
INFORMATÍVNA SPRÁVA O ČINNOSTI MESTSKEJ POLÍCIE 
SEREĎ ZA ROK 2017 

V zmysle harmonogramu zasadnutí mestského zastupiteľstva a v súlade s ustanovením 
zákona SNR č. 564/91 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov predkladám 
„Informatívnu  správu o činnosti Mestskej polície Sereď za rok  2017“. 

Organizácia a systém práce útvaru MsP :  
Činnosť mestskej polície ako poriadkového útvaru, ktorý pôsobí pri zabezpečovaní vecí 

verejného poriadku, ochrany životného prostredia v meste a plnení úloh vyplývajúcich zo 
všeobecne záväzných nariadení mesta, uznesení mestského zastupiteľstva, ako i rozhodnutí 
primátora mesta, vychádza zo zákona NR SR č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších 
predpisov (ďalej len zákon o obecnej polícii). 

Organizácia a systém práce mestskej polície boli počas celého hodnoteného obdobia vykonávané 
v súlade so zákonom o obecnej polícii, ako i inými všeobecne záväznými právnymi predpismi 
vzťahujúcimi sa na činnosť mestskej polície. V zmysle schválenej organizačnej štruktúry  
zabezpečovalo plnenie úloh mestskej polície 26 zamestnancov z toho:              

• Výkon služby 16 príslušníkov MsP (vrátane náčelníka a zástupcu náčelníka), 
             z toho:  hliadková služba – 10 príslušníkov MsP, 
                          operačná služba  –   4 príslušníci MsP, 

• Oddelenie prevencie - 1 zamestnankyňa, 
• Administratívny referát - 1 zamestnankyňa, 
• Chránená dielňa – 8 pracovníkov ZŤP 

   
V druhom polroku sa podarilo vyriešiť dopravnú situáciu v okolí ZŠ Komenského. Z 

dôvodu väčšej bezpečnosti detí a návštevníkov sa po konzultácii s kompetentnými orgánmi osadili 
nové dopravné značenia /zákaz zastavenia/ pred samotnou cestou pred ZŠ a tým pádom sa daný 
úsek dá prechádzať plynule, čím nevznikajú žiadne kolízne situácie. K vyriešeniu vyššie uvedenej 
problematiky prispelo aj rozšírenie chodníka v jednosmerke pri MŠ Komenského a   vybudovanie 
parkovísk v blízkosti ZŠ, kde si vodiči-rodičia detí môžu vozidlá odparkovať a naložiť a vyložiť 
svoje deti bez toho, aby narúšali plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky tak ako to bolo v 
minulosti. 

Pri zvýšenej miere dohľadu na úseku verejného poriadku sa operátorom kamerového 
systému podarilo nasnímať páchateľa, ktorý postriekal stenu starej pekárne na ulici Čepenskej. 
Hliadka MsP mladistvého páchateľa Š.K. zo Serede na mieste činu zadržala a nakoľko sa svojím 
protiprávnym konaním dopustil tr. činu poškodzovania cudzej veci podľa § 246 ods.1 Tr. Zákona, 
bola trestná vec v zmysle vecnej príslušnosti odstúpená k ďalšej realizácii OO-PZ Sereď. 

Ďalšou príkladnou činnosťou hliadky mestskej polície bolo zadržanie páchateľov na ul. 
Poľnej, kde jeden z dvojice bez násilia vnikol do rodinného domu a po vyrušení majiteľom z domu 
utiekol. Následne bol zadržaný hliadkou mestskej polície, kedy informáciu o podozrivom pohybe 
tohoto páchteľa dal mestským policajtom “uvedomelý” občan. Zadržaní páchatelia boli odovzdaní 
štátnym policajtom z OO-PZ Sereď k ďalšej realizácii v zmysle vecnej príslušnosti. 

V neposlednom rade treba spomenúť, že operátori kamerového systému spozorovali v 
nočnej dobe na Pažitnej ulici ako neznáma  osoba odcudzila zo zaparkovaných vozidiel stierače. 
Bola vyrozumená hliadka, ktorá páchateľa zadržala, ku skutkom sa priznal a stierače boli 



namontované na vozidlá naspäť ešte v inkriminovanú noc. Páchateľovi za jeho zavinené 
protiprávne konanie bola uložená bloková pokuta. 

Na záver treba uviesť, že útvar mestskej polície v Seredi nie je len represívnym orgánom, ale 
policajti vedia pracovať aj s komunitou ľudí tzv. bezdomovcov. Za príklad uvádzam, že mestskými 
policajtami boli zorganizované tri jesenné brigády bezdomovcov, ktorí svojpomocne vyčistili 
priestory časti “Larzenky”, okolia brehu rieky Váh a priestory pri garážach na ulici Novomestskej, 
kde boli nimi vytvorené nelegálne skládky a príbytky. Tu sa ukázalo, že aj s touto skupinou ľudí sa  
dá pracovať, čo je dobrý príklad pre kompetentné orgánizácie, ktoré sa primárne  zaoberajú 
pomocou týmto ľudom v núdzi, nakoľko horeuvedená činnosť nie náplňou práce policajtov  MsP 
Sereď.   

 Plnenie úloh, ako i dosiahnuté výsledky mestskej polície boli pravidelne hodnotené               
a kontrolované. V roku 2017 absolvovali príslušníci mestskej polície mimo riadneho výkonu služby 
nasledovné školenia a odborné výcviky: 

• právne predpisy vzťahujúce sa na činnosť MsP, 

• zákon o obecnej polícii, priestupky a iné správne delikty, dohľad nad dodržiavaním 
nariadení mesta, VZN mesta Sereď, nariadenia náčelníka MsP Sereď, vyhotovovanie 
spisových materiálov, kontrola požívania alkoholických nápojov, 

• strelecká príprava 
V súčasnej dobe mestská polícia disponuje technickými zariadeniami, ktoré umožňujú kompletný 
prehľad o pohybe a činnosti hliadky, a to prostredníctvom zariadenia na záznam všetkých 
prichádzajúcich a odchádzajúcich hovorov uskutočnených pevnou linkou, GPS systému určeného 
k monitorovaniu miesta a času pohybu vozidiel, pešej hliadky a cyklohliadky a kamerového 
systému mesta monitorujúceho verejné priestranstvá na území mesta v počte 48 kamier otočných,  
34 statických (z toho spravujeme aj 5 kamier ZŠ J.A.Komenského a 3 statické kamery na ul. 
Spádovej). V roku 2017 sme do kamerového systému v spolupráci s obyvateľmi bytoviek na 
Cukrovarskej, Komenského, A.Hlinku, Čepeňskej a Poštovej ul. pripojili aj 5 ks obyvateľmi 
zakúpených kamier.    

