
Príloha č.1 k Informatívnej správe o činnosti MsP za rok 2010 

Medializácia činnosti MsP 
(informácie z činnosti MsP Sereď poskytnuté v roku 2010 pre  „Seredské novinky“, „internetové stránky mesta 

Sereď“ a internetové noviny „Seredonline“) 

 
• Znečistenie verejného priestranstva bolo preukázané dvom osobám ženského pohlavia na 

Bratislavskej ulici pri Milexe. Obom osobám boli za znečistenie verejného priestranstva 
uložené blokové pokuty. 

• V OD Jednota došlo k poškodeniu vstupných dverí, ktoré poškodil neznámy muž pri 
úteku z predajne, čomu predchádzala krádež v potravinách. Predavačky v potravinách po 
spozorovaní krádeže dvere zatvorili, ale zlodej tieto dvere násilne otvoril, pričom rozbil 
sklo. 

• Bloková pokuta bola uložená majiteľovi vozidla, ktorý znečistil verejné priestranstvo 
motorovým vozidlom na ulici Dolnomajerská. 

• Na rešpektovanie VZN č.6/02, ktoré zakazuje požívať alkoholické nápoje na verejnosti 
pozabudol 21-ročný mladík, ktorý 8.1.2010 na Garbiarskej ulici popíjal víno. Jeho 
konanie bude  prejednávať Obvodný úrad v Galante. 

• Za krádež bola uložená bloková pokutu 28-ročnému Vladimírovi B., ktorý sa pokúsil 
v Kauflande odcudziť tovar. 

• 9.1.2010 boli za porušenie VZN č.2/06 riešení 3 občania, ktorí nerešpektovali zákaz 
požívania alkoholu na verejnosti a pred miestnou trafikou popíjali alkohol. 

• Nepovolený predaj drogérie bol zistený 15.1.2010 pred obchodom Kaufland, kde Vlasta 
L. obťažovala občanov predajom toaletnej vody Hugo Boss.  

• Napriek vlastniacej finančnej hotovosti sa pokúsil Vladimír B. z Trnavy odcudziť 
v Kauflande tovar v hodnote 1,95€.  Za skutok mu bola udelená pokuta 20,-€. 

• Blokovú pokutu musel 23.1. zaplatiť Michal Š., ktorý so svojou partiou rušil nočný kľud 
v byte na Garbiarskej ulici. 

• V potravinách Jednota bola prichytená 25-ročná Lucia H., ktorá sa pokúsila 27.1. 
odcudziť tovar. Za svoje konanie zaplatila pokutu. 

• 28.1.2010 bolo na Dolnomajerskej ul. zistené vyhodenie skrinky a garniže vedľa 
kontajnerov. Pôvodcovi odpadu bola udelená bloková pokuta. Všetci  občania by si mali 
uvedomiť, že mesto Sereď má svoj zberný dvor, kde občania môžu nosiť všetok určený  
odpad, ktorý nepatrí do smetných nádob. Ukladanie odpadu vedľa kontajnerov je 
zakázané a pokutovateľné zo strany mestskej polície. 

• Bloková pokuta bola udelená majiteľovi reklamnej tabule typu „A“, ktorý  nemal z MsÚ 
vybavené povolenie na umiestnenie tabule na verejnom priestranstve. 

• 4 prípady fajčenia cigariet na miestach, kde to je zákonom zakázané, boli zistené 
v mesiaci február v priestoroch zástaviek na SAD. Priestupcom boli uložené blokové 
pokuty.  

• 1.2.2010 požiadali z OOPZ Sereď  hliadku MsP o pátranie po podozrivých osobách, ktoré 
majú po meste ponúkať motorové píly. Hliadka MsP jednu podozrivú osobu s motorovou 
pílou v ruke spozorovala na Podzámskej ulici a druhú osobu na ulici Š.Moyzesa.  Hliadka 
následne spozorovala na parkovisku pred poliklinikou vozidlo s rumunskou EČV 
s dvojčlennou posádkou.  Na miesto sa dostavila hliadka OOPZ, ktorá vykonala 
prehliadku vozidla, kde v batožinovom priestore bolo nájdených 20 kusov benzínových 
motorových píl zn. Stihl s dĺžkou lišty 16". Štyri motorové píly boli v zloženom stave, 
ďalšie boli rozmontované a zabalené. Hliadky MsP a OOPZ uvedené osoby predviedli na 



OOPZ Sereď, nakoľko osoby nemali hodnoverné doklady o nadobudnutí tovaru. Vec 
zostala v riešení OOPZ. 

• Dňa 5.2.2010 priniesla žiačka ZŠ J.Fándlyho  Dominika Forgáčová peňaženku, ktorú 
našla na zastávke SAD na Cukrovarskej ul.. V peňaženke sa nachádzali rôzne bankové 
kartičky a peňažná hotovosť 177,50 €.  Hliadka zistila majiteľku peňaženky, ktorá si 
nájdené veci prevzala. V uvedenom prípade je na zamyslenie, že majiteľka dokladov 
a peňazí neprejavila žiadnu vďaku a vôbec ju nezaujímalo, kto jej tak dobre  pomohol 
k svojim peniazom. Pri najmenšom by sa patrilo nálezkyni aspoň poďakovať, keď ju už 
nie odmeniť, ale ľudia sme rôzni. 

• Dňa 15.2.2010 prijala MsP  z operačného strediska OOPZ Galanta oznam, že v Galante 
prišlo k odcudzeniu OMV Škoda Felícia. Podozrivý z krádeže by sa mal s vozidlom  
pohybovať v Seredi. Hliadka MsP vozidlo našla na Mlynárskej ul. pri kolkárni. Na mieste 
bol zároveň zadržaný podozrivý z krádeže, ktorého hliadka predviedla na OOPZ.  Vec 
zostala v riešení OOPZ. 

