. Odozva na spomínanú akciu bola vysoko pozitívna.

25

Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Žiline
Prevencia kriminality sa na útvaroch KR PZ v Ţiline zameriavala predovšetkým na
primárnu sociálnu prevenciu kriminality mládeţe.
V roku 2008 bolo útvarmi KR PZ v Ţiline vykonaných 690 preventívnobezpečnostných akcií. Uvedené aktivity 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,
„Jablko-citrón“), 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) 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 kriminalistickotechnickej 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. „Bezpečne
s EUROM“, ktorá sa uskutočnila v meste Trstená. Zámerom bolo informovať širokú
verejnosť o zavádzaní novej meny na Slovensku a upozorniť ľudí na ochranné prvky nových
bankoviek. Súčasťou akcie bola aj dopravná súťaţ pre deti a strelecká súťaţ na optickej
strelnici. Pre občanov boli k dispozícii rôzne propagačné a informačné letáky k témam o Eure,
ale aj iným, ktoré súvisia s činnosťou polície na úseku prevencie.
V zmysle zákona č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov
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 PZ boli v sluţobnom obvode KR PZ zriadené
v roku 2001 „Policajné schránky dôvery“, ktoré boli jednou z preventívnych aktivít útvarov
PZ. Občania do policajných schránok dôvery vhadzovali svoje poznatky o páchaní
protizákonnej činnosti, pripomienky k práci policajtov, návrhy na skvalitnenie práce PZ
a rôzne nájdené doklady, ktoré by mohli byť zneuţité k páchaniu trestnej činnosti.
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 Policajného zboru, poprípade chce ostať v anonymite.
Útvary KR PZ v Ţiline vykonávajú v rámci prednáškovej činnosti aj rôzne iné aktivity
organizované pre širokú verejnosť, ktoré neboli vyššie uvedené. Jedná sa o nasledovné
aktivity:
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a) OKaP KR PZ v Ţiline - porady a konferencie - napr. s probačným a mediačným
úradníkom na Okresnom súde v Ţiline, pracovníkmi Vyššieho územného celku v Ţiline,
Rescue Team Slovakia a inými, ktorých cieľom bolo zosúladenie činnosti týchto inštitúcií
a výmena skúseností.
b) KDI KR PZ v Ţiline – pri skúškach ţiadateľov o vodičské oprávnenie sú vykonávané
prednášky o bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, najčastejšie príčiny dopravných
nehôd a dopravných nehôd s tragickými následkami.
c) OKaP, KDI a ÚJKP KR PZ v Ţiline – poskytovanie príspevkov pre masovokomunikačné
prostriedky (články a rozhovory), poskytovanie informácií v oblasti prevencie kriminality
formou rád a odporúčaní ako sa nestať páchateľom alebo obeťou rôzneho protiprávneho
konania prostredníctvom webovej stránky KR PZ v Ţiline.
Prevenciu kriminality sa na KR PZ v Ţiline podarilo úspešne realizovať v plánovanom
rozsahu.
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Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Prešove
Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Prešove a Okresné riaditeľstvo
Policajného zboru v Prešove
Od 1. mája 2008 je preventistka OR PZ v Prešove zaradená na OKaP KR PZ
v Prešove a preto aj preventívne aktivity v hodnotenom období boli realizované v úzkej
spolupráci. V priebehu roka 2008 sa preventívna činnosť vykonávala tak na úseku metodickej
činnosti vo vzťahu k jednotlivým sluţbám OR PZ a KR PZ, ako aj v prednáškovej
a poradenskej činnosti, preventívnych aktivít realizovaných s orgánmi štátnej správy,
organizáciami a inštitúciami pôsobiacimi v oblasti prevencie.
S cieľom prevencie viktimácie a prevencie závislosti boli za hodnotené obdobie roka
2008 na teritóriu okresného riaditeľstva realizované preventívno-výchovne aktivity
a programy Policajného zboru pre deti a mládeţ a to nasledovne:
Dňa 16. apríla 2008 zorganizovali a vykonali preventistky OKaP KR PZ v súčinnosti
s okresnými kynológmi preventívno-výchovnú akciu pod názvom „Drogová prevencia a
kriminalita mládeţe“. Cieľovou skupinou preventívno-výchovnej akcie boli 16 - 17 roční
ţiaci Strednej odbornej školy Technickej. V rámci preventívnej akcie preventistky vykonali
prednášku o drogovej prevencii s následnou praktickou ukáţkou vyhľadávania omamných
a psychotropných látok policajným psom u ţiakov.
Dňa 20. mája 2008 v čase od 10.00 do 11.30hod. bola v súčinnosti s ODI OR PZ
v Prešove realizovaná dopravno-preventívna akcia „Jablko – Citrón“. V rámci Prešovského
okresu bolo do preventívnej akcie zapojených 20 ţiakov z dvoch základných škôl v Prešove
a Sabinove. V priebehu akcie na oboch kontrolných stanovištiach bol zabezpečený
pedagogický dozor dvomi pracovníkmi Generali. Počas vykonanej kontroly bolo zastavených
a skontrolovaných v Prešovskom okrese 92 vodičov, z ktorých 60 dodrţalo predpisy cestnej
premávky a od ţiakov dostali jablko. K porušeniu pravidiel cestnej premávky došlo u 32
vodičov a títo od ţiakov dostali citrón. Dopravno – preventívna akcia „Jablko – citrón“ bola
medializovaná nielen celoslovenskými (TV Markíza, STV, TV JOJ, TA3, Pravda, Nový čas),
ale aj lokálnymi médiami napr. Prešovský večerník a Prešovský korzár.
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 Poradenskoinformačnom centre. Pri rôznych preventívnych aktivitách boli rozdávané ich účastníkom
z radov verejnosti.
Je uţ dlhoročnou tradíciou, ţe na začiatku a konci školského roka je 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.
Na pozitívne ovplyvnenie vývoja dopravno-bezpečnostnej situácie v Prešovskom kraji
ODI OR PZ aj oddelením výkonu sluţby KDI KR PZ bolo v priebehu roka 2008 vykonaných
celkom 169 akcií
23. mája v čase od 10.00 do 13.00hod. vykonali preventistky OKaP KR PZ
v súvislosti s Medzinárodným dňom nezvestných detí preventívnu akciu v Obchodnom dome
Tesco pod názvom „Hľadané deti“. Preventívna akcia bola vykonaná v súčinnosti
s Unicefom, občianskym zdruţením HOPE a obchodným domom Tesco. Hlavným cieľom
tejto preventívnej akcie bolo upozorniť na rastúce, aţ alarmujúce čísla nezvestných detí
a poukázať na prevenciu útekov detí z domu a pomoc pri ich hľadaní. Preventívnej akcie sa
zúčastnilo 142 ţiakov z jednotlivých základných Prešovských škôl a 63 detí predškolského
veku z materských škôl. Preventistky odovzdali deťom a ţiakom cenné odborné rady
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a odporúčania, čo robiť a na koho sa obrátiť v prípade, ţe sa stratia alebo ako konať v prípade
nezvestnosti blízkej osoby. Ţiaci rôznych vekových kategórií vyplnili dotazníky
a zodpovedali na odborné otázky súvisiace s danou témou. Deti predškolského veku kreslili
na papier svojho najlepšieho kamaráta zo škôlky, s čo najviac poznávacími znakmi, v prípade
jeho straty. Za aktívnu spoluprácu dostala kaţdá trieda od policajtiek odmenu vo forme tašky
naplnenej vecnými darmi spoločnosti Tesco. Uvedenú akciu sprevádzala účasť zástupcov
rôznych médií.