V priebehu sledovaného obdobia odpracovali príslušníci mestskej polície pri zabezpečovaní 
verejného poriadku v rámci plnenia úloh 2138,5 hod. práce nadčas čo predstavuje v priemere 11,14 
 hod. na jedného príslušníka mestskej polície za mesiac.   

V súvislosti s výkonom služby hliadky mestskej polície za rok 2017 prejazdili na dvoch služobných 
vozidlách celkom 56760 km, čo v priermere na 12 hodinovú službu vychádza  76,85  km. 

Občania mesta mali možnosť oboznámiť sa s jednotlivými udalosťami, ktoré mestská polícia 
v rámci svojej činnosti riešila prostredníctvom „Seredských noviniek“, regionálnej televízie RTV 
Krea, facebookovej stránky MsP, TV JOJ  ako aj na stránkach www.msp.sered.sk. 

 
Činnosť oddelenia kriminálnej prevencie 
 
Činnosť oddelenia kriminálnej prevencie Mestskej polície v Seredi (ďalej len „oddelenie prevencie“) je 
vykonávaná v súlade s Organizačným poriadkom Mestskej polície v Seredi (zo dňa 20.9.2013). 
V sledovanom období výkon prevencie na oddelení prevencie zabezpečoval jeden zamestnanec 
oddelenia kriminálnej prevencie. Pri realizácii aktivít vyžadujúcich spoluprácu viacerých osôb, boli 
do výkonu prevencie aktívne zapojení zamestnanci MsP Sereď (náčelník MsP, zástupca náčelníka 

http://www.msp.sered.sk/


MsP, administratívna pracovníčka, službukonajúci členovia hliadky), prípadne boli oslovení 
dobrovoľníci (podľa cieľovej skupiny to boli žiaci vyšších ročníkov ZŠ, študenti SŠ a VŠ). Od 
januára 2017 pôsobilo oddelenie kriminálnej prevencie MsP Sereď ako školiace stredisko na výkon 
odbornej praxe študentov FSVaZ UKF v Nitre, na oddelení absolvovalo študentskú prax 5 
študentov. 

Preventívne aktivity oddelenia prevencie MsP Sereď boli realizované na základe ponuky 
preventívnych aktivít a programov na školský rok 2016/2017 a školský rok 2017/2018 (prehľad 
realizovaných preventívnych aktivít ukazuje tab. č. 1). Realizácia preventívnych aktivít podliehala 
dohode so školským zariadením resp. subjektom, ktorý o realizáciu niektorej z aktivít prejavil 
záujem, pri výkone sme prihliadali na aktuálne potreby školského kolektívu a očakávania 
pedagógov, ktoré ich k osloveniu oddelenia kriminálnej prevencie viedli. 
 
Tabuľka č.1 Ponuka preventívnych aktivít a programov a prehľad ich realizácie v školských zariadeniach v roku 

2017 
Ponuka pre  Okruh  Názov preventívneho programu Edukačné zariadenia, ktoré na ponuku 

reflektovali a požiadali o realizáciu 
Počet 
hodín 

Počet 
účastníkov 

MŠ 
 

ZŠ – 1., 2. 
ročník 

U
niverzálna sociálna prevencia – celoročné program

y 

Srdce na dlani  
Výchovno-preventívny program 
rozvoja multikulturálnej tolerancie 
proti násiliu v školských kolektívoch 
akreditovaný MŠ SR. 

MŠ Komenského Sereď, blok B – 1 
trieda 
MŠ D. Štúra Sereď– 3 triedy 
MŠ Podzámska Sereď, predškoláci 
ZŠ J. A. Komenského Sereď – 3 tried 

97 171 

Zippyho kamaráti  
Výchovno-preventívny program na 
posilnenie emočného zdravia detí 
akreditovaný MŠ SR. V 24 lekciách 
učí deti sociálnym zručnostiam, 
empatii, schopnosti zvládať emócie 
a riešiť konflikty. 

ZŠ J. A. Komenského – 6 tried 
ŠKD pri ZŠ J. Fándlyho – 6 oddelení 

138 242 

Spoznávame kráľovstvo 
vnútorného sveta 
Výchovno-preventívny program, 
ktorý u deti smeruje k poznaniu ako 
zvládať negatívne emócií a rozvíja 
sociálne zručnosti /10 lekcií/ 

ZŠ J. A. Komenského – 3 triedy 
ŠZŠ, budova Komenského Sereď 

27 58 

MŠ 
ZŠ – 1. 
stupeň 

D
opravná výchova 

Priprav sa na cestu  
(etapová hra) 

MŠ Komenského, blok A, blok B 
MŠ D. Štúra 
MŠ Podzámska 
MŠ Murgašova 
DOC Stonožka 
MŠ Dolná Streda 
ŠKD pri ZŠ J. Fándlyho Sereď 
CZŠ sv. Cyrila a Metoda Sereď 

30 537 

Bezpečne na bicykli CZŠ sv. Cyrila a Metoda Sereď 4 39 
 
 
 
 
 

ZŠ 
SŠ 
 
 
 
 

Sociálna a viktim
ačná prevencia – 

jednohodinová časová dotácia 

Po rebríku hodnôt ZŠ J. A. Komenského Sereď 
OA Sereď 
Gymnázium V. Mihálika Sereď 

7 131 

Môj názor OA Sereď 2 35 
Iný, divný, originálny, 
normálny? 

