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1) Dôvodová správa 
 

Správa o činnosti Mestskej polície v  Starej Turej za rok 2022 sa  predkladá 

každoročne na MsZ  z dôvodu informovanosti poslancov, ale i verejnosti o aktivitách 

a výsledkoch, ktoré uskutočnila MsP vždy za predchádzajúci kalendárny rok.  

 

 

 

 

2) Návrh uznesenia 
 

Mestské zastupiteľstvo Stará Turá berie na vedomie Správu o činnosti Mestskej polície v  

Starej Turej za rok 2022 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

           
 

 

 

 

 

 

 

SPRÁVA O ČINNOSTI MESTSKEJ POLÍCIE V STAREJ TUREJ 

ZA ROK 2022 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spracoval:  

Ing. Ľubomír Málek  

náčelník MsP Stará Turá  

 

Február 2023 
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ÚVOD 
 

V zmysle § 6 ods. 1 písm. b) zákona SNR č. 564/1991 Zb. v znení neskorších predpisov  

predkladáme Správu o činnosti mestskej polície za rok 2022. 

 

Správa o činnosti Mestskej polície (ďalej len „MsP“) v Starej Turej sumarizuje výsledky, ktoré boli 

sledované a dosiahnuté v hodnotenom období za rok 2022 a niektoré výsledky porovnáva s rokom 

2021. Charakterizuje celkový stav plnenia úloh mestskej polície pri zabezpečovaní obecných vecí 

verejného poriadku, ochrany životného prostredia v meste a plnení úloh vyplývajúcich zo všeobecne 

záväzných nariadení mesta, z uznesení mestského zastupiteľstva a z rozhodnutí primátora mesta. Pri 

spracovaní správy sa vychádzalo zo štatistických údajov. 

Základné úlohy MsP sú zakotvené v § 3 Zákona SNR č. 564/1991 Zb. o Obecnej polícii v znení 

neskorších zákonov. Okrem tohto základného zákona o obecnej polícii pre MsP vyplývajú aj ďalšie 

úlohy a oprávnenia, ktoré sú uvedené najmä v týchto zákonoch: 

• Zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch 

• Zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke  

• Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní 

• Zákon č. 300/2005 Z. z. - Trestný zákon 

• Zákon č. 377/2004 Z. z o ochrane nefajčiarov 

• Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch 

• Zákon č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov  

• Zákon č. 219/1996 Z. z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov  

• Zákon č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí 

• Zákon č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach 

• Zákon č. 1/2014 o organizovaní verejných športových podujatí 

• Zákon č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive 

• Zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi  

• Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v znení neskorších 

predpisov  

• Všetky VZN mesta Stará Turá, v ktorých je mestská polícia uvedená ako kontrolný orgán 

mesta  

 

V roku 2022 bola činnosť MsP Stará Turá  v zmysle citovaných právnych noriem zameraná najmä 

na: 

• zabezpečovanie verejného poriadku v meste, spolupôsobenie pri ochrane jeho obyvateľov a 

iných osôb v meste pred ohrozením ich života a zdravia,  

• spoluprácu s útvarmi Policajného zboru SR pri ochrane majetku mesta, majetku občanov, ako 

aj iného majetku v meste pred poškodením, zničením, stratou alebo pred zneužitím pomocou 

monitorovacieho kamerového systému (MKS), 

• ochranu životného prostredia v meste, 

• dodržiavanie poriadku, čistoty a hygieny v uliciach, iných verejných priestranstvách a verejne 

prístupných miestach, 

• vykonávanie a kontrolu všeobecne záväzných nariadení mesta, uznesení MsZ a rozhodnutí 

primátora, 

• plnenie úloh na úseku prevencie, 
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• plnenie úloh ustanovených osobitným predpisom na úseku bezpečnosti a plynulosti cestnej 

premávky, 

• plnenie ďalších úloh, ktoré vyplývajú z rozhodnutí primátora, orgánov mesta a potrieb 

samosprávy. 

 

I. OBLASŤ PERSONALISTIKY 
 

MsP je v súčasnosti  bez občianskych zamestnancov, tvoria ho výhradne samotní príslušníci MsP, 

ktorí sú zamestnancami Mesta Stará Turá. Pri plnení úloh majú príslušníci MsP postavenie verejného 

činiteľa. 

V roku 2022 nedošlo v personálnej oblasti na útvare MsP k zmenám v počte príslušníkov MsP 

ani k obmene personálneho stavu. Všetci príslušníci MsP majú platné osvedčenia o odbornej 

spôsobilosti. 

 

Stav pracovníkov k 31.12.2022 bol nasledovný: 

• 1 náčelník - má postavenie vedúceho zamestnanca. Zodpovedá za vytváranie podmienok na 

      plnenie úloh a za činnosť mestskej polície vyplývajúcej zo zákona o obecnej polícii, 

• 9 príslušníkov MsP - zabezpečujú výkon služby v nepretržitej prevádzke v rámci 35 

hodinového pracovného času v týždni. Plnia úlohy v rozsahu práv a povinností vyplývajúcich 

zo zákona o obecnej polícii. 

 

Prehľad za rok 2022: 

PERSONÁLNE OBSADENIE ROK  2019 ROK  2020 ROK  2021 ROK  2022 

Plánovaný počet príslušníkov MsP 10 10 10 10 

Skutočný počet príslušníkov MsP 10 10 10 10 

Počet prijatých príslušníkov MsP 0 0 0 0 

Počet prepustených príslušníkov 
MsP 

0 0 0 0 

Počet držiteľov osvedčenia  
o odbornej spôsobilosti 

10 10 10 10 

 

 

V rámci fondu pracovného času bolo v roku 2022 evidovaných 1 246 pracovných zmien s celkovo 

14 952 odpracovaných hodín. V rámci dennej služby to bolo 8 736 odpracovaných hodín, v nočnej 

službe bolo odpracovaných 6 216 hodín. 