• 20.2.2010 hliadka MsP zistila na Fándlyho sídlisku na detskom ihrisku  popíjanie 
alkoholu mladistvými. Pri kontrole bolo zistené, že dvaja 15-roční mládenci mali pri sebe 
načatú fľašu alkoholu 0,5 litra golden imperiatol čerešna 42%. Pri dychovej skúške jeden 
z mladíkov nafúkal 1,94 promile a druhý 0,46 promile.  Hliadka mladíkov odviezla do 
miesta trvalého bydliska, kde boli o skutočnosti vyrozumení rodičia. Ďalej bolo pri 
výpovedi zistené, že fľašu im predali v Kauflande, takže za nedovolaný predaj bude 
riešený aj predavač. Zistené skutočnosti boli oznámené na MsÚ, kde budú predvolaní 
rodičia menovaných na doriešenie previnenia.  

• Dňa 22.2.2010 v čase 16,10 hod. pristavil hliadku MsP p.Miloš Kucej a oznámil, že 
naháňal neznámeho muža, ktorý odcudzil zo zeleninového stánku predavačke kabelku. 
Kabelku sa mu podarilo získať, ale páchateľ utiekol smerom k hotelu. Hliadka sa ihneď 
presunula za hotel, kde na parkovisku spozorovala podozrivú osobu, ktorú zadržala 
a predviedla na MsP. Jednalo sa o Dávida K. z Trnavy , ktorý sa ku skutku priznal 
a zaplatil blokovú pokutu. V tomto prípade rýchlym reagovaním  občana nevznikla 
majiteľke kabelky žiadna škoda. 

• Hliadka pri kontrole v Hornom Čepeni zistila, že vodič vozidla Tatra 815 vypúšťal do 
poľa neznámu tekutinu. Pri kontrole bolo zistené, že odpad pochádza z Leopoldova 
a jedná sa o odpad z repky olejnej, ktorú firma využíva na výrobu bionafty. Ďalej bolo 
zistené, že do poľa bolo vypustených cca 16 000 litrov, t.j. 2 cisterny tejto tekutiny v 
úseku 150x5m. Nakoľko firma mala povinnosť odpad zlikvidovať v Hlohovci, vec bola 
odstúpená  k doriešeniu na MsÚ v Seredi - odbor životného prostredia.  

• Znečistenie verejného priestranstva bolo preukázané dvom slečnám prechádzajúcich sa na 
Bratislavskej ul. pri Milexe. Obe dostali za znečistenie blokové pokuty. 

• 18.2.2010 prišlo v OD Jednota k poškodeniu vstupných dverí, ktoré poškodil neznámy 
muž pri úteku z predajne, čomu predchádzala krádež v potravinách. Predavačky 
v potravinách po spozorovaní krádeže zatvorili dvere, ale zlodej násilne tieto dvere otvoril 
a rozbil sklo, čím spôsobil škodu viac ako 600,-€. 

• Bloková pokuta bola udelená majiteľovi vozidla, ktorý znečistil verejné priestranstvo 
motorovým vozidlom na ulici Dolnomajerská. 

• 4 prípady fajčenia cigariet v priestoroch zástaviek na SAD doriešené uložením blokových 
pokút.  

• V potravinách Jednota bol prichytený 60-ročný Vladimír J., ktorý sa pokúsil 23.2. 
odcudziť tovar. Za svoje konanie zaplatil pokutu. 

• Blokovou pokutou bolo 27.2. riešené predávanie drogistického tovaru, pri ktorom bola 
pred Kauflandom pristihnutá Mária S. 



• Nedovolené fajčenie v priestore železničnej stanice bolo zistené u 3 obyvateľov mesta. 
• 21.2. mestská polícia prijala oznam o rušení nočného kľudu, ku ktorému dochádzalo na 

Jesenského ul. v jednom z bytov.  

• 4.3. bolo na MsP nahlásené nedovolené spaľovanie na záhrade. Hliadka na mieste zistila 
porušenie VZN č.1/01 o zneškodňovaní komunálneho odpadu a priestupcovi bolo 
vysvetlené, že spaľovanie záhradného odpadu je zakázané. 

• Na Legionárskej ul. bola hliadkou spozorovaná partia chalanov, z ktorých jeden sa 
zabával tým, že rozkopával smetiak.  Za jeho správanie mu bola udelená bloková pokuta. 

• Starý za nový si povedal občan z Jesenského ulice a ku kontajnerom vyhodil starý gauč, 
ktorý doma nahradil novým. Zrejme ale pozabudol, že odstránenie takéhoto druhu odpadu 
si musí urobiť sám na vlastné náklady a to odvezením, napr. na zberný dvor. 

• 12.3. v čase 23,45 hod. bolo telefonicky oznámené na MsP rušenie nočného kľudu, ku 
ktorému dochádzalo v jednom z bytov na Bratislavskej ul.. Majiteľ bytu bol riešený 
v priestupkovom konaní. 

• Ďalšie priestupky rušenia nočného kľudu boli hliadkami riešené aj v dňoch 13.3. a 20.3., 
kedy občania nerešpektovali dodržiavanie nočného kľudu v bytoch. 

• Bloková pokuta bola 18.3. udelená občanovi mesta, ktorý v záhrade na ul.Malá ulička 
spaľoval sedačku. 

• 18.3. za vývoz stavebnej sute do veľkoobjemového kontajnera bola udelená občanovi 
bloková pokuta. 

• 20.3. hliadka MsP zistila nedodržanie zatváracích hodín v pohostinskom zariadení 
Discobar Grand na Cukrovarskej ul. 