ŠZŠ Sereď 2 10 

Pozriem a vidím Gymnázium V. Mihálika Sereď 
ŠZŠ Sereď 

5 59 

Ja som ja – Ty si Ty – náš 
svet je rozmanitý 

ZŠ J. Fándlyho Sereď 3 55 

Konflikt a ja ZŠ J. A. Komenského Sereď 8 146 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZŠ 
 
 

SŠ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kamaráta mať – vedieť si ho 
udržať 

ŠZŠ Sereď 
CZŠ sv. Cyrila a Metoda Sereď 

2 29 

Moja zóna – Tvoja zóna – 
Naša zóna 

CZŠ sv. Cyrila a Metoda Sereď 4 32 

Agresivita, násilie a 
tolerancia 

Obchodná akadémia Sereď 1 18 

Slová, ktoré zraňujú = jedna 
z foriem šikany 

ZŠ J. Fándlyho Sereď 1 19 

Šikana – známa neznáma ŠZŠ 4 18 
Máme na výber? OA Sereď 

Gymnázium V. Mihálika Sereď 
2 37 

Hnev a jeho zvládanie CZŠ sv. Cyrila a Metoda Sereď 2 20 
Bezpečný kontakt 
s neznámymi osobami 

CZŠ sv. Cyrila a Metoda Sereď 2 16 

Obchodovanie s ľuďmi Obchodná akadémia Sereď 1 13 
Z extrému do extrému Gymnázium V. Mihálika Sereď 2 38 
Spoznávame mestskú políciu 
a jej prácu 

ZŠ J. Fándlyho Sereď 2 41 

Protidrogová prevencia 

Alkohol a riziká pitia 
alkoholu  
(interaktívna dielňa) 

ŠZŠ Sereď 2 8 

Fajčenie a jeho riziká 
(interaktívna dielňa) 

Gymnázium V. Mihálika Sereď 
ZŠ J. Fándlyho Sereď 
ZŠ J. A. Komenského 

8 155 

Drogová závislosť 
(interaktívna dielňa) 

ZŠ J. Fándlyho Sereď 3 66 

Závislosť ŠZŠ, Fándlyho Sereď 
CZŠ sv. Cyrila a Metoda Sereď 

6 62 

Prevencia rizík spojených s používaním
 PC

 
a kom

unikačných technológií 

Ne/bezpečný internet ZŠ J. Fándlyho Sereď 3 61 
Počítač – dobrý sluha, zlý 
pán 

CZŠ sv. Cyrila a Metoda Sereď 5 79 

Je na nete všetko dovolené? CZŠ sv. Cyrila a Metoda Sereď 2 17 

Na druhej strane (osobné údaje 
na internete) – sociálny experiment 

CZŠ sv. Cyrila a Metoda Sereď 
ZŠ J. A. Komenského Sereď 

3 52 

Všetkého veľa škodí CZŠ sv. Cyrila a Metoda Sereď 1 17 
Čo na internet patrí a čo 
radšej nie 

ŠZŠ Sereď 1 9 

Kyberšikana – slová, ktoré 
zraňujú 

Gymnázium V. Mihálika Sereď 3 45 

MŠ 

Iné preventívne aktivity 
 M

sP Sereď 

Psíček šteká hav-hav-hav, 
pekne hlasno na pozdrav 

MŠ Komenského Sereď, blok A 
MŠ Komenského Sereď, blok B 
MŠ Podzámska 
MŠ Fándlyho 
MŠ Murgašova 

10 191 

MŠ 
ZŠ 

Myslíme logicky – žijeme 
ekologicky  
(interaktívne dielne) 

ZŠ J. A. Komenského Sereď 
ZŠ J. Fándlyho Sereď 
ŠZŠ Sereď 
deti z materských škôl 

25 358 

MŠ 
ZŠ 
SŠ 

MDD bezpečnostných 
a záchranných zložiek 

cca 15 edukačných zariadení zo 
Serede a okolia 

1 cca 800 



ZŠ 
Futbalový turnaj mladších 
žiakov 

5 tímov: ZŠ J. Fándlyho Sereď, ZŠ J. A. 
Komenského Sereď, CZŠ sv. Cyrila a Metoda 
Sereď, ZŠ Kráľa Svätopluka Šintava, ZŠ 
Šoporňa 

1 57 

Pedagogický 
zbor ZŠ, SŠ 

Čo urobiť, keď ... ZŠ J. A. Komenského Sereď 
OA Sereď 

2 49 

 

V roku 2017 sme pokračovali v realizácii dlhodobých sociálno-výchovných programov, ktoré sú 
odporúčané (akreditované) Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 
ako programy rozvoja zručností detí v primárnom a predprimárnom vzdelávaní. Pokračovali sme v 
realizácii výchovno-preventívneho programu Srdce na dlani v MŠ a ZŠ. O tento program prejavili 
v roku 2017 záujem 3 materské školy a jedna základná škola. Program bol realizovaný v 5 triedach 
predškolákov v celkovom počte 108 detí a v druhom ročníku jednej základnej školy v celkovom 
počte 63 žiakov. V priebehu roka 2017 bolo zrealizovaných 97 stretnutí s deťmi. Programu rozvoja 
sociálnych zručností detí s názvom Zippyho kamaráti sa v sledovanom období zúčastňovalo 242 
prvákov navštevujúcich ZŠ J. A. Komenského v Seredi a ŠKD pri ZŠ J. Fándlyho v Seredi. S deťmi 
v rámci tohto programu bolo zrealizovaných 138 stretnutí.  

Novozaradený program rozvoja sociálnych zručností a zvládania emócií s názvom Spoznávame 
kráľovstvo vnútorného sveta bol realizovaný v 3 triedach ZŠ J. A. Komenského Sereď v celkovom 
počte 52 žiakov a u žiakov ŠZŠ na Komenského ulici v Seredi, ktorí sú vzdelávaní podľa variantov 
B a C. V sledovanom období bolo zrealizovaných 27 stretnutí s deťmi. 