V roku 2022 čerpali príslušníci MsP Stará Turá celkovo 302 dní riadnej dovolenky a 12 dní bolo 

vykázaných ako práceneschopnosť ( v roku 2021 to bolo 39 dní práceneschopnosti). Ošetrovné člena 

rodiny, ako aj evidovaná absencia neboli v roku 2022 zaznamenané. 

V roku 2022 nebola zaznamenaná opodstatnená, ani neopodstatnená sťažnosť na príslušníka 

MsP. 

V súčasnosti je pri aktuálnom počte príslušníkov MsP zabezpečovaná stála služba v čo najširšom 

rozsahu. Pre potreby nepretržitej služby 24/7 by bolo potrebné doplniť stav minimálne o jedného 

príslušníka, čo by zabezpečilo kontinuálne pokrytie každého dňa v týždni. V súčasnosti je v platnosti 

dohoda s príslušníkmi Obvodného oddelenia PZ v Starej Turej na vzájomnej výpomoci v čase, kedy nie 

sú príslušníci jednej, či druhej zložky v službe. Na strane druhej, pri všeobecne stanovenom 

a celoslovensky akceptovanom kritériu o počte členov MsP vo vzťahu k počtu obyvateľov (1 príslušník 

MsP na 1 000 obyvateľov), je aktuálny počet príslušníkov MsP postačujúci a primeraný. 
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V roku 2023 bude potrebné riešiť personálnu otázku v MsP. Na základe avizovaných informácií 

plánujú dvaja príslušníci MsP odchod z aktívnej služby a v ďalších rokoch zvažujú svoj odchod ďalší 

príslušníci. Vychádzajúc zo všeobecne dostupných informácií o nízkej atraktívnosti tohto povolania, 

resp. o požadovaných nárokoch a kritériách z pohľadu fyzickej a psychickej pripravenosti príslušníkov 

MsP, bude nevyhnutné čo najskôr začať realizovať kroky, resp. vytvoriť podmienky aj zo strany mesta, 

ktoré by predchádzali situácii, kedy dôjde k personálnemu oslabeniu MsP a tým aj k zníženiu 

bezpečnosti a ochrany verejného priestoru. 
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II. EKONOMICKÉ A MATERIÁLNO - TECHNICKÉ ZABEZPEČENIE 
 

Zostavovanie rozpočtu, jeho schvaľovanie a hospodárenie s finančnými prostriedkami mesta v 

zmysle schváleného rozpočtu sa riadilo platnými zákonmi a všeobecne záväznými nariadeniami mesta 

Stará Turá. Tvorba rozpočtu MsP v rámci procesu plánovania si vyžadovala prístup k mnohým 

informáciám, správne určenie priorít a kritérií pri plnení cieľov. Rozsah príjmov a výdavkov závisel od 

mnohých faktorov, často odrážal samotné ciele činnosti MsP. Na výšku výdavkov mali vplyv nielen 

samotné potreby MsP, ale aj rozsah zodpovednosti právomocí MsP na zabezpečenie činností 

vyplývajúcich z jej povinností. Základnou a neodmysliteľnou súčasťou rozpočtu boli bežné výdavky, 

zabezpečujúce predovšetkým plynulý chod MsP, mzdy, poistné a príspevky do poisťovní, poplatky za 

energie, vodné, stočné, poplatky za telekomunikačné služby, výstroj a výzbroj príslušníkov, pohonné 

hmoty, zákonné a havarijné poistenie služobných vozidiel, poistenie príslušníkov a pod. 

Rozpočet ako základ finančného hospodárenia, zostavený na obdobie roka 2022, vyjadroval 

ekonomickú samostatnosť MsP. Rozpočet MsP na rok 2022 bol odsúhlasený mestským zastupiteľstvom 

vo výške 284 533 €, čo tvorilo 3,8% z celkových bežných výdavkov rozpočtu mesta a percentuálne je 

porovnateľný s priemernou celoslovenskou hodnotou. Plnenie rozpočtu k 31.12.2021 bolo vo výške 

285 079 čo predstavuje 100,2 %. 

 

2.1. Sídlo MsP a operačné stredisko 

 

 Operačné stredisko Mestskej polície v Starej Turej sa koncom roka 2021 presídlilo z pôvodného 

sídla, ktoré bolo od založenia MsP v roku 1991 situované do priestorov budovy Mestského úradu do 

nových priestorov Mestského domu (MsD) na ulici gen. M. R. Štefánika.  

Mestská polícia sídli na prízemí MsD, pričom dispozičné riešenie, ako aj vybavenie priestorov 

spĺňa – na rozdiel od pôvodného sídla – spĺňa všetky nároky a parametre pre jej bezproblémový 

a plynulý chod. Súčasťou priestorov je prijímacia miestnosť, ktorá je prvým kontaktom občana pri 

nahlasovaní, resp. riešení problému. Samostatnú časť tvorí tzv „velín“, ktorý je srdcom a centrálnou 

časťou nového sídla MsP. Je využívaný pre bežný chod a prevádzku MsP, monitorovanie mesta 

pomocou obrazoviek sprostredkujúcich dianie v meste cez kamerový systém, vrátane spoločných 

porád príslušníkov s náčelníkom MsP. Ďalšími miestnosťami, potrebnými k štandardnému chodu MsP 

je kancelária náčelníka MsP, samostatný sklad zbraní, kuchynka, posilňovňa, šatne so sprchovacím 

zariadením a sociálne zariadenia. 

Presťahovaním MsP do nového sídla sa zvyšuje predpoklad naplnenia jedného z cieľov o 

operatívnejšom a flexibilnejšom riešení problémov občanov. 