Dňa 13. júna 2008 bola realizovaná preventívno-výchovná akcia pod názvom
„Ochrana človeka a prírody“ s celkovým počtom 90 ţiakov 3. ročníkov Strednej zdruţenej
školy v Prešove, v tábore Kysak - Brezie. Preventívno-výchovná akcia bola zameraná na
praktické ukáţky sebaobrany, na prácu príslušníkov PZ, na prevenciu drogových závislosti
a trestno-právnu zodpovednosť mladistvých. Preventívnu akciu vykonali policajti OO PZ
Prešov - Juh, policajti OSK OPP OR PZ v Prešove a preventistky OKaP KR PZ v Prešove.
KR PZ v Prešove a OR PZ v kraji kaţdoročne organizujú vo svojej pôsobnosti „Dni
polície“ za účelom priblíţenia práce PZ občanom. Aj minuloročné podujatie bolo určené pre
verejnosť. Nechýbali ukáţky techniky, výstroje 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
Policajného zboru, o činnosti oddelenia ochrany objektov, oddelenia súkromných
bezpečnostných sluţieb, videli protidrogový kufrík a zobrať si mohli rôzne preventívnopropagačné 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.
Na OR PZ v Prešove je zriadená aj „Schránka dôvery“. Do nej bolo v roku 2008
odovzdaných 232 rôznych dokladov (občianskych preukazov - 138, vodičských preukazov 48, peňaţeniek - 28 a iných dokladov -18 kusov). Tie boli vrátené ich majiteľom.
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 minulého roka bolo vykonaných 121 prednášok
a besied na základných 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,
šikanovaním, domácim násilím a ostatnou tematikou súvisiacou s prácou Policajného zboru.
Od 1. do 31.októbra 2008 bola v zábavno-obchodnom centre MAX v Prešove
nainštalovaná putovná výstava fotografií z dopravných nehôd pod názvom „Okamihy“, ktorej
cieľom bolo poukázať na to, ţe jediný okamih môţe celkom zmeniť ţivot človeka. Výstavu
slávnostne otvoril riaditeľ KR PZ v Prešove za účasti rôznych médií.
„Aby deti nezomierali“ - dňa 3. novembra 2008 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.
„Súťaţ mladých záchranárov civilnej ochrany“ – sa uskutočnila dňa 7. novembra 2008
na základnej škole Mukačevská v Prešove za účasti 74 detí zo štyroch základných škôl, na
ktorú boli ako hostia akcie pozvaní aj zástupcovia PZ – preventistky OKaP KR PZ, policajti
sluţby dopravnej a poriadkovej polície s ukáţkami sluţobnej techniky a sluţobných
pomôcok. Práca PZ bola prezentovaná aj prostredníctvom preventívneho stánku. Súťaţ
prebiehala za účasti médií.
Dňa 14. novembra 2008 zorganizovali a vykonali OKaP KR PZ v Prešove
v súčinnosti s Krajským úradom pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Prešove v obci
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Kendice preventívno-výchovnú akciu pod názvom „ Bezpečnosť pre mladých “. Adresátmi
preventívnej akcie boli ţiaci prvého a druhého stupňa ZŠ v Kendiciach. Dopravní policajti
OR PZ ţiakom prvého stupňa vysvetlili základné pravidlá cestnej premávky, dávali deťom
rady a odporúčania ako bezpečne jazdiť na bicykli po verejných komunikáciách a zníţiť tak
dopravnú nehodovosť a ich rodičom ako si chrániť zdravie a ţivot detí. Ţiakom druhého
stupňa boli preventistkami OKaP KR PZ odprednášané témy prevencia kriminality a trestnoprávna zodpovednosť mladistvých, šikanovanie a vydieranie.
„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 2008 sa uskutočnilo 38 takýchto prednášok
pre deti v materských školách.
Uţ niekoľko rokov je 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. V uplynulom roku
bola situácia monitorovaná aj prostredníctvom vrtuľníka MV SR a za účasti zástupcov TV
Markíza, TV JOJ a TA3.
Aktivity v rámci PIC, ktoré zastrešuje OKaP KR PZ. Počas hodnoteného obdobia boli
občanom aj firmám poskytované osobne, telefonicky a e-mailovou poštou 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 na KR PZ 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 výchovnovzdelávacích. Občania vyuţívajú i moţnosť osobných návštev o pomoc a radu priamo na
oddelení komunikácie a prevencie.
V rámci preventívnej aktivity „Bezpečná jeseň“, ktorá bola určená pre seniorov
v domovoch dôchodcov sa preventistky OKaP KR PZ stretávali s touto cieľovou skupinou za
účelom poskytnutia preventívnych rád ako sa správať na ulici, ako nedať šancu pouličným
zlodejom a pod.
Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Starej Ľubovni
„Jablko – citrón“ – dopravno-preventívna akcia vykonaná dňa 19. mája 2008 od 14.00
do 15.30 hod., za účasti 3 príslušníkov ODI OR PZ v Starej Ľubovni, referenta špecialistu
skupiny prevencie VO OR PZ, pracovníka Generali Poisťovne a. s., pedagogického
pracovníka a 10 ţiakov Základnej školy Sv. Cyrila a Metoda, Ul. Štúrova 3, Stará Ľubovňa.
Ţiaci základných škôl hodnotili vodičov podľa ich správania sa za volantom v spolupráci s
policajtmi ODI OR PZ v Starej Ľubovni. Počas akcie bolo skontrolovaných 49 vodičov,
z ktorých 30 bolo ohodnotených jablkom a 16 z nich bolo ohodnotených citrónom, nakoľko
sa dopustili menej závaţných dopravných priestupkov.
„Dopoludnie bezpečnostných a záchranných zloţiek“ – v rámci akcie bola v obci
Lomnička odprezentovaná činnosť všetkých záchranných a bezpečnostných zloţiek
s názornými ukáţkami zásahov pre verejnosť, s poukázaním na zneuţívanie tiesňových liniek
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a odovzdaním propagačných materiálov a letákov s preventívnym obsahom.
„Deň detí“ - dňa 1. júna 2008 OR PZ Stará Ľubovňa v spolupráci s poisťovňou
Allianz, a.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 predmety s logom PZ a samotného OR PZ v Starej
Ľubovni. Pre deti a širokú verejnosť boli pripravené rôzne kultúrne vystúpenia na pešej zóne
v meste Stará Ľubovňa, kde sa odohralo celé pripravené podujatie. Obdobné podujatia sa
uskutočnili v rámci „Dňa detí“, ale uţ len za účasti OR PZ Stará Ľubovňa a Hasičského
a záchranného zboru Stará Ľubovňa aj v obci Nová Ľubovňa pre ZŠ a MŠ Nová Ľubovňa
a Jakubany.