Pri výkone preventívnej činnosti sme zostali v línii koncepcie prevencie, ktorou sa tiahnu tematické 
okruhy univerzálnej sociálnej prevencie (programy s viachodinovou časovou dotáciou a tematicky 
orientované aktivity s jednohodinovou časovou dotáciou), dopravnej výchovy, viktimačnej 
prevencie a bezpečnostných návykov, protidrogovej prevencie a prevencie závislosti, prevencie 
rizík spojených s používaním PC a telekomunikačných technológií a prevencie kriminality (tab. č. 
1). V rámci školských preventívnych programov bolo zrealizovaných celkovo 418 stretnutí 
s cieľovými skupinami, na ktorých sa zúčastnilo 2884 detí v predškolskom veku, žiakov základných 
škôl a študentov stredných škôl (tab. č. 1, tab. č. 2). 

V oblasti dopravnej výchovy sme sa zamerali predovšetkým na živé učenie vo forme etapovej hry 
s plnením jednoduchých úloh z oblasti bezpečného pohybu po cestných komunikáciách. Súbor úloh 
etapovej hry bol vypracovaný s ohľadom na vekovú skupinu detí. U detí v predškolskom veku, 
prvákov a druhákov sme úlohy prispôsobovali správaniu sa detí v roly chodca, u detí v treťom 
a štvrtom ročníku sme súbor úloh prispôsobovali tak, aby sa vcítili do roly cyklistu. Počas 
sledovaného obdobia sa dopravnej výchovy formou etapovej hry Priprav sa na cestu zúčastnilo 30 
tried MŠ a ZŠ v celkovom počte 537 detí. 

Pri realizácii protidrogovej prevencie a prevencie závislosti sme uprednostnili metódy výkonu s 
dôrazom na aktívnu účasť samotných žiakov a študentov na získavaní salutoprotektívnych postojov. 
Interaktívne dielne s protidrogovou tematikou sme pripravili a realizovali v tematických celkoch 
podľa skupiny návykových látok. V sledovanom období bolo zrealizovaných 19 interaktívnych 
dielní, na ktorých sa zúčastnilo 291 žiakov 2. stupňa ZŠ a stredoškolákov.  

Novozaradenou tematickou oblasťou preventívneho pôsobenia u detí v prvom polroku 2017 bola 
oblasť environmentálnej výchovy. Rovnako ako pri iných novozaradených témach, aj v tomto 
prípade bol o účasť na programe „Myslíme logicky – žijeme ekologicky“ veľký záujem. Pri 



príležitosti Dňa Zeme bolo realizovaných 25 preventívnych stretnutí s počtom 358 účastníkov 
z radov detí materských a základných škôl. Realizácia takto rozsiahleho projektu bola možná vďaka 
spolupráci a aktívnej pomoci z radov pedagógov ZŠ J. A. Komenského Sereď, ZŠ J. Fándlyho 
a dobrovoľníckej aktivite študentov Gymnázia V. Mihálika Sereď.  

Vďaka aktívnej niekoľkoročnej spolupráci s občianskym združením Spokojný pes bola realizovaná 
taktiež aktivita podporujúca bezpečný kontakt a zodpovedné správanie sa v kontakte a starostlivosti 
o psov. Aktivita je orientovaná na deti v predškolskom veku a je známa pod názvom „Psíček šteká 
hav-hav-hav, pekne hlasno na pozdrav“. V máji 2017 sa v zámockom parku stretlo 10 tried z piatich 
MŠ v celkovom počte 191 detí s dobrovoľníkmi z OZ Spokojný pes, s veterinárnou lekárkou 
MVDr. Hřebíčkovou a s Mestskou políciou Sereď. 

Vzhľadom na neustále pretrvávajúcu aktuálnosť problematiky zvyšujúcej sa intolerancie 
a agresívnych prejavov žiakov voči sebe navzájom a voči pedagógom, sme v minulom roku 
zamerali pozornosť taktiež na cieľovú skupinu pedagógov. V snahe pomôcť pedagógom zorientovať 
sa a vytvoriť si plán krízovej intervencie v prípade správania žiakov prestupujúceho spoločenské a 
právne normy bol základným a stredným školám na území mesta Sereď ponúknutý program 
s názvom „Čo robiť, keď...“. Pri príprave preventívnej aktivity s tematikou pomoci učiteľom sme 
vsadili na multidisciplinárnosť prístupu. Na realizácii sa podieľa zástupca polície /náčelník MsP/, 
právnik a zamestnanec MsP so psychologickým vzdelaním. Pridanou hodnotou programu je 
zacielenie na konkrétne problémy, ktoré vznikajú a pretrvávajú v procese vzdelávacieho procesu 
v školskom zariadení. V prípravnej fáze programu bol tento predstavený riaditeľom základných 
a stredných škôl, na ktorom im bol zámer Mestskej polície Sereď predstavený. V priebehu prvého 
polroka 2017 boli zrealizované 2 stretnutia s pedagógmi. 

Pri príležitosti MDD Mestská polícia Sereď spolupracovala na príprave a realizácii MDD 
bezpečnostných a záchranných zložiek v priestoroch posádkového cvičiska Váh žpr Sereď. Na akcii 
pri príležitosti MDD sa zúčastnili deti nielen zo seredských materských a základných škôl, ale aj 
deti z okolitých MŠ a ZŠ v počte cca 800 detí.  

V závere školského roka 2016/2017 Mestská polícia Sereď organizovala šiesty ročník Futbalového 
turnaja mladších žiakov o pohár MsP Sereď. Turnaj sa u detí teší veľkej obľube a tento rok si na 
turnaji svoje sily zmeralo päťdesiatsedem malých futbalistov z piatich základných škôl z mesta 
Sereď a okolia. 