   

2.2.  Vozový park 

 

Vozový park MsP tvorí jedno motorové vozidlo Mitsubishi, ktoré slúži najmä na presun hliadok 

na zákroky, výjazdy k narušeným objektom a oznámeniam, resp. iným činnostiam súvisiacich s 

výkonom služby a zabezpečovaním zverených úloh.  

 

Evid. číslo Typ Dátum zakúpenia Najazdené km k 31.12.2022 

NM 157 CJ Mitsubishi 2013 238 067 
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V roku 2022 bolo na služobnom vozidle najazdených celkovo 22 698 km. V roku 2021 to bolo 

29 245 km vzhľadom k tomu že príslušníci MsP sa v roku 2022 viacej zamerali na pešie obchôdzky, kedy 

sú v lepšom kontakte s občanmi.  Celková spotreba benzínu  bola 1 702 litrov, (v roku 2021 to bolo 2 

186 litrov), pričom náklady na palivo boli v sume 2 858 EUR. Priemerný počet kilometrov za deň bol 

cca 62,2 km, (v roku 2021 to bolo 80,2 km). V priebehu roka boli vykonané 4 servisné prehliadky 

v celkovej sume 418 EUR, vrátane mazív a olejov. Poistné (PZP, havarijné) bolo v sume 546 EUR. 

 

 

 
 

 

2.3.  Služobné zbrane a iné technické prostriedky 

 

MsP využíva celkom 4 ks krátkych guľových zbraní kalibru 9 mm ČZ 75, ktorých držiteľom je 

Mesto Stará Turá.  

Za rok 2022 neevidujeme použitie služobnej zbrane pri vykonávaní zákrokov. 

 

Mestská polícia v Starej Turej v súlade s ustanovením § 4 Zák. č. 564/91 Zb. o obecnej polícii, v 

znení neskorších predpisov, s prihliadnutím na rozsah úloh MsP používa pri plnení úloh mestskej polície 

tieto technické prostriedky: 

 

Technické prostriedky Počet 

mobilné telefóny  2 

obušok 10 

putá 10 

vreckový aerosólový rozprašovač 10 

defibrilátor 1 
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2.4. Monitorovací kamerový systém 

 

Súčasťou materiálno-technického vybavenia MsP Stará Turá je Monitorovací kamerový systém 

(ďalej len MKS), ktorý zabezpečuje situačnú prevenciu v rámci mesta. Využíva sa na  ochranu zdravia a 

majetku občanov ako aj iných návštevníkov mesta a je účinným prostriedkom boja proti kriminalite. 

Zároveň slúži ku zvyšovaniu efektívnosti zásahov príslušníkov MsP. Je využívaný nielen na represiu, ale 

hlavne na prevenciu, nakoľko už len samotné zverejnenie informácie o skutočnosti, že určité miesto je 

pod stálym dohľadom kamery odrádza potenciálnych páchateľov od realizácie protiprávnych konaní. 

MKS pozostáva z pracoviska obsluhy, záznamovej technológie, zobrazovacích jednotiek a 

samotných kamier. Časť používaných kamier patrí medzi tzv. otočné kamery (tzv. dome kamery), ktoré 

pokrývajú veľký monitorovací priestor. Sú nenápadné, nevzbudzujú pozornosť, kryt je odolný voči 

poveternostným vplyvom a poškodeniu strelnou zbraňou. Kamera je zabezpečená proti oslneniu a 

dokáže snímať aj v úplnej tme. Samotný objektív kamery je umiestnený v spodnej časti. Kryt objektívu 

je nepriehľadný pri pohľade zvonku, čo na nulu znižuje možnosť, že si potenciálny páchateľ 

„vystriehne“ okamih, kedy je kamera otočená iným smerom a tým sa páchateľ dostane do mŕtveho 

uhla kamery. Ďalšia časť kamier patrí medzi tzv. statické kamery, ktoré sa na rozdiel od dome kamier 

nevedia otáčať, ani natáčať. Sú vhodné na monitorovanie statických objektov – bankomatov, vstupov 

do budov, ohraničeného úseku ulice a pod. Snímací prvok má čip s vysokým rozlíšením, schopným 

pracovať aj za zníženého osvetlenia. Ovládanie kamier je diaľkové, z miesta monitorovacieho 

dispečingu. 

V roku 2022  bolo v meste 6 kamier, ktoré sú lokalizované nasledovne: 

• Kamera č. 1: Námestie Slobody 

• Kamera č. 2: Kruhový objazd 

• Kamera č. 3: Kruhový objazd 

• Kamera č. 4: SLSP 

• Kamera č. 5: Dom kultúry Javorina 

• Kamera č. 6: Parkovisko medzi obchodným domom BILLA a Tesco 

 

Pre dôslednejšie monitorovanie mesta a zabezpečenie bezpečnosti obyvateľov a majetku osôb 

bude v budúcnosti potrebné realizovať systémové doplnenie MKS ďalšími kamerami, najmä 

v oblastiach mesta, ktoré sú charakteristické vyšším rizikom kriminality. Z tohto dôvodu sa na 

konci roku 2022 kúpila ďalšia kamera, ktorá bude začiatkom roka 2023 umiestnená na ul. Hurbanovej.  

 

2.5.  Výstrojné súčiastky používané príslušníkmi mestskej polície pri plnení úloh 

 

MsP pri svojej činnosti používa výstrojné súčiastky v zmysle § 22 zákona č. 564/1991 Zb. o 

obecnej polícii v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 

532/2003 Z. z. 

 

• Uniforma letná a zimná tmavomodrej farby s nápisom – MESTSKÁ POLÍCIA – na zadnej časti 

výcvikovej bundy a na prednej časti ľavej strany bundy 20 mm nad stredom horného okraja 

vrecka. 