„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 PZ pre troch najlepších ţiakov školy, resp. pre súťaţiacich
počas uvedenej preventívnej akcie.
„Rozhovory pod lampou“ - v rámci spolupráce s Ľubovnianskou kniţnicou OR PZ
Stará Ľubovňa spolu s policajtom OKP OR PZ vykonalo besedy k drogovej problematike
spojené s prezentáciou práce polície.
Prevencii v okrese sa venovalo aj prednáškovou formou na stredných a základných
školách v celom okrese, do ktorých boli zapojené všetky zloţky OR PZ Stará Ľubovňa.
Referent špecialista skupiny prevencie VO OR PZ vykonal počas roka 2008 celkom 48
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 27 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 2008 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
prítomné pri rôznych preventívnych aktivitách a realizovaných preventívnych projektoch
a tieto následne medializovali.
Vo vestibule OR PZ v Starej Ľubovni, kde čakajú občania na vybavenie či uţ na
oddelení dokladov, alebo okresnom dopravnom inšpektoráte sú na televíznom prijímači cez
DVD prehrávač púšťané okrem iného aj zábery z realizácií dopravných nehôd, ktoré boli
odvysielané prostredníctvom Ľubovnianskej televízie za roky 2007 a 2008.
Z úrovne OR PZ bolo v júni 2008 organizované pracovné stretnutie s primátormi
miest a starostami obcí, na ktorom boli oboznámení s bezpečnostnou situáciou a dopravnou
situáciou v okrese. Na danom pracovnom stretnutí sa taktieţ venovala pozornosť prevencii
kriminality a bezpečnosti cestnej premávky a aktívnej spolupráci zúčastnených subjektov pri
ich riešení.
Referent špecialista skupiny prevencie VO OR PZ Stará Ľubovňa je aktívne účastný
v sociálnej komisii zriadenej pri Mestskom úrade v Starej Ľubovni, kde sa venuje aj prevencii
kriminality
a inej
protispoločenskej
činnosti,
hlavne
menej
prispôsobivých
a neprispôsobivých občanov. Z jeho strany bola a stále je vyvíjaná snaha zriadiť samostatnú
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komisiu pre prevenciu kriminality a inej protispoločenskej činnosti pri Mestskom úrade
v Starej Ľubovni. Na túto tému boli vedené aj dialógy s vedením mesta.
V „Schránke dôvery“ bolo v hodnotenom roku nájdených celkom 20 občianskych
preukazov, 4 osvedčenia o technickej a emisnej kontrole, 10 preukazov poistenca, 4 európske
preukazy poistenca, 3 peňaţenky s dokladmi a kreditnými kartami, 1 cestovný doklad a 1
preukaz Slovenskej autobusovej dopravy.
Okresné riaditeľstvo Policajného zboru vo Svidníku
V rámci prevencie v oblasti riešenia problematiky rómskej národnostnej menšiny sa
policajti zúčastňovali rôznych seminárov, ktoré organizovali subjekty (Nadácia Sándora
Máraiho,, občianske zdruţenie Ternipen, Zdruţenie Rómov pod Vihorlatom, sekcia ľudských
práv a menšín Úradu vlády Slovenskej republiky).
„Polícia očami detí“ – výtvarná súťaţ, ktorej hlavnou témou bola kriminalita mládeţe
a drogy. Súťaţ sa koná 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 /MŠ/, ţiakov základných škôl a deti z detského domova
Svidník 1.- 4. ročník, ţiakov základných škôl a deti z detského domova vo Svidníku 5. - 9.
ročník. Cieľom súťaţe je budovanie právneho vedomia detí a mládeţe a popularizácia
činnosti PZ.
„Týţdeň boja proti drogám“ – je to aktivita s dlhšou tradíciou a koná sa kaţdoročne
v mesiaci novembri v spolupráci s ostatnými zloţkami OR PZ. V rámci akcie sme v roku
2008 spolupracovali 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 tohto týţdňa
sa konali besedy s odborníkmi v jednotlivých mestách, volejbalový turnaj pre študentov
stredných škôl v okresoch Svidník a Stropkov, prebiehal kurz poskytovania prvej pomoci
i verejné fórum pre občanov. Cieľom bolo vyuţívať potenciál odborníkov a ďalšie zdroje
spoločnosti na podporu boja proti drogám, fajčeniu, alkoholizmu ako účinnej zdravej
výchovy.
„Jablko – citrón“ – preventívno-výchovná akcia bola vykonaná dňa 20. mája 2008 od
10.00 do 11.30hod. na území okresu Svidník, za účasti policajtov ODI OR PZ, pracovníka
Generali Poisťovne a. s., pedagogického pracovníka a ţiakov základných škôl. Ţiaci
základných škôl hodnotili vodičov podľa ich správania sa za volantom.
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 2008 boli vykonané prednášky pre občanov v Dome dôchodcov Svidník, na
Farskom úrade Stročín a Farskom úrade Duplín, kde policajti rozdali zámkové reflexné pásy a
rôznofarebné reflexné samolepky.
V priestoroch Grécko - katolíckeho chrámu vo Svidníku sme zrealizovali besedu
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 základných a stredných školách so zameraním najmä na témy súvisiace
s trestnou činnosťou páchanou na mládeţi, trestnou činnosťou páchanou mládeţou,
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prevenciou kriminality, drogovou závislosťou a ostatnou tematikou súvisiacou s prácou
Policajného zboru.
Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Bardejove
V rámci OR PZ v Bardejove policajti vykonali 9 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. Počas
akcií bol v dvoch prípadoch pozitívny nález a zaistenie omamnej látky – marihuany.
V januári 2008 referent špecialista skupiny prevencie VO OR PZ zrealizoval návrh
a distribúciu preventívnych materiálov určených pre ţiakov a študentov základných a
stredných škôl. Tie im boli preventistom rozdávané pri stretnutiach na prednáškach, resp.
besedách.
„Jablko – citrón“ – preventívno-dopravná akcia bola vykonaná dňa 20. mája 2008 od
10.00 do 11.30hod. na území okresu Bardejov, za účasti policajtov okresného dopravného
inšpektorátu, pracovníka Generali Poisťovne a. s., pedagogického pracovníka a ţiakov
základných škôl. Ţiaci základných škôl hodnotili vodičov podľa ich správania sa za
volantom.
V priebehu roka 2008 bola 8 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 na ukáţku aj kufrík so
vzorkami drog. Cieľovou skupinou boli štvrté ročníky základných škôl.
V podmienkach OR PZ sú evidované trestné činy podvodov, ktoré páchatelia realizujú
pod zámienkou podomových predajov a fingovaných výhier, kde vo väčšine prípadov sú
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
v obecných rozhlasoch. V roku 2008 v mesiacoch apríl a jún boli distribuované upozornenia
prostredníctvom obcí, médií a rozhlasu.
Dňa 23. októbra 2008 bola vykonaná beseda spoločne za účasti pracovníkov oddelenia
mládeţe a extrémizmu z ÚJKP OKP KR PZ v Prešove na tému „ Extrémizmus“ pre ţiakov
stredných škôl v Bardejove. Na besede sa zúčastnilo pribliţne 160 ţiakov. Počas besedy bola
vyuţitá videoprojekcia, obrazová forma a hovorené slovo, to všetko za účasti médií
Bardejovskej TV a Bardejovských novostí.