Letné mesiace 2017 sa niesli v duchu realizácie letných táborov MsP. Siedmi ročník letného tábora 
MsP bol realizovaný formou denného letného tábora v dvoch turnusoch – počas pracovných dní od 
17.7.2017 do 28.7.2017. Priestory Denného centra pre seniorov sa na dva týždne stali miestom 
zábavy, oddychu a zaujímavého táborového programu pre 60 detí z mesta Sereď a okolia. V mesiaci 
august sme v priestoroch MsP prijali aj deti z letného tábora realizovaného v obci Šúrovce a pre 20 
malých táborníkov sme pripravili exkurziu a program spojený s poznávaním práce MsP Sereď. 

S príchodom nového školského roka 2017/2018 sme pracovali na ponuke preventívnych programov, 
na ktoré sa bude zameriavať oddelenie prevencie kriminality MsP, ktorú sme predstavili 
koordinátorom prevencie edukačných zaradení v meste Sereď na pracovnom stretnutí. Do ponuky 
programov k overeným preventívnym témam a aktivitám pribudlo niekoľko nových tematických 
okruhov.  



Vďaka dohode o spolupráci s MV SR sme mohli stredoškolským študentom ponúknuť tému 
zameranú na prevenciu extrémizmu a radikalizácie. V kalendárnom roku 2017 boli realizované 2 
stretnutia so študentmi na pôde Gymnázia V. Mihálika v Seredi. V realizácii aktivít v spolupráci 
s MV SR plánujeme pokračovať i v nasledujúcom kalendárnom roku. 

 
Tabuľka č. 2 Sumár realizovaných preventívnych aktivít oddelením kriminálnej prevencie MsP Sereď v roku 2017 

Preventívne aktivity podľa tematického zamerania, 
cieľových skupín a spôsobu výkonu Počet stretnutí/hodín Počet účastníkov 
Srdce na dlani – MŠ, ZŠ 97 171 
Zippyho kamaráti – MŠ, ZŠ 138 242 
Tematicky zamerané preventívne aktivity vo forme školských 
preventívnych aktivít/programov/interaktívnych dielní 181 2471 
Súťaže 1 57 
Iné preventívne aktivity 7 935 
Spolu 426 3876 

 

Projektové zámery oddelenia kriminálnej prevencie sa zamerali na získanie finančných prostriedkov 
na realizáciu prevencie šikany v cieľovej skupine pedagógov „MiŠ – minimalizácia šikany“. Projekt 
bol podaný v rámci výzvy Ministerstva spravodlivosti SR, žiaľ nebol grantovo podporený. Druhým 
projektom, na vypracovaní ktorého sa oddelenie prevencie kriminality podieľalo bol projekt 
Modernizácia rádiokomunikačnej techniky Mestskej polície, žiaľ ani tento projekt nebol v grantovej 
výzve MV SR úspešný.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Š T A T I S T IC KÁ   S P R Á VA   ČI N N O S T I   M SP   S E R E Ď  
( rok  2017 ) 

-  policajti mestskej polície v tomto období zaevidovali   1862 prípadov.    
-  v blokovom konaní uložili policajti 1498 pokút v celkovej výške  23.564,-€ . Z uvedeného počtu 
boli v 70 prípadoch uložené pokuty na blok na pokutu nezaplatenú na mieste v sume 1.994,-€, z 
ktorých bolo uhradených 801,-€. Nezaplatené pokuty vo výške 1.193,-€ sú ešte v lehote splatnosti 
alebo budú postúpené na vymáhanie prostredníctvom Exekútorských úradov.  
 

Prehľad zistených a riešených priestupkov za rok 2017 
Tabuľka č. 3 

  

Druh priestupku 
Počet zistených 

priestupkov 

Suma  
udelených 

blokových pokút 

§47,1,a zák. 372/1990 Zb.-neuposlúchnutie výzvy VČ 7 130 
§47,1,d) zák. 372/1990 Zb.-znečistenie verej. priestranstva  87 630 
§47,1,c) zák. 372/1990 Zb. – budenie verej.pohoršenia 4 50 
§47,1,d) zák. 372/1990 Zb. – zaberanie verejného priestranstva 3 35 
§47,1,h) zák. 372/1990 Zb. – nosenie chladnej zbrane 3 10 
§49,1, a) – d) zák. 372/1990 Zb. – Občian.spolunažívanie    18 313 
§50 zák. 372/1990 Zb. -  proti majetku, krádež + prečin              38 458 
§47,1,b) zák. 372/1990 Zb.- rušenie nočného  kľudu      21 275 
§24,1,a zák. 372/1990 Zb. - neoprávnená obchod.činnosť 12 55 
VZN č.4/16 - zneškod. komunál. odpadu+ zákon o odpadoch 76 760 
VZN č.5/15 - požívanie alk. nápoj. na VP+z.219/96 +§30 41 40 
VZN č.4/2000 – plagátová výzdoba 2 30 
Zákon č.377/2004 o ochrane nefajčiarov 86 585 
Zákon č.282/2002 o podmienkach držania psov   72 453 
§22zák. 372/90 Zb.- zákaz zastavenia DZ B34; V12b,V12a     420 5800 
§22zák. 372/90 Zb.- zákaz vjazdu všetk.vozidiel DZ B1+B3 91 1455 
§22zák. 372/90 Zb.- zákaz vjazd. pre kamióny B6+B27a,b;  55 1100 
§22zák. 372/90 Zb.- zákaz vjazdu -jednosmerka B2 63 985 
§22zák. 372/90 Zb.- zákaz státia  DZ B33;   V12c       48 720 
§22zák.372/90Zb.-zákaz státia  B33- miesto pre hasičov       6 75 
§22zák. 372/90 Zb.- zóna s dopr.obmedzením B33+IP24a 212 2585 
§22zák. 372/90 Zb.- zóna s dopr.obmedzením IP24a+E10 3 60 
§22zák.372/90 Zb.- vyhrad.park. pre osoby ZŤP  -  IP16 29 780 
§22 zák. 372/90 Zb. – vyhradené parkovisko IP16 71 1080 
§22 zák. 372/90 Zb. - §25 zák.č.8/09 – státie v križovatke 88 960 
§22 zák. 372/90 Zb. – zákaz odbočenia B27a,b 29 545 
§22 zák. 372/90 Zb. - §25 zák.č.8/09 – bránenie vo výjazde 44 555 
§22 zák. 372/90 Zb. - §25 zák.č.8/09 – park. na zeleni 84 990  
§22 zák. 372/90 Zb. - §25 zák.č.8/09 – park. na chodníku 87 1125 
§22 zák. 372/90 Zb. –prikázaný smer  14 230 
§22 zák. 372/1990 Zb. - §23,§25 zák.č.8/09 o cest. prem. 48 695 
SPOLU: 1862 23564 
 