• Polokošeľa bledomodrej farby, 

• Čiapka - typ šiltovka tmavomodrej s nápisom – MESTSKÁ POLÍCIA – na obidvoch bokoch 

čiapky s výškou písma min. 8 mm bielej farby a na čelnej časti čiapky erb Mesta Stará Turá vo 

veľkosti min. 40 mm, 

• Úplet tmavomodrej farby 
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• Obuv letná a zimná 

• Pulóver tmavomodrej farby 

• Rukavice čiernej farby 

• Ponožky letné a ponožky zimné tmavomodrej farby 

• Puzdro na putá čiernej farby + putá 

• Zásobníky 

• Puzdro na obušok čiernej farby + obušok + slzotvorný spray 

• Služobný kovový odznak s identifikačným číslom na rovnošatu 

• Služobný kovový odznak na pokrývku hlavy 

• Reflexná vesta 

• Klimatexová súprava (nátelník, spodky) 

• Taktická vesta 

 

K obmene časti výstroja dochádza zvyčajne každý rok, pričom údržba, oprava a nákup 

technických prostriedkov potrebných pre plnenie služobných úloh, servis a oprava technických 

prostriedkov spojenia, výpočtovej techniky a pod. sa vykonávajú iba v nevyhnutnej miere pri výskyte 

poruchy.  

 

III. VYHODNOTENIE ČINNOSTI V ROKU 2022 

 
Vyhodnotenie činnosti je záväzné pre všetky mestské a obecné polície na území Slovenskej 

republiky. Činnosť je vyhodnotená v zmysle všeobecne záväzného právneho predpisu, ktorým je 

Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 532/2003 Z. z. ust. § 2 ods.3, ktorou sa vykonávajú 

niektoré ustanovenia zákona SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov. 

Príslušníci MsP sa pri plnení úloh riadia § 3 Zákona o obecnej polícii, ktorý presne definuje 

základné úlohy MsP. Výkon služby bol riadený a organizovaný na základe miestnej znalosti, výsledkov 

analýz bezpečnostnej povahy, čerpaním informácii a podnetov občanov mesta, poslancov MsZ. 

Príslušníci MsP plnia úlohy delegované primátorom mesta, uzneseniami MsZ a Všeobecne záväznými 

nariadeniami mesta Stará Turá. MsP spolupôsobí s príslušným útvarom PZ SR, HZ SR a DHZ v meste 

Stará Turá  pri ochrane majetku mesta a občanov. 

 

Praktická činnosť MsP sa realizuje formou niekoľkých ťažiskových činností, ktorými je 

predovšetkým: 

• priamy výkon služby príslušníkov MsP a to formou hliadkových a obchádzkových služieb v 

meste a jeho častiach,  

• preventívna činnosť a pôsobenie na cieľové skupiny akými sú predovšetkým deti a mládež, ale 

tiež starší občania tzv. „seniori“, 

• ostatná činnosť ako napr. asistencie, zásahy na základe podnetov oznamovateľov, vybavovanie 

dožiadaní, doručovanie pošty a podobne, 

• odborná a vzdelávacia činnosť príslušníkov MsP. 

 

Počas výkonu služby jednotlivých hliadok MsP sa ich činnosť orientuje aj na pomoc občanom a 

návštevníkom mesta radou, usmernením, vysvetlením a pod., pre priestupcov aj výchovnými 

metódami (napomenutím) avšak aj samotnými represívnymi opatreniami, ako je napríklad uloženie 

blokovej pokuty. Vzhľadom na rozsah úloh je praktická činnosť rozdelená do nasledovných oblastí: 

• zabezpečovanie kľudu a vereného poriadku v meste a prímestských častiach, 
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• spolupôsobenie s príslušnými útvarmi PZ pri ochrane majetku mesta, majetku občanov, ako aj 

iného majetku v meste pred poškodením, zničením, stratou alebo pred zneužitím, 

• ochrana životného prostredia v meste, 

• dodržiavanie poriadku, čistoty a hygieny v uliciach, iných verejných priestranstvách a verejne 

prístupných miestach, 

• dozor nad dodržiavaním pravidiel cestnej premávky vo vymedzenom rozsahu, 

• kontrolu a dodržiavanie VZN mesta, plnenie uznesení MsZ a rozhodnutí primátora, 

• objasňovanie priestupkov a riešenie priestupkov v blokovom konaní vo vymedzenom rozsahu. 

• oznamovanie priestupkov ktorých riešenie nepatrí do pôsobností mesta, 

• plnenie úloh na úseku prevencie. 

 

Metodicky je praktická činnosť MsP v Starej Turej usmerňovaná a vykonávaná prostredníctvom 

platných všeobecných záväzných nariadení a vnútorných smerníc mesta. 

Ostatná činnosť je vykonávaná na základe trvalých alebo jednorazových pokynov náčelníka MsP 

resp. zástupcu náčelníka MsP a to: 

• denným inštruovaním hliadok do výkonu služby, 

• mesačným vyhodnotením práce a sumárom dosiahnutých výsledkov v práci príslušníkov 

 

3.1.   Priamy výkon služby 

3.1.1. Riadiaca a organizačná činnosť 

 

Táto činnosť vyplýva z § 6 zákona č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii, v znení neskorších predpisov 

v zmysle ktorého náčelník mestskej polície: 

• organizuje a kontroluje prácu príslušníkov mestskej polície, 

• zabezpečuje denné odosielanie správ primátorovi mesta informáciu o situácii na úseku 

obecných vecí verejného poriadku a o výsledkoch činnosti MsP, 

• spolupracuje s riaditeľom príslušného útvaru Policajného zboru, resp. inými orgánmi,  

• predkladá primátorovi požiadavky na zabezpečenie činnosti MsP a zodpovedá za 

hospodárne využívanie zverených prostriedkov,  

• zabezpečuje odborný výcvik a školenie príslušníkov MsP,  

• zúčastňuje sa porád vedenia mesta, zasadnutí komisií MsZ a ostatných súčinnostných porád 

s orgánmi a organizáciami na teritóriu mesta, 

• plní ďalšie úlohy podľa pokynov primátora mesta. 