• Za posledné obdobie hliadky MsP zistili a zaevidovali v meste celkovo 20 starých 
vozidiel, ľudovo nazývaných vraky. Z uvedeného počtu bolo už z parkovísk odstránených 
18 vozidiel a ďalšie budú odstránené v krátkom čase. Zväčša sa jedná o staršie vozidlá, 
ktoré majitelia majú síce prihlásené v dopravnej evidencii, ale neplatia si zákonné 
poistenie a STK. Takýmto spôsobom potom vozidlami  zaberajú zbytočne parkovacie 
miesta na parkoviskách. Majitelia vozidiel, ktorí nemali uzatvorené zákonné poistenie boli 
písomne oznámení na Slovenskú kanceláriu poisťovateľov, ktorá bude ďalej vo veci 
konať. 

• Hliadka MsP dňa 26.3. riešila dvoch mladíkov, ktorí sa o 2,33 hod. rozprávala na sídlisku 
tak, že svojim hlasom rušili nočný kľud.  

• Bloková pokuta bola udelená Martinovi L., ktorý predával po parkovisku pred 
Kauflandom drogistický tovar. 

• Za spaľovanie odpadu v záhrade bol Vladimír T. postúpený na doriešenie Obvodnému 
úradu v Galante. 

• 3.4.2010 telefonicky oznámila občianka mesta, že si všimla ako na Šulekovskej ul. vodič 
s určitým vozidlom vyhodil odpad. Podľa oznámenej  EČV vozidla hliadka zistila 
podozrivého, ktorému bola udelená bloková pokuta 30,-€.   

• Pre sústavné púšťanie domácej hydiny do priestorov sídliska bol v blokovom konaní 
riešený majiteľ hydiny. 

• 10.4.2010 telefonicky oznámila na mestskú políciu občianka mesta, že vidí ako nejaký 
muž behá po streche škôlky na Fándlyho ulici a vytrháva hromozvod. Hliadka MsP na 
mieste zadržala 31-ročného muža z Paty, ktorý na budove škôlky vytrhával konzoly, ktoré 
zachytávali hromozvod. Páchateľ sa snažil získať rôzny železný materiál, ktorý by 
speňažil v zberných surovinách. Pozornosťou občana sa zabránilo škode, ktorú by muselo 
mesto z vlastných peňazí uhradiť. Ďalšieho páchateľa sa podarilo zadržať hliadke MsP 



počas šibačky. Dosť zaujímavým spôsobom sa páchateľ dostal do podnikateľského 
objektu, kde pomocou tyčí vybúral do steny dieru cez ktorú sa dostal dnu. Podobným 
spôsobom sa chcel pravdepodobne dostať do toho istého objektu aj v minulosti, nakoľko v 
objekte už mali z rôznych strán vybúrané diery do objektu. Páchateľa neodradilo ani to, že 
objekt bol zabezpečený signalizáciou prepojenou na MsP. 

• Za posledné obdobie sa hliadky MsP začali zameriavať na riešenie znečisťovania 
verejného priestranstva odhadzovaním nedopalkov od cigariet.  10 prípadov bolo 
preukázaných a zaevidovaných. 

• 16.4. bolo kamerovým systémom zistené požívanie alkoholu na verejnosti v priestoroch 
zastávky SAD. Traja priestupcovia boli riešení v priestupkovom konaní.  

• V čase 0,37 hod. 17.4.2010 bol kamerovým systémom spozorovaný mladík ako prevracia 
smetnú nádobu a stojan na bicykle. Hliadka zistila, že skutku sa dopustil 19-ročný Lukáš 
O. z Vinohradov n/V, u ktorého bola vykonaná skúška na alkohol (1,89 promile) a za 
skutok bola udelená bloková pokuta.  

• Hliadka zistila 24.4. pred Lidlom nepovolený predaj holiacich strojčekov. Miroslavovi L. 
bola za predaj udelená bloková pokuta. 

• V troch prípadoch bolo zistené porušenie VZN č.2/08 o miestnych daniach, kde majitelia 
skládok pred rodinnými domami pozabudli na skutočnosť vybaviť si na MsÚ povolenie na 
umiestnenie skládky na verejnom priestranstve. 

• Svoju opitosť neuniesol 51-ročný občan z Vinohradov n/V a za svoje odpočívadlo si 
zvolil priestranstvo pred vchodom č.34 na Novomestskej ul.. Za budenie verejného 
pohoršenia dostal blokovú pokutu. 

• V mesiaci apríl hliadky zistili 11 priestupkov na úseku chovu psov, a to v súvislosti 
s porušením ustanovení buď s neodstránením exkrementov, neprihláseného psa do 
evidencie alebo ak pes nemal pri kontrole evidenčnú známku.  

• Dňa 19.04.2010 v čase o 13,15 hod. – partnerský spor na ul. Novomestská bol za 
prítomnosti hliadky MsP ukončený. Bývalý partner  hrubým správaním  narušil občianske 
spolunažívanie a za priestupok podľa §49 ods.1 písm. d) zákona o priestupkoch mu bola 
uložená  pokuta v blokovom konaní . 

• Dňa 20.04.2010  v čase 19.56 hod. hliadka MsP prijala oznam od občana v súvislosti 
s prebývaním bezdomovcov v pivničných priestoroch ul. Novomestská 34/21. Pri 
preverovaní veci hliadka MsP spozorovala v priestoroch vchodu rozliatu ortuť. Na miesto 
boli privolaní HAZZ a OOPZ Sereď.  Vec prevzalo do šetrenia  OOPZ Sereď.    

• Dňa 23.04.2010 v čase o 19.12 hod.  hliadka MsP na základe oznámenia od občana 
spozorovala v priestoroch areálu ZŠ P.O.Hviezdoslava 4 osoby mužského pohlavia, ktoré 
javili známky požitia alkoholických nápojov. Osoby boli prevezené na útvar MsP za 
účelom zistenia totožnosti a vykonania dychovej skúšky. Jednalo sa o osoby vo veku 21-
26 rokov. U troch mladíkov bol výsledok merania pozitívny ( 0,19-0,82%), k požívaniu 
alkoholu na verejne prístupnom mieste sa priznal jeden z mladíkov. Vec riešená v zmysle 
priestupkového zákona.  