 

     



Tabuľka č.4 

 
Spôsob riešenia priestupkov za rok 2017 

 

 
počet 

 
Vyjadrenie v % 

Dohovorom 252 13,53 
Bloková pokuta 1499 80,50 
Zaslané na Dopravný inšpektorát 9 0,48 
Zaslané na správny orgán - obec 2 0,10 
Uložené záznamom § 60,3,b 26 1,40 
Odložené záznamom  § 60,3,a 40 2,15 
Oznámené na OOPZ,  orgánom činných v TK 2 0,11 
V riešení zostáva 32 1,72 

 
 

 

 

 
 

 
 

muži 
70,03% - 

1304x 

ženy 
26,8% - 499x 

neznámi 
3,17% - 59x 

Priestupci podľa pohlavia 

obyvateľ mesta 
Sereď 
831 x 

mimomestský 
občan 
972 x 

neznámy 
priestupca 

59 x 

Rozdelenie priestupcov podľa miesta bydliska 



Spôsob zistenia priestupkov v roku 2017 

Kamerovým systémom bolo zdokumentovaných celkom 798 priestupkov, čo z celkového 
počtu zistených priestupkov predstavuje 43 % (viď.graf „spôsob zistenia priestupkov“). Za tieto 
priestupky bolo udelených 609 blokových pokút v celkovej sume  9.351,-€. 
Prípady, ktoré nespadali do kompetencie mestskej polície boli oznamované orgánom príslušným na 
ich vybavenie (napr. ODI Galanta, UJaKP). Orgánom činným v trestnom konaní bolo na základe 
ich dožiadania poskytnutých 49 záznamov kamerového systému.  

Príslušníci MsP vykonávajúci hliadkovú činnosť zaevidovali a riešili celkom 1064 priestupkov, z 
ktorých 310 zistili na základe oznamov od občanov a 754 vlastnou činnosťou. Za uvedené 
priestupky policajti udelili blokové pokuty v celkovej výške 14.213,-€. 

Podľa vekovej hranice najviac priestupcov bolo medzi 31 až 40 rokom. Druhou najčastejšou 
skupinou sú občania medzi 21 a 30 rokom života. 
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Verejný poriadok (VZN mesta, §47, § 48, § 49, § 50 zák.č.372/90Zb. a iné zákony) 

V hodnotenom období bolo mestskou políciou na úseku verejného poriadku zistených 
a zaevidovaných celkom 470 priestupkov.  
Na úseku verejného poriadku bolo najviac zaznamenaných prípadov -87x znečistenia verejného 
priestranstva, kde v 44 prípadoch hliadky zistili odhadzovanie papierov na zem, 9 prípadov 
neodstránenie exkrementov po svojom psovi a 34 prípadov bolo zistených u fajčiarov, ktorí odhodili 
nedopalok cigarety na zem. Oproti roku 2016 je to nárast zistených vecí o 77,55%. 
Porušenie zákona č.377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov bolo zistené v 86 prípadoch (nárast oproti 
roku 2016 o 86,9%) tým, že osoby nerešpektovali zákaz fajčenia na zastávkach SAD a detských 
ihriskách. 
Pri kontrole zákona č. 282/2002 Z.z., ktorým sa upravujú podmienky chovu psov policajti riešili o 
46,9% viac priestupkov ako v roku 2016 (72 prípadov). Jednalo sa o skutky napr. neprihlásený pes 
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v evidencii mesta, nezabránenie voľného pohybu psa, venčenie psa bez evidenčnej známky, útok 
psom. 
V roku 2017 sme zaznamenali pokles priestupkov na úseku rušenia nočného kľudu o 30% 
priestupkov.  Dôležitou úlohou bolo zisťovať páchateľov, ktorí znečisťujú kontajnerové stojiská v 
meste. Z uvedeného dôvodu je aj vyšší počet týchto priestupkov (76x), ktoré boli aj objasnené. 
Oproti roku 2016 sme tak zaznamenali 153% zvýšenie tohto druhu priestupku. 
 

 
 
 

Pri každodennom výkone služby bola pozornosť zameraná na odhaľovanie nedostatkov a 
závad na majetku a zariadení mesta ako napríklad poškodenie dopravných značení, potreba opílenia 
drevín, výtlky na komunikáciách, poškodené chodníky, dlažby, prvky drobnej architektúry, 
preplnené smetné nádoby, nedočistené stojiská kontajnerov, chýbajúce poklopy, nefunkčné verejné 
osvetlenie a pod. Všetky zistenia boli promtne oznamované prostredníctvom interných oznámení na 
MsÚ príslušného referentovi.  
Činnosť a ochrana verejného poriadku nespočívala iba v samotnej štatistike zistených prípadov, ale 
väčšia časť aktivity hliadok MsP predstavuje každodenné kontrolovanie, monitorovanie 
podozrivých osôb, objektov.  
Mestská polícia zabezpečovala rôzne verejnokultúrne akcie, viď tabuľka: 

Dátum Kultúrno-spoločenská akcia   
01.01.2017 Mestský ohňostroj 

22.01.2017 Karneval pre deti  - Dom kultúry 

11.03.2017 Preteky áut – Offroad trial 

26.03.2017 Futbalový zápas – štadión Sereď 

09.04.2017 Futbalový zápas – štadión Sereď 

12.05.2017 Beh pre zdravie 

13.05.2017 Míľa pre mamu 

13.05.2017 Rybárske preteky 

21.05.2017 Sereďmaratón – cyklistické preteky 

27.05.2017 Majáles 

10.06.2017 Detský streetbasketbal 
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10.06.2017 Festival vážských vodníkov 