,,Aby deti nezomierali“ - dopravno-preventívna akcia zrealizovaná dňa 3. novembra
2008, 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.
Realizácia prednášok a besied na témy ,,Šikanovanie“, ,,Trestná zodpovednosť
mládeţe“, ,,Trestná činnosť a jej podoby“, ,,Delikvencia mládeţe“, ,,Drogy“. Taktieţ
v spolupráci s okresným dopravným inšpektorátom aj témy ,,Na cestách bezpečne“, ,,Ja
a bicykel“, ,,Chodci“, ,,Ja ako účastník cestnej premávky“. Celkovo bolo takto vykonaných
38 besied a prednášok. V spolupráci s odborom poriadkovej polície boli v školskom roku
2007/2008 policajtmi poriadkovej polície realizované ukáţky zbraní, techniky a výcvik
sluţobných psov pre jednotlivé základné školy a materské školy v okrese. Celkovo bolo
vykonaných 14 ukáţok.
Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Humennom
Preventívna činnosť v rámci OR PZ Humenné sa vykonávala tak na úseku metodickej
činnosti vo vzťahu k jednotlivým sluţbám OR PZ, ako aj prednáškovej a poradenskej
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činnosti, preventívnych aktivít v rámci spolupráce OR PZ s orgánmi štátnej správy,
organizáciami a inštitúciami pôsobiacimi v oblasti prevencie. V hodnotenom období
policajti OR PZ vykonali na všetkých stupňoch škôl v miestach svojich pôsobností 284
prednášok a odborných besied, zameraných na prevenciu kriminality a iné protispoločenské
javy.
Jednotlivé prednášky a akcie boli zamerané na priblíţenie práce polície, pozornosť
sme venovali téme chápaniu ţivotných hodnôt a budovaniu pocitu bezpečia pomocou
uplatňovania správnych zásad prevencie. Všetky tieto aktivity boli sprevádzané pozitívnymi
ohlasmi zo strany pedagógov, detí a rodičov , pre ktorých boli 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, ...).
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.
Úzka spolupráca zo strany OR PZ je aj s masovokomunikačnými prostriedkami. Tá je
zabezpečená v spolupráci s hovorcami KR PZ v Prešove s cieľom presvedčiť občanov
o nevyhnutnosti a vzájomnej prospešnosti ich spolupráce s PZ, ale aj priblíţenia policajnej
práce širokej verejnosti, či poskytovania informácií o nápade trestnej činnosti, stave dopravnej
nehodovosti, pátrania po osobách hľadaných, resp. páchateľoch trestných činov. Za
hodnotené obdobie bolo médiám z našej strany celkom poskytnutých 145 príspevkov, ktoré
boli zasielané regionálnym týţdenníkom Podvihorlatské noviny, Pod Vihorlatom, Sninské
noviny, Humenskej a Sninskej televízií.
Okresné riaditeľstvo Policajného zboru vo Vranove nad Topľou
Výstava „Okamihy“ - s cieľom zníţenia dopravnej nehodovosti v cestnej premávke
bola skupinou prevencie VO OR PZ v termíne od 23. júna 2008 do 9. júla 2008 organizovaná
tematická výstava fotografií z dopravných nehôd v Kultúrnom dome vo Vranove nad Topľou.
Keďţe kaţdý z nás je účastníkom cestnej premávky, či uţ ako vodič, spolujazdec alebo
chodec a teda aj potenciálnou obeťou dopravnej nehody, boli cieľovou skupinou tejto výstavy
všetci účastníci cestnej premávky. Výstava sa niesla vo viacerých rovinách - prezentovala
prácu sluţby dopravnej polície, ktorej policajti sa s realitou dopravných nehôd stretávajú
v kaţdej dennej, či nočnej hodine, za kaţdého počasia v kaţdom ročnom období. Zároveň
bola odrazom situácie na našich cestách, ktorú charakterizuje rýchlosť, agresivita,
bezohľadnosť a prezentovala tak beţnú realitu nášho ţivota. Vzhľadom k termínu konania
výstavy - koniec školského roka a začiatok prázdnin, sa výstavy zúčastnili okrem beţných
návštevníkov kultúrneho domu aj ţiaci základných a stredných škôl okresu Vranov n/T.
Vzhľadom k aktuálnosti tematiky zaznamenala výstava značný ohlas z radov návštevníkov.
Medzi fotografiami z dopravných nehôd boli zaradené aj fotografie s tematikou krajiny, resp.
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zábery zmierňujúce a poskytujúce oddych pre oko a priestor na zamyslenie sa nad
súvislosťami ţivota.
„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 10-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 8 259 informácií.
Aktivity vyvíjané policajtmi pri vykonávaní prednášok a besied na základných
a stredných školách v našom okrese boli policajtmi okresného riaditeľstva a referentom
špecialistom skupiny prevencie VO 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. Celkovo
bolo v hodnotenom období vykonaných 34 prednášok na školách v okrese.
Spolupráca s regionálnymi masmédiami, prostredníctvom nich boli poverenými
pracovníkmi OR PZ pravidelne zverejňované informácie o nápade trestnej činnosti v okrese,
čo pre čitateľov umoţňuje vytvorenie si obrazu o najčastejších spôsoboch jej páchania.
V hodnotenom období bolo zverejnených 36 vlastných informácií. Ostatné tlačové
informácie boli prezentované prostredníctvom hovorcov KR PZ.
,,Aby deti nezomierali“ - dopravno-preventívna akcia zrealizovaná dňa 3. novembra
2008, 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 materských školách s rôznorodým
obsahovým zameraním, či uţ z vlastnej iniciatívy, alebo na základe poţiadaviek
kompetentných pracovníkov škôl. V hodnotenom období bolo vykonaných 94 prednášok
(policajná práca všeobecne, výzbroj, výstroj a technika, policajný pes, závislosť na fajčení a
alkohole, drogová závislosť … ).
Konkretizácia obsahu dopravnej výchovy v základných školách, na základe ţiadosti
odboru školstva a mládeţe Mestského úradu Poprad.
Účasť a prednáška na odbornom seminári na tému Drogy a drogová prevencia,
organizovaného Pedagogicko-psychologickou poradňou, v spolupráci s Mestskou políciou
v Poprade (právne riešenie zneuţívania drog u detí a mládeţe, ukáţka sortimentu drog, t.j. tzv.
drogový kufrík).
Prednášky 42 učiteľom základných škôl na podujatí Dopravná výchova na I. stupni
základných škôl na ZŠ Komenského ul. v Poprade.
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 35 takýchto aktivít.
Spolupráca, súčinnosť a koordinácia preventívnych aktivít uskutočňovaných s
mestskými políciami. V priebehu mesiacov február - marec 2008 boli v súčinnosti s Mestskou
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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 je dlhodobo nadviazaná
spolupráca v súvislosti s výmenou literatúry a iného materiálu k výkonu preventívnych aktivít
a výmenou vzájomných skúseností z tejto činnosti. Pracovník prevencie sa zúčastnil dvoch
prednášok na Strednom odbornom učilišti spoločného stravovania v Starom Smokovci, ktoré
organizovala Mestská polícia Vysoké Tatry.