• Dňa 29.04.2010 v čase o 16,28 hod. MsP prijala telefonický oznam od občana vo veci 
poškodzovania majetku na kotolni školy P.O.Hviezdoslava.  Na základe popisu boli osoby 
spozorované.  Jednalo sa o 2 mladíkov vo veku  14 rokov, ktorí  zo strechy  kotolne 
hádzali na zem sklené  fľaše.  Za prítomnosti hliadky MsP bol  priestor pri kotolni 
vyčistený.  

• Dňa 30.04.2010 v čase o 09,00 hod.  MsP prijala oznam  vo veci lúpežného prepadnutia 
pod hrozbou  zbrane (noža)  voči  žiačke  3.ročníka základnej školy. Incident sa stal po 
ceste do školy. Hliadka MsP na základe popisu, v priebehu 20 min. spozorovala a zaistila 
osobu útočníka. Jednalo sa o dievča vo veku 13 rokov. Násilným spôsobom sa dožadovala 



desiatej, ktorú jej poškodená zo strachu vydala.  Páchateľka bola následne  prevezená 
OOPZ Sereď s podozrením zo spáchania TČ lúpeže podľa §188 TZ. Prostredníctvom 
riaditeľa školy boli kontaktovaní zákonní zástupcovia poškodenej a útočníčky. Vec 
v riešení OOPZ Sereď.  

• Dňa 01.05.2010 v čase o 00,02 hod.  na základe telefonického oznamu od občana hliadka 
MsP spozorovala  na trávniku pri obytnom bloku  na Jesenského ul. osobu  mladíka  vo 
veku 15 rokov, ktorý mal  ľahké zranenia – oderky, javil známky požitia alkoholu a 
omamných látok. Hliadka MsP za prítomnosti zákonného zástupcu mladíka previezla na 
Polikliniku v Seredi za účelom ošetrenia. Dychová skúška na alkohol bola pozitívna (1,50 
%). Ošetrenie mladíka vyžadovalo prevoz do NsP Galanta.  Vec je v riešení MsP.  

• Dňa 07.05.2010 v čase o 22,05 hod. hliadka MsP na základe telefonického oznamu 
spozorovala na ul. Vojanská mladého muža v bezvedomí. Na miesto privolaná RZP, muž 
mal zranenia v oblasti hlavy. Zdravotný stav muža vyžadoval  okamžitý prevoz  do NsP 
Galanta.  

• Dňa 07.05.2010  v čase o 02,10 hod.  na základe telefonického oznamu hliadka MsP 
zabránila väčším škodám na majetku z dôvodu požiaru smetných nádob  na ul. Fándlyho. 
Na miesto bol ihneď privolaný HaZZ Sereď. Od miesta požiaru cca 1m parkovalo OMV, 
ktorého majiteľ bol okamžite telefonicky vyrozumený. Požiar bol uhasený pred 
príchodom majiteľa vozidla, ktorému vznikla  škoda spôsobená  poškodením  plastových 
častí na vozidle a spätného zrkadla. Požiarom došlo  k úplnému zničeniu dvoch 
veľkoobjemových plastových kontajnerov. Na miesto bola privolaná  hliadka OOPZ 
Sereď, ktorá vec prevzala do riešenia.  

• dňa 12.05.2010  v čase 05,43 hod osobne oznámila na útvare MsP občianka únik vody 
z predajnej jednotky na ul. M.R.Štefánika. Šetrením veci bolo zistené, že prišlo k  havárii 
na vodovodnom potrubí v byte nad predajnou jednotkou.  V predmetnom byte nik 
nereagoval na búchanie a zvonenie. Hliadka MsP zistila, že majiteľka bytu je dlhodobo 
odcestovaná v zahraničí a byt prenajala prostredníctvom realitnej kancelárie.  Z dôvodu 
zabráneniu väčším materiálnym škodám na majetku bol privolaný HaZZ Sereď za účelom 
otvorenia  bytu.  Zaujímavosťou je, že v čase príchodu hasičov, dvere bytu otvoril 
nájomník, ktorý síce v čase okolo 03.00 hod. zaregistroval prasknutie vodovodného 
potrubia v stupačke, ale keďže podľa jeho vyjadrenia nevedel čo má urobiť,  pokračoval 
v spánku ďalej.  

• Dňa 13.05.2010 v čase o 08.00 hod.  na ul. Čepeňská  si majiteľ umýval svoje OMV. 
Hliadka MsP po príchode na miesto držiteľa vozidla vyzvala, aby umývanie vozidla 
ukončil a vec doriešila v zmysle zákona o priestupkoch.   

• Dňa 15.05.2010  v čase 09.19 hod. bol na základe oznamu  zaistený páchateľ krádeže 
v predajni. Páchateľ krádeže bol  predvedený na OO PZ Sereď, kde bolo zistené, že za 
posledných 12 mesiacov sa dopustil  priestupku  proti majetku, za ktorý bol už raz 
postihnutý. Nakoľko sa jednalo o podozrenie z trestného činu - prečin krádeže  vec 
prevzalo OO PZ.  

• Od 17.05.2010 – 19.05.2010 hliadky MsP vykonávali pravidelné kontroly aktivity na 
rieke Váh. V súvislosti s vyhlásením 2.stupňa povodňovej aktivity hliadky MsP varovali 
v rizikových oblastiach povodia Váhu v katastri  mesta Sereď občanov, taktiež  boli 
v tejto súvislosti  informovaní riaditelia základných a stredných škôl v meste Sereď.  