10.06.2017 Street basketbal 

15.06.2017 Procesia BOŽIE TELO 

16.06.2017 Oslavy výročia 100 rokov cukrovaru 

22.06.2017 Návšteva z Izraelu 

23.06.2017 Hudobný koncert – Kandráčovci 

23.06. - 25.06.2017 Sereďský hodový jarmok 

24.06.2017 Hudobný koncert ELO&PRÚDY 

24.07.2017 Medzištátny futbalový zápas  Sereď – Turecko 

04.08.2017 Hudobný koncert Desmod 

05.08.2017 XIII. Galantský ovál – Auto Moto Veteráni   

11.08.2017 20.ročník Zraz historických vozidiel – Trnavských 100km 

20.08.2017 Slávnostná svätá omša v areáli kaplnky – hl. celebrant Mons. 
J.Sokol -emeritný arcibiskup 

26.08.2017 Expres street party 2017 

02.09.2017 Beh nádeje 

06.09.2017 Pietna spomienka organizovaná pri príležitosti Dňa obetí 
holokaustu a rasového násilia. Slávnostné kladenie vencov.   

09.09.2017 Deň otvorených dverí spol. Semmelrock -  vo vzorkovej záhrade 

30.09.2017 Sereď v pohybe 

01.10.2017 Historické vozidlá 

26.10.2017 Lampiónový sprievod – ZŠ Fándlyho Sereď 

27.10.2017 Lampiónový sprievod – Mama klub Sereď 

01.11.2017 Kontrola cintorínov – sviatok všetkých svätých 

03.11.2017 Lampiónový sprievod – ZŠ J.A.Komenského Sereď   

23.11.2017 FM Logistik Sereď – protestné zhromaždenie 

25.11.2017 Súťaž – varenie kapustnice 

05.12.2017 Mikulášsky sprievod – Mikuláš  ( DK Sereď) 

31.12.2017 Oslavy Nového roka 

31.12.2017 Silvestrovský kamión 
 
          

Priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky  

Na úseku cestnej dopravy zaznamenala a zaevidovala mestská polícia celkom 1392 prípadov 
porušenia dopravných značení. Z uvedeného počtu dopravných priestupkov bolo v blokovom 
konaní doriešených 1257 priestupkov. Za uložené blokové pokuty vybrali policajti celkom 19.740,-
€. 
Zo zistených priestupkov bolo 39 priestupcom vydaný blok na pokutu nezaplatenú na mieste v 
celkovej výške 1.185,-€, pričom z tejto čiatky bolo do dnešného dňa uhradených 425,-€. 
Nezaplatené blokové pokuty vo výške 760,-€ budú ako pohľadávky postúpené na Exekútorský 
úrad. 
Najčastejšie evidovanými a riešenými priestupkami na úseku cestnej premávky boli priestupky 
spáchané neuposlúchnutím zákazu zastavenia a zákazu parkovania v zone zákazu státia na Nám. 
Slobody. Pri riešení priestupkov policajti prihliadali a tolerovali parkovanie v zakázaných zónach 



určitú dobu, takže riešení vodiči, ak dostali blokovú pokutu, parkovali na mieste dlhšiu dobu. 
Ďaľšími najčastejšími priestupkami boli porušenia ako: vyhradené parkoviská – 100x, zákaz vajzdu 
vš.vozidiel – 91 x, parkovanie na chodníkoch – 87x, parkovanie na zeleni – 84x a pod. 
Podľa ulíc bolo najviac priestupkov na úseku cestnej premávky zistených na ul. Nám. slobody- 546, 
Cukrovarská – 137, Legionárska – 118, Komenského – 115. V súvislosti s riešením predmetných 
priestupkov použili policajti MsP v 367 prípadoch technické zariadenie na zabránenie odjazdu 
motorového vozidla (tzv.papuča). 
Dopravná situácia v meste Sereď  a samotné správanie sa vodičov je podľa MsP  už na veľmi dobrej 
úrovni, samotní vodiči sa snažia vo väčšej miere rešpektovať dopravné značenia, na sídliskách 
bezdôvodne neparkujú napr. na trávnatých plochách, chodníkoch. Samozrejme parkovanie pri 
sídliskách je do značnej miery problémom, nakoľko súčasné parkovacie miesta nepostačujú počtu 
potrebných pre obyvateľov. 
 

 
 
Oznámenia 

V hodnotenom období operačná služba mestskej polície zaznamenala a zaevidovala do knihy 
udalostí celkom 1849 oznamov (4,7% nárast oproti roku 2016). Z uvedeného počtu bolo 1682 
oznamov od občanov, 44 oznamov od primátora a viceprimátora, 49 oznamov od náčelníka alebo 
zástupcu náčelníka a 74 oznamov a požiadaviek od iných organizácií. Všetky oznamy boli 
hliadkami fyzicky preverené, pričom sa preverovali aj anonymné oznamy. 

Nález  

Mestská polícia Sereď eviduje  v  166  prípadoch  nález rôznych vecí a zvierat:     

Vec Počet Poznámka 

Zvieratá:  

 
 

Pes 

 
 

54 

Odovzdaný majiteľovi 31 

Ponechal si nálezca 7 

OZ Tulák – voliéra kasárne 12 

Utiekol 4 

 
Netopier  

 
 
1 

Občan priniesol na útvar MsP   Kontaktovaná Štátna ochrana prírody SR     (ŠOPSR)– na 
základe odporučenia, netopier prenesený do voľnej prírody, 
vložený do dutiny stromu (v nočných hodinách odletí sám). 
Následnou kontrolou zistené, že netopier sám odletel.  
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Páv  1 Oznamovateľka našla páva na 
svojej záhrade.  

Hliadke MsP Sereď sa nepodarilo zistiť majiteľa páva. Páv 
ponechaný v záhrade oznamovateľky.  