Skvalitňovanie spolupráce s redakciami médií pri poskytovaní široko spektrálnych
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 RTI (Radio Tatras
International Poprad), kde okrem iného týţdenne (vţdy v pondelok o 09:00 hod.) sme
poskytovali údaje o vývoji dopravno-bezpečnostnej situácie a nehodovosti v policajnom
okrese. Ďalej rovnako intenzívna je spolupráca s TV Poprad a Noviny Poprad, ale aj
Podtatranskými novinami, Korzárom a regionálnymi redaktormi TV Markíza, TV TA3, Rádia
OKEY, Rádia Expres a inými. V hodnotenom období roka 2008 bolo 10 redakciám zaslaných
19 článkov s rôznou tematikou a funkcionári OR PZ, resp. st. referent VO OR PZ podali 18
informácií pre televízne spravodajstvá.
Celoslovenská dopravno-preventívna akcia „Jablko–citrón“ sa v rámci policajného
okresu, v súčinnosti a v spolupráci so zástupcom Poisťovne Generali a.s. a pedagógmi
a ţiakmi vybraných základných škôl, uskutočnila v roku 2008 v súlade s časovým
harmonogramom dňa 19. mája 2008 v dopoludňajšej dobe v mestách Poprad, Keţmarok
a Levoča za účasti celkom 43 osôb - 9 policajtov, 28 detí, 3 učiteľov a 3 pracovníkov
poisťovne. Kontrolovaných bolo 82 vodičov, ktorým ţiaci rozdali 30 jabĺk a 52 citrónov.
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 r. 2008
vykonané 2 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. Referent špecialista skupiny
prevencie VO OR PZ sa podieľal na organizačnej príprave a samotnom zabezpečení Aktívu
dôchodcov, ktorý sa uskutočnil dňa 5. decembra 2008, pri ktorom došlo k stretnutiu vedenia
OR PZ s bývalými príslušníkmi PZ.
V rámci činnosti na úseku riešenia problematiky rómskej národnostnej menšiny OR
PZ spolupracovalo aj s Úradom splnomocnenkyne vlády Slovenskej republiky pre rómske
komunity Úradu vlády Slovenskej republiky, keď bolo vykonaných 5 pracovných stretnutí
s pánom Petrom Kučerom, expertom pre koncepcie, stratégie a zdravotníctvo tohto úradu.
Dňa 3. apríla 2008 sa uskutočnila na Mestskom úrade v Keţmarku Úvodná koordinačná
porada dotknutých kompetentných zástupcov viacerých kooperujúcich subjektov k predmetu
rokovania „Aplikácia nástrojov pre riešenie rómskej problematiky na regionálnej úrovni
v efektívnejšej a koordinovanej podobe“. Dôsledkom týchto rokovaní je naša súčinnosť
s ostatnými kooperujúcimi inštitúciami v pôsobení vo vybraných lokalitách Keţmarského
okresu.
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„Zabezpečenie funkčnosti informačných pultov, Schránok dôvery, aktualizácie
oznamov sprístupňovaných v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 428/2002 Z. z.“
- 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, resp. oddelení dopravných
evidencií. 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 PZ 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 r. 2008 bolo nájdených 96 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 3 sťaţnosti, z toho 2 anonymné, ktoré boli stanoveným
spôsobom odstúpené bezodkladné oddeleniu kontroly KR PZ v Prešove.
„Zabezpečenie prístupu k informáciám v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z.
o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov“ - v súlade s príslušnými
ustanoveniami zákona bolo v priebehu roka 2008 vybavených sedem ţiadostí siedmych
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. Dôraz
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bol kladený hlavne na dodrţiavanie práv obetí trestných činov. Obetiam trestnej činnosti boli
poskytované informácie o zriadených inštitúciách na ochranu práv poškodených.
Pri vykonávaní jednotlivých procesných úkonov vyšetrovatelia poskytovali informácie
pre poškodeného trestným činom (§ 49 ods. 1 Tr. poriadku) a informácie o odškodňovaní
osôb poškodených násilnými trestnými činmi (zákon č. 255/1998 Z. z., v znení zákona
č. 422/2002 Z. z.).
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Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach
KR PZ v Košiciach v oblasti prevencie v roku 2008 zameralo pozornosť na
predškolákov, ţiakov, študentov a seniorov na území KR PZ. Bolo vykonaných 817
prednášok, besied vrátene prezentácie práce policajtov. Prednášky boli vykonávané na
základe poţiadaviek škôl a na základe vlastného výberu školského zariadenia zo strany
policajtov realizujúcich preventívnu aktivitu. Tieţ boli v spolupráci s dopravnými
inšpektorátmi vykonané dopravné akcie zamerané na zistenie úrovne vedomostí vodičov
s poskytnutím prvej pomoci ako aj na kontrolu reflexných viest či lekárničiek.
V oblasti preventívnych aktivít bola zo strany polície nadviazaná spolupráca
s regionálnymi osvetovými strediskami („Polícia očami detí“), mestskými kultúrnymi
strediskami („Dopravná abeceda“). Nedá sa nespomenúť aktivita pod názvom „Nenič svoje
telo závislosťou“, v rámci ktorej boli primeraným spôsobom vysvetlené ţiakom škodlivé
vplyvy fajčenia a poţívania alkoholu. Súčasťou akcie bola tieţ ukáţka sluţobnej kynológie.
Pri príleţitosti Dňa polície a Medzinárodného dňa detí boli zorganizované
preventívno – prezentačné podujatia určené pre predškolskú a školskú mládeţ a širokú
verejnosť. Zo strany polície boli pripravené ukáţky práce sluţobnej kynológie, ukáţky
automobilovej techniky, výzbroje a výstroje príslušníkov PZ. Na úseku dopravnej výchovy
boli verejnosti prezentované informácie o dopravnej nehodovosti a moţnosti vyuţitia
reflexných materiálov pri ochrane ţivota a zdravia. Pre deti materských škôl a ţiakov prvého
stupňa základných škôl boli pripravené kríţovky, preukazy mladých policajtov, reflexné
pásky a nálepky, upomienkové darčeky, zmrzlina a cukrová vata. Na spestrenie podujatia
bol pripravený kultúrny program s vystúpením tanečných a hudobných skupín.
V čase školských prázdnin pre centra voľného času a detské letné tábory sme
vykonávali preventívne aktivity so zameraním na bezpečnosť a dopravnú výchovu spolu
s ukáţkami práce sluţobnej kynológie.
Preventívne akcie boli prezentovaná v regionálnych printových a elektronických
médiách.
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Stredná odborná škola Policajného zboru v Bratislave
Stredná odborná škola PZ Bratislava sa v roku 2008 podieľala v rámci preventívnych
aktivít na spoluorganizovaní projektu „Správaj sa normálne“ s pracovníkmi OKAP P PZ,
ktorý sa konal od 18. augusta 2008 do 22. augusta 2008 a od 8. septembra 2008 do 12.
septembra 2008 v priestoroch Úradu medzinárodnej policajnej spolupráce P PZ v objekte
SOŠ PZ v Bratislave.