• Dňa 18.05.2010  v čase o 14,52 hod. bol na základe oznamu od občana na ul. 
Dolnomajerská  spozorovaný odcudzený motocykel, ktorý neznámy páchateľ odcudzil 
oznamovateľovmu bratovi.  Na  mieste bol hliadkou zaistený vodič motocykla a súčasne 
bola k veci privolaná aj hliadka OOPZ, ktorá vec prevzala k šetreniu. 



• Dňa 23.05.2010 v čase 16,27 hod. bol občan mesta na ul. Parková svedkom jazdy 
osobného motorového vozidla, ktoré riadil maloletý chlapec. Osádku vozidla tvorili ďalšie 
deti.  Hliadka MsP na mieste zistila, že OMV pravdepodobne riadil 12 ročný chlapec. Na  
miesto bola privolaná hliadka OOPZ Sereď, ktorá vec prevzala do riešenia.  

• Dňa 25.05.2010  v čase 09,30 hod. bola hliadkou MsP vykonaná asistencia lekárke 
a hliadke štátnej polícii pri umiestnení osoby trpiacej duševnou chorobou do vozidla 
sanitky. Osoba dôsledkom svojej duševnej choroby bola v  predošlé dni nebezpečná pre 
svoje okolie a  jej hospitalizácia v zdravotníckom zariadení určenom na liečenie 
psychických porúch bola nevyhnutná. 

• Dňa 26.05.2010 v čase o 11,37 hod. hliadka MsP na základe oznamu  spozorovala na ul. 
Novomestská muža, ktorý fyzicky napadol dve ženy.  Hliadka MsP na mieste spozorovala  
gravidnú 18.roč. ženu, ktorá mala v oblasti tváre zranenia po fyzickom napadnutí a  
útočníka, ktorý  fyzicky  napádal druhú ženu vo veku 25 rokov. Útočník bol hliadkou MsP 
spacifikovaný, zaistený a odovzdaný hliadke OOPZ. Poškodené ženy  boli prevezené na 
ošetrenie na Polikliniku v Seredi. Vec v riešení OOPZ.  

• 28.5. hliadka MsP prijala oznámenie o vyhodených kartónových krabiciach na 
ul.M.R.Štefánika. Šetrením sa zistilo, že odpad vedľa kontajnerov vyhodili z blízkej 
prevádzky.  

• Ani viacnásobné upozornenie nepomohlo Richardovi S., ktorý 28.5. rušil obyvateľov 
Nám.Slobody hlasnou vravou a vykrikovaním. Za rušenie nočného kľudu 
a neuposlúchnutie výzvy verejného činiteľa bola vec postúpená na Obvodný úrad do 
Galanty. 

• 31.5. dostal blokovú pokutu občan mesta, ktorý nezabezpečil svojho vlčiaka proti úteku. 
Uvedeným konaním prišlo k udalosti, kedy nezabezpečený vlčiak napadol iného psa, 
ktorého roztrhal. Majitelia psov si náhradu škody medzi sebou vybavili. 

• K ďalšiemu poškodeniu školského majetku prišlo 31.5., kedy neznámy páchateľ poškodil 
na Špeciálnej ZŠ na Komenského ul. tesnenie na vchodových dverách.   

• 2.6. bola na kamerovom systéme spozorovaná žena, ktorá na zastávkach SAD ponúkala 
parfémy. Pre porušovanie VZN mesta bola predvedená na MsP, kde jej bol tovar odňatý 
a vec bola postúpená na Obvodný úrad do Galanty.   Pri týchto osobách, ktoré ponúkajú 
po parkoviskách tovar by si mali ľudia dávať pozor, lebo svoje „podnikanie“ praktizujú 
spôsobom, že hlavne starším ženám dávajú ponúkané parfémy priamo do kabelky a keď 
ich občan nechce, tak ich sami vyberajú. Pri tomto môže veľmi ľahko prísť k situácii, že 
s parfémami zoberú z kabelky aj Vaše doklady.   Ďalej chceme upozorniť občanov, aby 
takýto tovar nekupovali, nakoľko sa nejedná o pravé parfémy, voňavky, ale iba o lacné 
a bezcenné miešaniny. 

• Pre podozrenie z prečinu krádeže bol 2.6. predvedený na OOPZ Mário B. z Dolnej Stredy, 
ktorý bol prichytený v OD Kaufland pri krádeži. 

• Útok ratlíkov na človeka bol zaznamenaný 4.6., kedy majiteľka psov nezabezpečila psov 
proti úteku. Za jej počínanie jej bola udelená pokuta 30,-€. 

• 4.6. vykonala hliadka MsP na základe oznamu od občana kontrolu mládeže, ktorá popíjala 
alkohol na detskom ihrisku na Pažitnej ul.. Pri dychovej skúške na alkohol sa zistilo, že 16 
roční 3 chlapci a 3 dievčatá nafúkali od  0,29 až po 1,57 promile. Za požívanie alkoholu 
na verejnosti im boli udelené blokové pokuty a nakoľko sa jednalo o mladistvé 
osoby, záznamy o skutku boli zaslané na miestny mestský úrad.   V tejto súvislosti bolo 
ďalej zistené, že fľašu slivovice im predali v OD Jednota, kde predavačke bola udelená 
bloková pokuta. 

• 8.6. bola udelená pokuta občanovi, ktorý v priestore zastávky SAD fajčil cigarety. 



• 8.6. bol hliadkou MsP zadržaný vodič motorového vozidla, ktorý spôsobil na Železničnej 
ul. dopravnú nehodu a z miesta ušiel. Pri jeho predvádzaní sa zistilo, že v služobnom 
vozidle MsP nechal na zadnom sedadle aj puzdro s obsahom bieleho prášku. Uvedené 
skutočnosti boli oznámené na OOPZ Sereď. 

• Krádeže sa dopustili 21.6. dva chalani, ktorý chceli odcudziť alkohol z potravín. Obom 
hliadka udelila blokové pokuty. 