Mačka  1 Ponechal si nálezca    

 57  

Ostatné:    

Kľúče 49    
 
 
 
 

 Nález rôznych vecí a predmetov občanmi mesta je spravidla vyhlásený 
mestským rozhlasom mesta Sereď, alebo prostredníctvom internetových 

stránok MsP Sereď. V prípade nálezu peňaženiek, dokladov, bankomatových 
kariet, tašiek a pod. sa kontaktuje majiteľ priamo v mieste bydliska, prípadne 
prostredníctvom telefonického kontaktu. Vo väčšine sa občania prihlásili na 

výzvu mestským rozhlasom, alebo na výzvu na stránke MsP Sereď.  
Predmety o ktoré sa občania neprihlásili, sú uložené na útvare MsP Sereď, 

opakovane je ich nález medializovaný prostredníctvom internetových 
stránok MsP Sereď.    

 

Okuliare  1 

Bankomatová karta   1 

Peňaženka 19 

Peniaze v bankomate  1 

Mobilný telefón  14 

Rôzne tašky 4 

Doklady 9 

Bicykel 1 

EČV 4 

Študentské karty  3 

Karta IČO,DIČ  1 

Evidenčná známka psa 1  

Dopravné značenie č.E15  1 

 109 

Celkovo nálezy 166 V peňaženkách bol nález finančnej hotovosti  :  9x v celkovej sume 286,07€ 
V bankomate bol 1x nález bankoviek ( 1x50,-€, 1x20,-€, 3x10,-€ ) v hodnote 100,-€ 
-  nález financií v peňaženkách bol vo všetkých prípadoch (9x) spolu s peňaženkou odovzdaný majiteľom 
- nález bankoviek  v hodnote 100,-€  bol odovzdaný majiteľovi, ktorý sa v čase nálezu dostavil k bankomatu a 
  preukázal sa  výpisom z transakcie 
Celkový nález finančnej hotovosti  10x – 386,07 € 

 

Kontroly vykonávané MsP 

V priebehu hodnoteného obdobia boli hliadkami MsP v rámci výkonu služby, alebo v zmysle 
prijatých požiadaviek vykonávané kontroly objektov (napr. školy, škôlky, kaštieľ, trhovisko, garáže, 
parkoviská, obytné bloky a pod.) a iných verejných priestranstiev zamerané na ochranu verejného 
poriadku, občianskeho spolunažívania a majetku. Podľa služobnej dokumentácie bolo v priebehu 
sledovaného obdobia vykonaných  7 434  cielených kontrol. 

Počas sledovaného obdobia (s výnimkou prázdnin, sviatkov a víkendov) dohľad na priechodoch pre 
chodcov v blízkosti škôl vykonávali výlučne hliadky MsP Sereď. Celkovo hliadky MsP Sereď 
vykonali dohľad 197x. 

Odchyt zvierat 

Sloboda zvierat Bratislava na základe Rámcovej zmluvy o poskytovaní veterinárnych služieb 
č. 118/2013 zo dňa 19.03.2013 pre mesto Sereď (na žiadosť MsP Sereď) nezrealizovala žiadny odber, 
alebo odchyt túlavého psa. 

 

Spolupráca s inými orgánmi a organizáciami 



Mestská polícia v hodnotenom období spolupracovala s inými orgánmi a organizáciami celkom v 
439 prípadoch: 

- Mestský úrad Sereď - 105 x (civilná ochrana, asistencia, doručenie písomností, dozor)  
- Okresný súd Galanta - 50 x (doručenie súdnej písomnosti, zistenie pobytu) 
- Exekútorský úrad      - 34 x (doručenie úradných písomností ) 
- HaZZ Sereď              -  17x 
- RZP                           -    5x 
- Železničná polícia     -    5x 
- Policajný zbor        -   223 x 
    - preverenie oznamu od občanov - 95 x 
    - súčinnosť                                   -  30 x 
    - prevernie objektu PCO              -  11 x 
    - dožiadania                                  -  51 x 
    - iné                                               - 36 x 

  

V roku 2017 hliadky predviedli na MsP 83 osôb, ktoré spáchali alebo boli podozrivé zo spáchania 
trestného činu. Za sledované obdobie boli pri služobných zákrokoch použité donucovacie 
prostriedky (hmaty, chvaty, kopy sebaobrany, putá) v 18 prípadoch. Donucovacie prostriedky boli 
použité v súlade so zákonom o obecnej polícii. 

Počas sledovaného obdobia hliadky MsP Sereď našli 2x osobu po ktorej bolo vyhlásené pátranie PZ 
SR a 1x hliadka MsP Sereď našla vozidlo po ktorom bolo vyhlásené pátranie.   

Zabezpečovanie činnosti PCOO 

V súlade s §3 ods.1 písm. b) zákona o obecnej polícii, vykonávala Mestská polícia Sereď ochranu 
majetku obce a občanov pred poškodením, zničením, stratou a zneužitím pomocou pultu 
centralizovanej ochrany objektov. 

Mestská polícia za sledované obdobie celkovo chránila 42 objektov ( podnikateľské objekty – 14, 
školy a predškolské zariadenia – 17,  objekty v majetku mesta a  mestských organizácií – 9, rodinné 
domy – 2). 

V súvislosti so zabezpečením PCOO vykonali hliadky MsP v sledovanom období celkom 375 
výjazdov (priemerne 1 výjazd za 24 hod.). Narušenie objektu bolo v priebehu sledovaného obdobia 
zaznamenané v troch prípadoch. Ani v jednom prípade neprišlo k odcudzeniu majetku z objektu. 
Doposiaľ neznámy páchateľ v jednom prípade poškodil zámok a dvere, v druhom prípade poškodil 
dvere. Vzniknutá škoda bola nízka. V treťom prípade poškodil káble signalizačného zariadenia 
objektu. Majiteľ objektu bol vo všetkých prípadoch bezodkladne privolaný.  

V zmysle zmluvných podmienok bolo v sledovanom období za prenájom vysielacích zariadení 
fakturovaných celkom  19.768,56  €.   

 
                                                                           Náčelník mestskej polície                                                                                                

                                                                           Mgr. Ladislav Fabo 
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