SOŠ PZ v Bratislave sa ďalej spolupodieľala na zabezpečovaní odborných prednášok
pre poslucháčov školy na témy pod názvom „Trestná činnosť príslušníkov PZ“, ktorá sa
konala v dňoch 13. a 15. mája 2008, v rozsahu dvoch vyučovacích hodín, „Korupcia
a prevencia príslušníkov PZ“ sa konala v dňoch 19., 20. a 21. mája 2008, a „Enviromentálna
kriminalita a počítačová kriminalita“, ktoré sa konali v dňoch 2. februára 2008 v rozsahu
dvoch vyučovacích hodín a počítačová kriminalita dňa 23. a 24. júna 2008 v rozsahu ôsmych
vyučovacích hodín.
SOŠ PZ v Bratislave sa taktieţ podieľala s OKAP P PZ na organizovaní komplexného
vzdelávania Schengenskej problematiky, ktoré bolo realizované v objekte SOŠ PZ
v Bratislave v dňoch 26. marca – 9. júla 2008, a to týţdenne v dvoch dňoch (pondelky
a utorky) v rozsahu ôsmych vyučovacích hodín.

Stredná odborná škola Policajného zboru v Pezinku
Učitelia predmetových skupín Sluţby dopravnej polície a Etiky a psychológie
policajnej práce vykonali dňa 29.4.2008 pre ţiakov ZŠ Viničné prednášku zameranú na
bezpečnosť v cestnej premávke a prevenciu páchania dopravných priestupkov.
Dňa 22.5.2008 bola vykonaná prednáška zameraná na oblasť dopravnej výchovy
a ukáţky činnosti polície zamerané na ochranu ţivota, zdravia a majetku občanov pre ţiakov
ZŠ v Dolných Orešanoch. Tieto aktivity boli zabezpečené učiteľmi predmetových skupín
Sluţby dopravnej polície a Sluţobnej prípravy.
Pre poslucháčov SOŠ PZ Pezinok a pracovníkov stáleho stavu bola predmetovou
skupinou Sluţby dopravnej polície zabezpečená v dňoch 27.-29.5.2008 a dňa 10.6.2008
prednáška so zameraním na oblasť predchádzania krádeţí motorových vozidiel. Prezentáciu
vykonali pracovníci Odboru všeobecnej kriminality ÚJKP PPZ v Bratislave.
Predmetová skupina kriminalistiky zabezpečila pre poslucháčov SOŠ PZ prednášku na
tému „Prevencia kriminality mládeţe“, ktorá sa uskutočnila dňa 26.6.2008. Prednáška bola
zameraná na oboznámenie poslucháčov s preventívnymi programami určenými pre mládeţ „Správaj sa normálne“, „Póla radí deťom“ a i. a bola vykonaná pracovníčkou Oddelenia
komunikácie a prevencie KR PZ Bratislava.
Predmetová skupina Sluţby poriadkovej, hraničnej a cudzineckej polície zabezpečila
dňa 25.9.2008 preventívno-propagačnú akciu pre ţiakov ZŠ Kupeckého v Pezinku zameranú
na ukáţky výučby a výcviku poslucháčov SOŠ PZ. V rámci tejto akcie bola taktieţ vykonaná
prednáška na tému „Prevencia kriminality“.
Dňa 3.10.2008 vykonali učitelia predmetových skupín Etiky a psychológie policajnej
práce a Sluţby poriadkovej, hraničnej a cudzineckej polície pre ţiakov ZŠ Kupeckého
v Pezinku prednášku na tému „Drogové závislosti“.
Predmetová skupina kriminalistiky zabezpečila pre poslucháčov SOŠ PZ prednášku na
tému „Rasovo motivovaná trestná činnosť a extrémizmus z pohľadu polície“, ktorá bola
vykonaná pracovníkom Odboru boja proti extrémizmu a trestnej činnosti mládeţe ÚJKP PPZ
v Bratislave dňa 13.10.2008.
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Dňa 10.12.2008 bola predmetovou skupinou Etiky a psychológie policajnej práce
zabezpečená prezentácia výučby a ukáţky výcviku poslucháčov SOŠ PZ Pezinok pre
študentov gymnázia na Pankúchovej ulici v Bratislave.

Stredná odborná škola Policajného zboru v Košiciach
Projekt „Prokop“ realizovaný v rámci prevencie a zníţenia kriminality detí a mládeţe
Projekt Prokop je preventívno-komunikačné modelové cvičenie zamerané na
zdokonaľovanie komunikačných schopností začínajúcich policajtov a zároveň na primárnu
prevenciu kriminality vo vekovej skupine staršieho školského veku s plnením nasledujúcich
cieľov:
 praktický nácvik a zdokonaľovanie komunikačných zručností policajtov
 demonštrácia fyzickej zdatnosti a odbornej pripravenosti policajtov chrániť ţivot,
zdravie a majetok právnických a fyzických osôb
 prevencia v oblasti majetkovej kriminality
 vytváranie právneho vedomia v otázkach trestnej zodpovednosti osôb starších ako
14 rokov
 prehĺbenie občianskeho postoja a pozitívneho vnímania práce príslušníkov
Policajného zboru
Realizácia tohto projektu vychádza z predpokladu, ţe kvalitu policajnej práce
ovplyvňuje schopnosť komunikovať so sociálnymi skupinami. K získaniu správnych
komunikačných návykov, ale i hodnotovej orientácie, sú vyuţívané rôzne participačné
metódy.
„Spoluúčasť na organizovaní dopravnej výchovy pre ţiakov ZŠ na území mesta Košice“
v rámci zvýšenia bezpečnosti miest
Dopravná výchova pre ţiakov 1. – 5. ročníka košických základných škôl - praktické
precvičovanie získaných vedomostí v simulovaných situáciách je realizovaná v športovozábavnom areáli (dopravné ihrisko). Uvedené aktivity prebiehajú počas školského roka a sú
zabezpečované študentmi SOŠ PZ v Košiciach. Odborným garantom je predmetová skupina
sluţby dopravnej polície v spolupráci s oddelením metodiky a sluţobných činností.
V školských rokoch 2006/2007 aţ 2008/2009 sa dopravnej výchovy zúčastnilo viac
ako 3000 ţiakov.
Škola participuje aj na ďalších preventívnych aktivitách, napr. v súvislosti s konaním
hudobného festivalu Orange Music Summer Domaša v rekreačnej oblasti Domaša konaného
v dňoch 4. a 5. júla 2008 boli študenti SOŠ PZ v Košiciach vyčlenení pre OR PZ Vranov nad
Topľou na zabezpečovanie verejného poriadku.
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Vikariát Ordinariátu ozbrojených síl a ozbrojených zborov
Slovenskej republiky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
Vikariát sa v období rokov 2007-2008 nepodieľal na konkrétnych projektoch
realizovaných v rámci Stratégie prevencie kriminality v Slovenskej republike na roky 20072010. To ale neznamená, ţe neprispieva svojimi aktivitami k prevencii kriminality pôsobením
v PZ i mimo neho. Vikariát zabezpečuje, organizuje a koordinuje duchovnú sluţbu v rezorte
ministerstva, ktorá sa zameriava na individuálny spôsob pôsobenia – osobné stretnutia
a rozhovory. Poslaním duchovnej sluţby je vychádzať v ústrety veriacim a plniť ich potreby
a poţiadavky.