• 22.6. mestská polícia v súčinnosti s OOPZ Sereď a ÚJaKP Galanta sa zúčastnila 
preventívno-bezpečnostnej akcii zameranej na kontrolu požívania alkoholu u  maloletých 
a mladistvých osôb. Kontrola bola vykonaná v 3 pohostinských zariadeniach, kde sa zistil 
jeden prípad požívania alkoholu mladistvou osobou. 

• 3.8. prijala MsP sťažnosť od občana na rušenie nočného kľudu, ku ktorému dochádzalo 
v činžiaku na Garbiarskej ul.. Po preverení oznamu sa zistilo, že v byte je partia mladíkov, 
ktorí sa zabávajú. Majiteľovi bytu bola uložená bloková pokuta. 

• Vypaľovanie káblov bolo nahlásené na MsP občanom, ktorý spozoroval dym pri 
záhradkárskej oblasti pri kolene. Hliadka na mieste našla 20-ročného mladíka, ktorý 
vypaľoval el. káble. Podľa jeho vyjadrenia el. káble zobral z ich pivnice z elektrických 
vŕtačiek a predlžovačiek. Hliadka sa s menovaným presunula do pivnice, kde boli 
skutočne el.nástroje, ktorým chýbali el.káble. Taktiež na mieste spaľovania boli nájdené 
koncovky od zásuviek z káblov. Za nerešpektovanie §80,1,a zákona č.223/02 Z.z. bola 
mladíkovi uložená bloková pokuta.    

• 7.8.2010 bol pri Váhu v oblasti larzeniek spozorovaný Martin L., ako spaľuje  asi cca 1 kg 
medených káblov. Mladík hliadke uviedol, že káble pozbieral okolo kontajnerov po 
meste. Za nerešpektovanie §80,1,a zákona č.223/02 Z.z. bola mladíkovi uložená bloková 
pokuta.    

• Občan mesta nahlásil na MsP šíriaci sa hustý dym z oblasti za kolkárňou. Hliadka zistila, 
že v rodinnom dome majiteľ pálil v plechom sude staré plastové fľaše od mlieka. 
Menovaný bol upozornený na skutočnosť, že takéto spaľovanie je zakázané a oheň ihneď 
musel uhasiť. Za priestupok mu bola uložená bloková pokuta. 

• Nerešpektovanie VZN č.4/2008 o miestnych daniach umiestnením reklamnej tabule typu 
"A" bez splnenia oznamovacej a daňovej povinnosti zistila hliadka 12.8.2010. Za 
priestupok bola priestupcovi uložená pokuta 20,-€. 

• 14.8. bolo viacerými občanmi nahlásené rušenie nočného kľudu. Hliadka zistila, že 
pôvodcom rušenia nočného kľudu je organizátor podujatia v campingu, ktorému bola 
uložená bloková pokuta.  

• 15.8.2010 počas Čepeňských hodov bolo zistených 5 prípadov nedovoleného predaja 
výrobkov. Vo všetkých prípadoch boli uložené blokové pokuty.  Taktiež počas hodov 
neznámy páchateľ poprepichoval na 3 vozidlách pneumatiky. 

• 18.8.2010 bola z MsÚ nahlásená krádež detskej kĺzačky, ktorá bola pôvodne umiestnená 
v priestoroch detského ihriska na Pažitnej ul. pred obytným blokom 1014. Prosíme 
občanov, ktorí by vedeli napomôcť pri nájdení kĺzačky, aby informácie poskytli na MsP.   

• Za rušenie nočného kľudu bola uložená bloková pokuta občanovi, ktorý 21.8. na Spádovej 
ul. rušil obyvateľov bloku. 

• 25.8. neznámy páchateľ odcudzil na novom chodníku do Horného Čepeňa mriežky 
odvodňovacieho kanála. Na mieste bolo zistené, že neznámy páchateľ odcudzil celkovo 
13 ks plechových mriežok o rozmere cca. 10x30cm.  

• Príslušník MsP v čase voľna spozoroval ako po hrádzi idú 2 osoby, ktoré tlačia fúrik so 
železom. Okamžite kontaktoval hliadku, ktorá na mieste zadržala jedného z nich Michala 
D., pričom druhému Máriovi R. sa podarilo utiecť. Dotyčné osoby v záhradkách odcudzili 



fúrik a rôzne železné roksory. Všetok materiál bol prevezený na MsP, kde si ho neskôr 
prevzali majitelia. Nakoľko sa jednalo o osoby, ktoré sa v minulosti dopustili a stále 
dopúšťajú majetkových TČ bude vec postúpená na OOPZ.   

• V mesiaci august bolo zdokumentovaných niekoľko prípadov znečistenia verejného 
priestranstva odhodením nedopalku od cigarety. 

• 2.9. prijala MsP od občana oznam, že v areáli škôlky na ul.D.Štúra sa nachádza mládež, 
ktorá tam robí neporiadok. Hliadka na mieste skontrolovala 6 osôb vo veku 16-18 rokov, 
z ktorých jeden na mieste zapaľoval „pepo“ a znečisťoval priestranstvo. Verejné 
priestranstvo po upozornení vyčistil a zaplatil blokovú pokutu 20,-€. 

• Neznáma osoba dňa 3.9.10 o 21,50 hod.  hodila tehlu do okna rodinného domu na ul.Pod 
hrádzou. Uvedeným konaním poškodila kryt na navíjacom systéme rolety. 

• Niekoľko občanov sa 3.9. sťažovalo na rušenie nočného kľudu, ku ktorému dochádzalo 
z campingu. Hliadka MsP zodpovednej osobe uložila blokovú pokutu. 