 

Počas roka 2022 sa náčelník MsP pravidelne zúčastňoval na poradách vedenia mesta, podľa 

požiadaviek príležitostne na zasadnutiach komisií MsZ, spoločných poradách s funkcionármi PZ.  

 

3.1.2. Hliadková a obchôdzková služba 

 

Hliadky MsP plnia úlohy v súlade so zákonom SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení 

neskorších predpisov. MsP ako poriadkový útvar mesta aktívne pripravuje a realizuje opatrenia na 

zabezpečenie kľudu a verejného poriadku a to presne stanovenou organizáciou výkonu služby. Výkon 

hliadkovej služby zabezpečujú zmeny, pričom každá zmena je zložená z jednej hliadky. Hliadku tvoria 

zvyčajne dvaja príslušníci mestskej polície. V súčasnosti je v hliadkovej službe zaradených všetkých 10 

príslušníkov mestskej polície, vrátane náčelníka. Výkon služby je plánovaný a orientovaný do miest 

častého páchania priestupkov a inej protispoločenskej činnosti. Tieto miesta sú známe nielen na 

základe vlastných poznatkov z hliadkovej činnosti, požiadaviek a podnetov vyplývajúcich z porád 
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vedenia mesta, ale aj z vlastných analýz a štatistík, analýz a štatistík PZ SR a podnetov samotných 

občanov mesta.  

 Hliadková a obchôdzková služba bola orientovaná v príslušných časových intervaloch do lokalít, 

ktoré sa na základe vlastných analýz, vývoja bezpečnostnej situácie a požiadaviek občanov javili ako 

najproblematickejšie. Z každej hliadkovej služby sú spracovávané záznamy, ktoré po vyhodnotení slúžia 

k analýze bezpečnostnej situácie, prijímaniu adekvátnych opatrení a hodnoteniu efektivity práce 

príslušníkov MsP. Hliadková činnosť na sídliskách bola zameraná hlavne na dodržiavanie čistoty a 

poriadku, dodržiavanie podmienok chovu psov na území mesta, parkovanie na zeleni, chodníkoch 

dodržiavanie zásad občianskeho spolunažívania.  

Príslušníci MsP počas celého roka vykonávali  pravidelnú a v miestach s vyššou koncentráciou 

ľudí zvýšenú hliadkovú činnosť. V nočných hodinách sa hliadky MsP zamerali hlavne na kontrolu rušenia 

nočného kľudu, na ochranu majetku mesta a občanov pred krádežami ako aj na ochranu života 

a zdravia obyvateľov a návštevníkov mesta.  

Aj v roku 2022 bola zvýšená pozornosť Mestskej polície venovaná aj narastajúcemu problému 

s bezdomovcami a osobami so sklonmi k asociálnemu správaniu. Svojim správaním, zanedbanou 

osobnou hygienou a prespávaním v spoločných priestoroch obytných domov často pohoršujú a 

obťažujú občanov. Skutočnosť, že ich zovňajšok a správanie v majoritnej časti obyvateľstva vzbudzuje 

pohoršenie, samo o sebe nedáva zákonný dôvod ich sankcionovať. Sú to ľudia bez bydliska, 

nepracujúci, nedisponujúci hmotným majetkom. Z týchto dôvodov je riešenie problémových situácií 

a samotných priestupkov komplikované, častokrát neprinášajúce nápravu. Recidíva z ich strany preto 

vo verejnosti navodzuje dojem, že činnosť mestskej polície je nedostatočná. Treba mať však na pamäti, 

že existencia bezdomovcov a osôb so sklonmi k asociálnemu správaniu s nižším sociálnym statusom 

nie je produktom bezpečnostných zložiek, ale vyústením sociálnej situácie jednotlivca a mierou 

schopnosti spoločnosti zachytiť túto skupinu občanov do sociálnej siete. Faktom je, že našou činnosťou, 

keď tieto osoby z jednotlivých miest vykazujeme, nedochádza k redukovaniu ich počtu, ale iba na určitú 

krátku dobu k teritoriálnemu presunu a nekontrolovateľnej migrácii do inej časti mesta. 

Potvrdila sa prax, že títo ľudia ponúkanú pomoc často kategoricky odmietajú a uprednostňujú 

spôsob života, na ktorý sa viac-menej adaptovali. Nie sú ochotní prespávať v útulkoch zriadených 

v okolitých mestách, resp. v iných zariadeniach, pretože tu by museli dodržiavať určený režim 

a poriadok, ktorý nie je zlučiteľný s ich hodnotami života. 

 

Hliadková služba je využívaná aj na zabezpečovanie všetkých kultúrno-spoločenských, 

športových a iných podujatí, organizovaných mestom, resp. inými organizáciami na území mesta. 

 

  

 Počas roka 2022 MsP zabezpečovala:    

• dodržiavanie nariadení proti šíreniu koronavírusu, 

• obmedzovanie pohybu osôb na ul. SNP, počas odstraňovania škôd na bývalej budove Lesoturu 

- strhnutá strecha 

• verejný poriadok počas konania veľkonočného trhu a regulovania dopravy počas pálenia 

Moreny  

• verejného poriadku počas konania MIA festivalu v športovej hale na štadióne 

• regulovanie dopravy počas dovozu a následne stavania mája 

• verejného poriadku počas akcie MDD 

• verejný poriadok a dopravné situácie (preparkovanie vozidiel na určitých miestach a uliciach v 

meste) pred a počas festivalu „Divné veci“, 

• verejný poriadok a dopravné značenia počas konania motorkárskeho zrazu „Tanec slnka“ v RO 