Medzinárodné aktivity
Vikariát mal aktívnu účasť v komisii na prípravu hromadných domácich
a zahraničných aktivít ordinariátu.
Posledný májový víkend sa v svetoznámom mariánskom pútnickom meste Lurdy vo
Francúzsku uskutočnila 50. medzinárodná vojenská púť. Konala sa aj v rámci 150. výročia
Lurdských zjavení. Medzi viac ako 20 tisíc príslušníkmi armád a ozbrojených zloţiek z viac
ako 30 krajín sveta sa na nej 22. – 25. mája 2008 zúčastnili aj príslušníci OS a OZ Slovenskej
republiky pod vedením biskupa – ordinára Mons. Františka Rábeka. Viac ako 220 vojakov,
policajtov, príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráţe, hasičského záchranného zboru
a Colnej správy s rodinnými príslušníkmi a civilnými zamestnancami svojou prítomnosťou
reprezentovali nielen Ordinariát, ale aj svoje zloţky a samozrejme našu vlasť. K pútnikom sa
pridala aj oficiálna delegácia pod vedením štátneho tajomníka Ministerstva obrany Daniela
Duchoňa, štátneho tajomníka Ministerstva vnútra Vladimíra Čečota a generálnej riaditeľky
Zboru väzenskej a justičnej stráţe plk. Márie Kreslovej.
Ordinár ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky Mons. František
Rábek v dňoch 16. -20. júna 2008 uskutočnil spolu s biskupským vikárom pplk. Dr.
Františkom Bartošom pracovnú návštevu Talianska a Vatikánu. Cieľom tohto stretnutia boli
úradné jednania s hlavným koordinátorom duchovných v Taliansku Mons. Giuseppe Saiuom.
V rámci pracovného jednania navštívili chrám zasvätený patrónovi karabinierov sv.
Vavrincovi v Ríme ako aj policajnú školu v meste Spoleto. Vymenili si skúsenosti v
duchovnej sluţbe s vedením školy a navštívili aj miestneho diecézneho biskupa Spoleta
Mons. Riccarda Fontanu. Počas návštevy Vatikánu uskutočnili aj oficiálne rokovania na
Kongregácii pre biskupov s jej substitútom arcibiskupom Mons. Francescom Monterisim
ohľadom prijímania kňazov východného obradu do štruktúr Ordinariátu.
Policajný duchovný mjr. Pavol Šajgalík sa v dňoch 7. – 9. septembra 2008 na základe
pozvania rakúskeho vojenského biskupa zúčastnil na pracovnom stretnutí rakúskych
policajných duchovných v St. Georgen/Längsee. Rakúski duchovní vypracovali pracovný list
o ich činnosti počas veľkých bezpečnostných opatrení. Na stretnutí sa hľadali aj nové impulzy
pre zlepšenie spolupráce a vzájomných kontaktov v duchovnej sluţbe polície oboch
susedných krajín.
V dňoch 28. septembra – 4. októbra 2008 bola zrealizovaná Národná púť ozbrojených
síl a ozbrojených zborov do Ríma a Vatikánu. Púte sa zúčastnilo spolu 100 príslušníkov PZ,
Hasičského a záchranného zboru, Ozbrojených síl Slovenskej republiky a Zboru väzenskej
a justičnej stráţe a členov ich rodín. Pútnici sa zúčastnili na generálnej audiencii pápeţa
Benedikta XVI. Program púte sa v tomto roku niesol v duchu stavovského, národného
a cirkevného prvku, zameraného zvlášť na slávenie Roku sv. Pavla.
Z ďalších zahraničných aktivít, ktoré boli organizované duchovnými vikariátu bola
rezortná púť do Svätej zeme, púť do svätyne Boţieho milosrdenstva v Krakove (SOŠ PZ
Pezinok) a cykloputovanie po Dunajskej ceste (Meňuš, Šajgalík).
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Medzinárodná konferencia o duchovnej sluţbe
V Bratislave sa v dňoch 29. septembra - 1. októbra 2008 uskutočnila medzinárodná
konferencia policajných duchovných. Konferencia začala sv. omšou v hlavnom chráme
Ordinariátu, v kostole sv. Jána z Mathy v Bratislave, na sviatok sv. Michala archanjela,
patróna policajtov. Slávnostnú sv. omšu celebroval policajný vikár Dr. František Bartoš spolu
s policajnými duchovnými zo Slovenska i zahraničia. Omša bola obetovaná za príslušníkov
PZ a ich rodiny. Na konferencii v Bratislave sa zúčastnili zástupcovia policajných
duchovných sluţieb z Poľska, Českej republiky, Rakúska (ktorí zastupovali aj duchovných z
Nemecka), Talianska, Malty a Litvy. Účastníci prerokovali moţnosti vzájomnej spolupráce v
pastoračnej činnosti v policajných zboroch jednotlivých krajín, predovšetkým v oblasti etiky,
vzdelávania, ako aj pôsobenia policajných duchovných v stresových situáciách policajtov.
Vikariát bol účastníkmi konferencie poverený vytvorením webovej stránky v anglickej
verzii a získavaním kontaktov na duchovných, ktorí pôsobia v polícii jednotlivých štátov
Európskej únie. Do konca roka sa nám podarilo vytvoriť webový priestor a zaradiť základné
informácie: www.fara.sk/police.
Domáce aktivity
V rámci programu celoslovenskej Levočskej púte pri príleţitosti mariánskeho sviatku
Navštívenia Panny Márie sa v dňoch 5. - 6. júla 2008 uskutočnila púť Ordinariátu na
Levočskú horu pod vedením biskupa Mons. Františka Rábeka. Na jeho pozvanie sa v tomto
roku na Mariánskej hore stretli aj delegácie z Poľska, Rakúska, Nemecka a Chorvátska.
Program púte sa začal v sobotu 5. júla popoludní v Kostole Minoritov v Levoči. Pútnikov
v mene biskupa privítal generálny vikár plk. František Počurek. Po privítaní predniesol
generálny vikár katechézu a prezentáciu zameranú na Rok sv. Pavla. V rámci programu sa
pútnikom predstavila aj Hudba Ministerstva vnútra a zazneli sakrálne organové skladby.
Účastníci púte vystúpili na Mariánsku horu, kde v podvečer celebroval Mons. František
Rábek spolu s vojenskými, policajnými a väzenskými kaplánmi ako aj zahraničnými hosťami
sv. omšu určenú pre veriacich patriacich do Ordinariátu. V nedeľu 6. júla sa pútnici v
uniformách zúčastnili aj slávnostnej odpustovej omše celebrovanej viedenským arcibiskupom
J. Em. Christophom kardinálom Schönbornom a prítomnými biskupmi a kňazmi, ktorou
tohtoročná Mariánska púť vyvrcholila pred bazilikou Navštívenia Panny Márie. Podľa
organizátorov sa tohtoročnej púte zúčastnilo celkovo vyše 500 000 veriacich.