• 11.9. došlo na Železničnej ul. ku krádeži horského bicykla. Neznámy páchateľ odcudzil 
bicykel z balkóna na 1.poschodí tak, že k miestu si priniesol rebrík pomocou ktorého sa 
dostal na balkón.  

• 11.9. sa priestupku dopustil 16-ročný mladík, ktorý na zastávke SAD znečistil papiermi 
verejné priestranstvo. 

• Priestupku sa dopustil aj občan, ktorý 11.9. vyniesol starý nábytok ku kontajnerom 
určeným na komunálny odpad. Zrejme pozabudol, že takýto druh odpadu patrí na zberný 
dvor a pôvodca je povinný sám odniesť starý nábytok na zberný dvor. 

• 11.9. hliadka zaznamenala 2 priestupky, pri ktorých maloleté dievčatá kradli v obchodoch. 
V jednom z prípadov sa maloletá Mária L. dopustila za posledné 2 roky obdobných 
krádeží už v 6.prípadoch. 

• Na Pažitnej ul. na detskom ihrisku bolo 14.9. zistené znečistenie verejného priestranstva 
odhadzovaním obalov od napolitánok. Dvaja mládenci neporiadok po sebe odpratali. 

• 16-ročný Nikolas D.  sa pokúsil z potravín 14.9. odcudziť 3 fľaše alkoholu. Za svoje 
konanie zaplatil blokovú pokutu 15,-€. 

• 16.9. pri kontrole venčenia psov bol zistený priestupok u občianky, ktorá si nesplnila 
povinnosť evidencie psa na meste. Na mieste bola uložená bloková pokuta 10,-€ 

• Nerešpektovanie zákazu fajčenia na zastávke SAD bolo zistené 17.9.. Priestupca uhradil 
blokovú pokutu 5,-€. 

• Bloková pokuta bola uložená občianke, ktorá na Mládežníckej ul. spaľovala konáre, lístie 
a iný záhradný odpad. 

• 1.10. bolo na nových kamerách umiestnených na Dolnostredskej ul. pri larzenkách 
spozorované, ako dvojica  mužov vynáša sedačku k Váhu, odkiaľ sa vracajú bez nej. Na 
miesto bola vyslaná hliadka, ktorá v známom dvore vyhľadala nasnímanú dvojicu. 
Sedačku z miesta odstránili a za porušenie zákona o odpadoch sú riešení v zmysle zákona.   

• Nepovolený predaj parfémov bol zistený 2.10. pred Lidlom. Priestupkyni bola uložená 
bloková pokuta, ktorú zaplatila. 

• 6.10. bolo kamerovým systémom spozorované a následne telefonicky oznámené aj 
občanmi mesta, že po ul.Mlynárska, Novomestská sa pohybuje stádo koní. Hliadka MsP 
sa na mieste skontaktovala s osobou zodpovednou na kone a vyzvala ju na zabezpečenie si 
koní. Z dôvodu vecnej príslušnosti bola vec postúpená na Okresnú veterinárnu 
a potravinovú správu. 



• 10.10. prijala MsP oznámenie o rušení nočného kľudu z prevádzky na Kúpeľnom nám.. 
Hliadka zistila, že oznam sa zakladá na pravde a za rušenie nočného kľudu bola 
priestupcovi udelená bloková pokuta. 

• Bloková pokuta 10,-€ bola udelená občianke , ktorá porušila §7,1,f) zákona č.282/2002 
Z.z., a to tým, že nezabránila voľnému pohybu psa. Pes sa pohyboval po meste, kde pod 
dozorom MsP musel byť odchytený. 

• 15.10. hliadka MsP uložila blokovú pokutu zodpovednej osobe v bare na Pekarskej ul., 
odkiaľ bol rušený nočný kľud. 

• Za nedodržanie zatváracích hodín v bare Grand bola zodpovednej osobe uložená bloková 
pokuta 20,-€. 

• 21.10. hliadka zistila porušenie VZN č.4/2000, a to tým, že na zastávkach SAD boli 
povylepované plagáty OVB Lesingu. Priestupkyni bola uložená bloková pokuta. 

• 21.10. prostredníctvom kamery na Dolnostredskej ul. bola spozorovaná žena vynášajúca 
odpad na larzenky. Hliadka na mieste zistila, že sa jednalo o Margitu L., ktorú hliadka 
vyzvala, aby odpad z miesta odstránila a nakoľko odmietla priestupok prejednať 
v blokovom konaní bola vec postúpená na odd. životného prostredia. 

• O krádež v obchode sa 21.10.  pokúsil 20-ročný Tomáš S., ktorý bol predavačkami 
prichytený za pokladňou. Hliadkou bol prevezený na MsP, kde mu bola uložená bloková 
pokuta. Obdobného skutku sa dopustil aj 50-ročný Jozef G. z Dolnej Stredy, ktorý sa 
v Kauflande pokúsil  odcudziť tovar v hodnote 9,21 €.  Krádeže sa taktiež dopustila 31-
ročná Renáta L., ktorá 23.10. odcudzila tovar v hodnote 14,11 €. Ďalšej krádeže sa 
dopustil 27-ročný Marek Ch., ktorý odcudzil fľašu Fenetu v hodnote 12,45 €.  Vo 
všetkých prípadoch boli páchateľom uložené blokové pokuty 20,-€. 

• 5.11. oznámil na MsP občan mesta, že na larzenkách  leží pri Váhu nejaké opité dievča. 
Hliadka na mieste spozorovala uvedené dievča, ktoré ležalo na zemi, bola značne pod 
vplyvom alkoholu a nevedelo sa postaviť. Jednalo sa o 18-ročné dievča z Matúškova, 
ktoré malo pri sebe fľašu vodky. Na miesto bola privolaná sanitka RZP, ktorá dievča 
odviezla na ošetrenie do NsP Galanta. Pre porušenie VZN č.2/06 o zákaze požívania 
alkoholu na verejnosti bola hliadkou MsP riešená v blokovom konaní.  