Dubník I., 
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• verejný poriadok a regulovanie dopravy počas tzv. „spanilej jazdy“ motorkárov,  

• verejný poriadok počas konania remeselného trhu, 

• dohľad nad bezpečnosťou cestnej premávky pri ukončení a taktiež otvorení školského roka 

• regulovanie dopravy v RO Dubník I. počas konania akcie „Beh Dubníkom“  

• regulovanie dopravy počas konania 35. ročníka Staroturanského triatlonu, 

• preventívno-bezpečnostnú akciu pre maloleté deti s názvom „Na kolieskach po námestí“, 

• verejný poriadok pri kladení vencov k hrobom rumunských vojakov padlých v II. svetovej vojne 

na rímsko-katolíckom cintoríne pri návšteve oficiálnej delegácie Rumunska, 

• verejný poriadok počas konania akcie „zdobenia stromčekov“ a vianočných trhov 

• verejný poriadok a dodržiavanie nariadení počas osláv Silvestra a vítania nového roku v uliciach 

mesta. 

 

V roku 2022 bolo zaznamenaných celkom 440 výjazdov, z toho 354 na podnet občanov, 34 na  

podnet OO PZ SR, 17  na základe kamerového záznamu a 35 výjazdov na základe iných podnetov . 

Výjazdy na podnet občanov sa  mierne zvýšili z 338 výjazdov v roku 2021 na 354 výjazdov. 
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Najviac výjazdov bolo zaznamenaných v mesiaci september, najmenej v mesiaci december. 

Oproti roku 2021, keď bolo v mesiaci december výjazdov najviac. Tento nepomer bol z veľkej časti 

spôsobený tým, že v roku 2021 bola hliadka MsP často volaná na zákroky voči bezdomovcom, ale 

v decembri roku 2022 hliadka takéto prípady neriešila vzhľadom k tomu, že takmer všetci bezdomovci 

boli počas tohto obdobia  vo výkone trestu. V jarných a letných mesiacoch (apríl - september ) bolo 

o 16 % viacej výjazdov, ako v jesenných a zimných mesiacoch ( október – marec). Priemerne sa jednalo 

o 36 výjazdov za mesiac. 
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3.1.3. Preventívna činnosť 

 

V rámci prevencie  sme v roku 2022 pokračovali v osvedčených prevenčných aktivitách, niektoré 

z nich následne uvádzame.   

 

V roku 2022 boli uskutočnené tieto prevenčné aktivity a programy:  

• „Nestaňte sa ďalšou obeťou“ – počas roka bolo skontrolovaných viac ako 2180 vozidiel. 

Parkoviská Billa, Tesco, mestský cintorín a pod.  Väčšinou boli vozidlá zabezpečené a nebol v 

nich zanechaný, resp. nezabezpečený cenný majetok. V rámci uvedených kontrol bolo 

zistených 7 vozidiel, ktoré boli nezabezpečené proti vniknutiu, samovoľnému pohybu, resp. 

odcudzeniu. V uvedených prípadoch boli kontaktovaní majitelia vozidiel a boli upozornení na 

to, aby si svoj majetok zabezpečili.  

• Kontrola rekreačných a záhradkárskych objektov – vykonávané fyzické kontroly rôznych 

objektov v chatovej oblasti Borovina, v záhradkárskej oblasti Chrásnatá, ako i v rekreačnej 

oblasti  Dubník. Počas týchto kontrol bolo zistených 25 prípadov, keď boli následne vykonané 

konzultácie s majiteľmi ohľadom lepšieho zabezpečenia. 

• Kontrola objektov pred vlámaním – v priebehu roka je počas každej nočnej služby vykonávaná 

kontrola zabezpečenia objektov. Počas týchto kontrol bolo zistených 5 prípadov, kedy boli 

vykonané konzultácie s majiteľmi, resp. prevádzkovateľmi objektov. 

• Kontrola uzamykania vchodov - ako dobrou prevenciu sa osvedčila kontrola uzamykania 

vchodov v bytových domoch, kde bolo vykonaných 120 kontrol. Iba v 5 prípadoch bolo zistené 

neuzamknutie vchodu, pričom v 3 takýchto prípadoch boli vo vchode závadové osoby, ktoré 

boli následne z miesta vykázané. Zistené skutočnosti boli následne konzultované s domovým 

dôverníkom za účelom zjednania nápravy. 

• Kontroly na priechodoch pre chodcov - táto časť preventívnych opatrení bola ovplyvnená 

novým koronavírusom a opatreniami zabraňujúcimi jeho šíreniu. Počas pracovných dní a v 

rámci personálnych možnosti sme na priechodoch pre chodcov strávili približne 96 hodín. 

Väčšinou sme sa starali o bezpečnosť žiakov prvého stupňa pri objekte ZŠ na Komenského ulici. 

V roku 2022, tak ako i prvý krát v roku 2021 sme posilnili dennú službu a tak sa nám  podarilo 

zabezpečovať priechody 2 príslušníkmi MsP, čo sa stretlo s veľmi priaznivou odozvou najmä zo 

strany rodičov maloletých detí. 

• Rozdávanie reflexných pások – vo večerných a nočných hodinách boli rozdávané 

neosvetleným chodcom a cyklistom reflexné pásky. Počas roka sme takto rozdali 15 reflexných 

pások.  

• Spätná väzba – v priebehu roka 2022 bola vykonaná spätná väzba k občanovi približne v 100 

prípadoch. Jedná sa o osobný pohovor s občanom o spôsobe riešenia jeho problému. 

• Distribúcia rúšok a informovanie verejnosti v súvislosti s „COVID opatreniami“  - počas roka 

bolo odovzdaných približne 60 rúšok a letákov ohľadne opatrení proti koronavírusu.  