V tomto roku sa vikariátu podarilo uskutočniť tri detské tábory, jeden na
Zemplínskej Šírave, druhý na strednom Slovensku v Lúčkach pri Kremnici a tretí v
Bojniciach. Spolu to bolo 150 detí. Všetky tábory sa uskutočňovali v zmysle „príslušníci
svojim deťom“. V rámci programu detských táborov sa deti s našimi policajnými duchovnými
zúčastnili preventívnej akcie „Jablko, citrón“.
V dňoch 25. - 29. augusta 2008 sa uskutočnilo v Kňazskom seminári biskupa Jána
Vojtaššáka v Spišskom Podhradí XIV. Sympózium kánonického práva. Streda 27. augusta
2008 bola venovaná problematike vojenských ordinariátov a ich vzťahu k diecéznym
inštitúciám. O zaradenie tejto témy poţiadal otec biskup František Rábek, ordinár, ktorý tento
deň aj moderoval. Na tomto podujatí sa zúčastnili aj policajní duchovní.
Tretia novembrová nedeľa je dňom, v ktorý si ľudia po celom svete pripomínajú obete
dopravných nehôd. Svetový deň pamiatky obetí dopravných nehôd v tomto roku pripadol na
16. novembra a dal aj veriacim moţnosť zahrnúť do svojich modlitieb tých, ktorí zahynuli pri
dopravných nehodách. Na tento úmysel bola obetovaná aj svätá omša, ktorú celebroval
ordinár Mons. František Rábek v kostole sv. Jána z Mathy v Bratislave. Popoludní sa pri
Dome smútku na cintoríne v bratislavskom Slávičom údolí uskutočnila ekumenická pietna
spomienka na obete dopravných nehôd. Hlavným organizátorom tohto podujatia bol policajný
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duchovný mjr. Pavol Šajgalík. Táto pietna spomienka nám dáva zároveň moţnosť uvedomiť
si aj svoju vlastnú zodpovednosť a ohľaduplnosť na cestách. Ordinariát pri tejto príleţitosti
vydal aj malé obrázky so sv. Krištofom, patrónom vodičov spolu s 10 „prikázaniami“ pre
vodičov.
Za účasti niekoľkých stovák príslušníkov dobrovoľných hasičských zborov z regiónu
Povaţia, Ţiliny a Kysúc sa v nedeľu 27. apríla 2008 v Rajeckej Lesnej uskutočnil druhý
ročník púte hasičov k Frivaldskej Panne Márii.
Pri príleţitosti púte hasičov a záchranárov v Rajeckej Lesnej slávnostnú sv. omšu
v mariánskej Bazilike Narodenia Panny Márie - Minor celebroval ordinár Mons. František
Rábek so svojimi vikármi a miestnym správcom pútnického miesta Mons. Pavlom Šadlákom.
Po skončení liturgickej slávnosti poţehnal ordinár Rábek pred nastúpenými hasičmi na
námestí poţiarnu techniku a hasičské zástavy, aby naďalej s Boţím poţehnaním, pod
ochranou svojho patróna sv. Floriána slúţili ochrane ţivotov a majetku blíţnych.
Na Donovaloch sa v dňoch 14. - 18. apríla 2008 uskutočnila trvalá formácia
vojenských, väzenských a policajných kaplánov Ordinariátu. Pod vedením ordinára Mons.
Františka Rábeka sa prítomní kapláni počas päťdňového programu formácie venovali
prednáškam a diskusiám zameraným na dôleţité oblasti ich duchovného, kňazského a
profesionálneho ţivota. Prednášky boli z oblasti psychiatrie, ktoré predniesol Ján Strákoš na
tému posttraumatického syndrómu a témam Svätého Písma sa venovali biblisti Blaţej Štrba,
Stanislav Vojtko a jeden z policajných kaplánov Stanislav Varga. Koniec formačného týţdňa
patril mediálnej príprave duchovných prostredníctvom kancelára a hovorcu Ordinariátu
Tibora Ujlackého a praktickej diskusii na existujúce problémy.
Linka krízovej intervencie.
Štyria duchovní sa zúčastnili výcvikového kurzu v telefonickej krízovej intervencii
spolu so psychológmi PZ a Hasičského a záchranného zboru. Tento výcvikový kurz
pozostával z troch blokov: Prvý blok sa zaoberal etikou a pravidlami na linke dôvery.
Venoval sa tieţ nadväzovaniu kontaktov, vývinovej psychológii, sociálno-právnej
problematike. V praxi sa dala vyskúšať práca s plačom a mlčaním klienta. Druhý blok sa
zaoberal partnerskými, rodinnými, medziľudskými vzťahmi, prácou s krízami,
s problematikou psychopatológie a závislostí. Nacvičovali sme si techniky sebaobrany,
ukončovania hovoru a techniky zvládania agresie. Tretí blok sa venoval domácemu násiliu,
zneuţívaniu, problematike trestných činov, obetiam a páchateľom, akútnym stavom, práci
s panikou, sebevraţdou, smrťou, umieraním, náboţenskými otázkami, práci s bolesťou
a bezmocnosťou. Kurz bol ukončený certifikátom.
Vo vestníku číslo 29/2008 sa uvádza, ţe duchovní budú tvoriť tímy posttraumatickej
krízovej intervencie. V týchto tímoch budú lekári, psychológovia a duchovní.
Pastoračno-sociálne aktivity duchovných
Naši duchovní sa venujú ako dobrovoľníci aj v sociálnych aktivitách. kpt. Bartko
spolupracuje s komunitou Cenacolo, ktorá sa venuje opusteným a závislým ľuďom z ulice
a pomáha im nájsť východisko a nanovo sa začleniť do reálneho ţivota. Je to komunita
s celosvetovou pôsobnosťou a má aţ 80% úspešnosť.
Kpt. Varga spolupracuje s neštátnym detským domovom rodinného typu „Potôčik“
v Moštenici.
Pplk. Bartoš sa ako dobrovoľník venuje komunite nepočujúcich na Slovensku.
V tomto roku sa podieľal na vytvorení štatútov, ambulancie prvého kontaktu pre nepočujúcich
v spolupráci s Fakultnou nemocnicou Milosrdných bratov v Bratislave, na kurzoch
posunkového jazyka, sociálnom poradenstve a pastoračných aktivitách v posunkovej reči.
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Mediálna prezentácia duchovnej sluţby
V tomto roku policajní duchovní participovali na viacerých mediálnych projektoch,
ktoré boli zamerané na prevenciu a na prezentáciu. V rádiu Lumen (Spuchľák, Šajgalík,
Bartoš), v SRO (Šajgalík), v TV LUX (Šajgalík), v STV (Šajgalík, Bartoš), v Markíze
(Meňuš, Pitko), v JOJ (Pitko), TV Centrál (Pitko), v Katolíckych novinách (Šajgalík, Chuda)
a v Korzári (Storoška).
Kpt. Stanislav Varga bol poverený za ordinariát podieľať sa na prácach v Katolíckom
biblickom diele a v Slovenskej biblickej spoločnosti. Aktívne sa angaţoval na príprave
biblických katechéz pre rádio Lumen.
Neoddeliteľnou súčasťou prezentácie duchovnej sluţby sú aj webové stránky.
V súčasnosti spravujeme tri portály. Portál duchovnej sluţby na infowebe MV SR, na
internete – www.minv.sk a medzinárodný portál – www.fara.sk/police.
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