• "Po námestí na kolieskach" – akcia uskutočnená  24.9. 2022. Hliadka deťom vysvetlila, ako sa 

majú pri bicyklovaní správať a v akom stave má byť ich bicykel. Celej akcie sa zúčastnilo 40 detí 

a 50 dospelých.  

• Spolupráca s kriminálnou políciou – počas hliadkovej služby monitorujeme pohyb podozrivých 

osôb a vozidiel pohybujúcich sa v uliciach nášho mesta. Zistené poznatky boli každý mesiac 

spracované a následne, na základe dohodnutej spolupráce, odovzdané pracovníkom 

kriminálnej polície. V roku 2022 bolo kriminálnej polícii odovzdaných 222 poznatkov, z toho 63 

podozrivých osôb a 42 podozrivých vozidiel pohybujúcich sa v intraviláne nášho mesta.  
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3.1.4. Represívna činnosť 

 

Represívna činnosť je jednou zo zložiek pôsobenia MsP. V rámci tejto činnosti bolo zistených a 

následne riešených: 

 

• 236 priestupkov v doprave 

• 16 priestupkov porušenia verejného poriadku 

• 25 priestupkov za budenie verejného pohoršenia 

• 7 priestupkov za rušenie nočného pokoja 

• 1 priestupky voči majetku 

• 2 iných priestupkov  

 
 

V roku 2022 sa oproti roku 2021 výrazne zmenila štruktúra priestupkov hlavne v oblasti dopravy, 

kde sme zaznamenali veľký nárast priestupkov. Je to najmä z toho dôvodu, že pri poliklinike sa 

vybudovalo parkovisko a návštevníci tohto zariadenia napriek tomu parkujú v zákaze státia, 

alebo v zákaze vjazdu a týmto výrazne obmedzujú zdravotnícky personál, najmä sanitky. Nárast 

týchto priestupkov je najmä v zimných mesiacoch kedy je i návštevnosť polikliniky vyššia ako 

v letných mesiacoch.  Naproti tomu sme zaznamenali nižší počet priestupkov proti verejnému 

poriadku vzhľadom k tomu, že v roku 2021 boli riešené najmä priestupky voči zabráneniu šírenia 

koronavírusu.  
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V rámci roka bolo najviac priestupkov spáchaných v mesiacoch január a marec  a to najmä 

z dôvodu parkovania pred poliklinikou, najmenej ich bolo v mesiaci september. V mesiaci august bol 

zmierny nárast počtu priestupkov rušenia nočného kľudu. 

 

 
 V organizácii a plánovaní práce MsP je dôležitý aj údaj, v ktorých hodinách dochádza 

k  spáchaniu priestupku. Podľa konkrétnej hodiny boli najčastejšie páchané priestupky medzi 9 -11  

hodinou. V čase od 02,00 hod do 03,00 hod nebol zaznamenaný žiaden  priestupok. 
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Z hľadiska aktívnej prevencie a predchádzaniu spáchaniu priestupkov je nesporná znalosť miest, 

na ktorých dochádza k opakovaným a častým porušeniam legislatívy. Najčastejším páchaním 

priestupkov bola ulica Mýtna a to už z dôvodu, vyššie popísaného. Oproti  roku 2021 sa tak výrazne 

zmenilo miesto s najčastejším páchaním priestupkov. Naproti tomu v uliciach : Hurbanova, SNP a gen. 

M.R. Štefánika, kde sa v roku 2021 páchali priestupky najčastejšie, zostal počet priestupkov po ul. 

Mýtnej najvyšší, ale je tam v roku 2022 zaznamenané zníženie priestupkov. Z miestnych častí bolo 

zaznamenaných najviac priestupkov v lokalite Dubník I. 

 

Detailní prehľad spáchaných priestupkov podľa ulíc je znázornený v nasledujúcom grafe. 
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MsP sa snaží pôsobiť výchovne a pokiaľ to ide, snaží sa riešiť priestupky dohovorom, resp. 

napomenutím. V istých prípadoch však dochádza aj k riešeniu situácie prostredníctvom blokovej 

pokuty. Celkovo bolo v roku 2022 takto riešených 159 priestupkov, v roku 2021 to bolo 86 priestupkov. 

Štruktúra vzrastu priestupov v oblasti dopravy bola už zdôvodnená. 
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Celkový počet riešených priestupkov v roku 2022  bol 287 priestupkov. Toto 52 % navýšenie 

počtu priestupkov oproti predchádzajúcemu roku  je hlavne z dôvodu nutnosti riešenia dopravnej 

situácie pred poliklinikou.  

 

 
 

Celková suma uložená v blokovom konaní bola 1 770 EUR  pričom priemerná suma jedného 

konania je 11,10 EUR. Najvyššia kumulatívna suma v blokovom konaní vo výške 230 EUR bola uložená 

v mesiaci marec, naopak, najnižšia 80 EUR bola v mesiaci september 2022. 
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Z pohľadu pohlavia boli priestupky páchané viac mužmi, ako ženami. V prípade mužov to bolo 

206 priestupkov, v prípade žien išlo o 81 priestupkov, čo tvorí 39 % priestupkov žien c celkového počtu 

priestupkov. V roku 2021 to bolo 10,5 % priestupkov, ktoré spáchali ženy. Tento takmer 4-násobný 

nárast priestupkov spôsobených ženami je daný tým, že v roku 2022 bola väčšina riešených 

priestupkov, ktoré riešila MsP,  boli priestupky v doprave. Ženy v doprave páchajú vo vyššej 

percentuálnej miere priestupky, ako napríklad priestupky voči verejnému poriadku, alebo verejnému 

pohoršeniu. 

 

 
 

Pri zohľadnení veku páchateľov sú to v drvivej väčšine dospelí nad 18 rokov. Mladiství vo veku 

15 – 18 rokov tvoria z celkového počtu 0,7 %. 
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3.2.  Odchyt túlavých psov 

 

Mesto Stará Turá má uzatvorenú zmluvu s OZ Útulok „NÁDEJ“, na základe ktorej funguje 

spolupráca pri odchyte túlavých psov. V roku 2022 bolo na základe oznámení občanov a zistenia 

policajtov odchytených celkom 20 psov. 17 psov bolo odovzdaných svojim majiteľom, do útulku boli 

umiestnení 3 psy. V mesiaci december nebol odchytený a ani hlásený žiadny túlavý pes. 

 

 
 

3.3.  Spolupráca s inými orgánmi 

 

Docieliť ochranu verejného poriadku, života, zdravia a majetku občanov je možné iba 

spoluprácou všetkých zložiek, ktoré participujú na zabezpečovaní verejného poriadku a obecných vecí 

verejného poriadku v meste.  

Počas roka 2022 Mestská polícia spolupracovala s viacerými zložkami, jednalo sa najmä o: 

• súčinnosť s Okresným riaditeľstvom PZ SR Nové Mesto nad Váhom a Obvodným oddelením PZ 

Stará Turá – riešenie úloh pri dopravných nehodách a dohľadávaní motorových vozidiel a osôb. 

Spoločný výkon služieb pri riešení dopravných priestupkov, spolupráca s kriminálnou políciou 

ohľadom závadových osôb a podozrivých vozidiel 

• spolupráca so súdmi, prokuratúrou pri doručovaní zásielok, 

• spolupráca so záchrannými službami (ZZS, HZZ a iné)  

o  Ohlasovňa požiarov - MsP  slúži i ako Ohlasovňa požiarov. Príslušníci MsP v prípade 

potreby volajú veliteľa DHZM a ak treba, i ďalších dobrovoľných hasičov na zásah. Často 

sa ale stáva, že menšie požiare zvládne i samotná hliadka MsP, požiar sa jej podarí zahasiť 

a preto ani nie je potrebné volať  DHZM. 

o Automatický externý defibrilátor - AED - jednou zo základných úloh príslušníkov mestskej 

polície je i ochrana života a zdravia. MsP Stará Turá je zapojená  do siete pracovísk s 

automatickým externým defibrilátorom - AED a je evidovaná na mape miest s AED, ktorú 

majú k dispozícii záchranné zložky. Tento prístroj v rámci poskytovania prvej pomoci 

podstatne zvyšuje šancu na oživenie človeka s náhlym zlyhaním srdca. V roku 2022 mala 

hliadka MsP 3 výjazdy na podnet Operačného strediska záchrannej služby a 1x prístroj 

použila v praxi 
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o asistencia pri úrazoch alebo ošetrovaní pacienta, otváraní bytov, 

• spolupráca so školskými a predškolskými zariadeniami na pravidelnú kontrolu týchto zariadení v 

nočných hodinách a v dňoch voľna. 

 

Základným predpokladom však naďalej zostáva spolupráca mestskej polície priamo s 

verejnosťou. Občania sa javia ako najvnímavejší z hľadiska registrácie páchania priestupkov, resp. 

páchania inej protispoločenskej činnosti. Snahou MsP je získať si kredit inštitúcie, ktorej je pomoc, 

ochrana občanov a majetku samozrejmosťou, a na ktoré sa môže občan obrátiť so žiadosťou o pomoc 

v každej situácii. 

 

IV. ZÁVER 

 
Prínos Mestskej polície Stará Turá v oblasti zabezpečovania ochrany života, zdravia a majetku 

občanov a mesta, dohľad nad dodržiavaním verejného poriadku za dobu jej existencie je 

neodškriepiteľný o čom vo svojom obsahu konštatuje aj táto Správa o činnosti Mestskej polície za rok 

2022.  

Pre vedenie Mestskej polície vyplýva neustála potreba organizovať, riadiť, koordinovať a 

kontrolovať policajtov na každom poste. Tieto opatrenia sledujú jediný cieľ a to, aby sa Mestská polícia 

sústavne približovala svojou činnosťou potrebám obyvateľov mesta pri zabezpečovaní verejného 

poriadku a tým aj dôstojnej reprezentácii mesta Stará Turá. 

Aj naďalej je potrebné prijatými opatreniami dosiahnuť, aby činnosť Mestskej polície viac 

smerovala k ochrane života, zdravia a majetku obyvateľov mesta a osôb, nachádzajúcich sa v meste. 

V roku 2023 bude musieť MsP riešiť personálne obsadenie, keďže v tomto roku budú končiť 2 

príslušníci MsP a bude dôležité nájsť vhodnú náhradu, keďže práca príslušníka nie je veľmi žiadaná 

a populárna. 

V roku 2023 sa chceme taktiež zamerať viacej na preventívnu činnosť Mestskej polície, keďže 

v rokoch počas koronavírusu boli tieto naše aktivity veľmi obmedzené, hlavne v oblasti prednášok na 

školách. 

Taktiež našim prioritným zámerom  bude odborne a personálne zvyšovať úroveň práce 

príslušníkov Mestskej polície a stabilizovať jednotlivé pracovné pozície tak, aby jej činnosť bola 

prínosom a súčasťou právnej istoty pre obyvateľov mesta. Snahou a prioritou Mestskej polície bude 

kontinuálne zvyšovanie odbornej a vedomostnej úrovne policajtov vytvorením podmienok pre 

vzdelávanie a odborný výcvik. Ide najmä o streleckú prípravu, taktiku služobných zákrokov, zvyšovanie 

úrovne právneho vedomia a komunikačných schopností policajtov. 

Uvedené zámery a plány budú pre MsP Stará Turá prioritou aj v roku 2023, kedy bude opäť 

zabezpečovať úlohy v zmysle zákona o obecnej polícii č. 564/91 Zb. a to minimálne v rozsahu  a na takej 

úrovni, ako tomu bolo počas predchádzajúcich rokov. 