• 11.11. prijala MsP sťažnosť ohľadne mládeže, ktorá sa neprístojne správa za činžiakom na 
Garbiarskej ul. Hliadka na mieste zistila požívanie alkoholu mládežou. 19-ročný Lukáš D. 
kúpil fľašu vodky v Kauflande, kde ju začal piť a následne pokračoval aj na Garbiarskej 
ul.. Zároveň podal a umožnil požitie alkoholu aj mladistvej 17-ročnej Karin M. Obaja boli 
riešení v blokovom konaní.  

• V ranných hodinách oznámili na MsP, že vo veľkom parku pri bráne amfiteátra sa 
nachádza mŕtvy muž. Hliadka na mieste zistila, že sa jedná o 33-ročného Petra K., 
bezdomovca zo Šintavy. Na miesto boli privolané hliadky ORPZ a lekárka. Po lekárskej 
obhliadka bolo zistené, že osoba pravdepodobne zomrela na následky epileptického 
záchvatu a následného podchladenia. Presná príčina smrti bude určená až po súdnej pitve.  

• Dňa 8.12.2010 boli v meste Galanta zistené 2 osoby, ktoré pod falošnými dokladmi 
nelegálne vykonávali verejnú zbierku na pomoc ľudom postihnutým onkologickými 
chorobami. Na základe dobrej spolupráce s MsP Galanta boli informácie o uvedených 
osobách poskytnuté MsP v Seredi, ktorá vo veci reagovala a rovnako ako MsP Galanta 
zaistila ďalšie 2 osoby pochádzajúce z Topoľčian, ktoré v meste Sereď pred NC Kaufland 
vykonávali verejnú zbierku na pomoc ľudom postihnutým onkologickými chorobami.   
Šetrením vo veci sa zistilo, že jedna z podozrivých osôb mala pri sebe sfalšované doklady 
na povolenie ohľadne vykonávania verejnej zbierky. Sfalšovanie dokladov a nezákonnosť 
vykonávania verejnej zbierky potvrdil konateľ občianskeho združenia.   Ďalej sa vo veci 



podarilo zistiť, že tieto osoby vykonávajú verejnú zbierku s vedomím nezákonného 
konania  opakovane už viac ako mesiac. Všetky peniaze získané od občanov za účelom 
pomoci ľudom postihnutým onkologickými chorobami však zostali v ich vreckách.  Vec 
zostáva v riešení MsP Sereď a v prípade preukázania TČ bude vec postúpená orgánom 
činných v trestnom konaní. Podrobnejšie pravidlá ohľadne verejných zbierok sú 
pripravené v ďalšom článku. 

 
 
Pozor na nečestné verejné zbierky 
Mestská polícia upozorňuje na riziko konania nepovolených verejných zbierok 
 
Predvianočné obdobie so sebou prináša nielen radosť z nadchádzajúcich sviatkov, ale aj 
množstvo nástrah. V tomto čase sme akosi viac naklonení podporiť mimovládne organizácie, 
ktoré vykonávajú humanitárnu, sociálnu či zdravotnú pomoc formou dobrovoľného 
darcovského príspevku v rámci rôznych verejných zbierok. Aj v uliciach nášho mesta čoraz 
častejšie vidieť jednotlivcov či dvojice s pokladničkami oslovujúce okoloidúcich so žiadosťou 
o poskytnutie príspevku. Žiaľ, nie všetci verejnú zbierku vykonávajú v záujme pomôcť 
organizácii, v mene ktorej vystupujú. Mestská polícia upozorňuje na výskyt nepravých 

aktivistov verejných zbierok, ktorí o príspevky žiadajú v snahe neoprávnene sa obohatiť 

a odporúča vždy si preveriť či zbierku realizuje organizácia s povolením na jej usporiadanie 

a osoba touto organizáciou poverená. A oznámiť každé podozrenie na nepravých aktivistov 

mestskej polícii. 

Na zorientovanie sa v tom, či ide o zbierku schválenú, alebo pred Vami stoja nečestní 
podvodníci, ktorí sa spoliehajú na Vašu dobrotu a neznalosť v oblasti realizácie verejných 
zbierok, Vám môžu pomôcť nasledovné informácie. 
 

Schválená verejná zbierka má svoje povolenie 
Podľa zákona č. 63/1973 Zb. o verejných zbierkach a o lotériách a iných podobných hrách 

každá verejná zbierka podlieha povoleniu, ktoré je vydané na základe žiadosti o povolenie 
usporiadať zbierku právnickej osobe po splnení zákonných povinností. Ak sa zbierka koná na 
území jedného kraja, vydáva povolenie obvodný úrad. V prípade zbierky s celoslovenskou 
pôsobnosťou, alebo na území presahujúcom pôsobnosť obvodného úradu, podlieha verejná 
zbierka povoleniu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.  
V rozhodnutí o povolení usporiadania verejnej zbierky, ktoré je povinná osoba vykonávajúca 
zbierku mať pri sebe k nahliadnutiu pre potenciálnych darcov, sú uvedené údaje: 
- o orgáne, ktorý zbierku povolil, dátum a číslo povolenia, pečiatka tohto orgánu, 

- o organizácii, ktorej bolo povolenie na zbierku vydané: jej názov, právnická forma, sídlo, 

identifikačné číslo organizácie, 

- o forme verejnej zbierky, a teda či ide o zbierku vyberaním finančných prostriedkov od darcov 

do prenosných pokladničiek, predajom predmetov alebo inou formou (zriadením a zverejnením 

účtov v banke na účely zbierky, predajom vstupeniek, zbieracími listinami), 

- o účele verejnej zbierky: na čo konkrétne budú vyzbierané finančné prostriedky použité, 

- o období konania zbierky: dátum jej začiatku a ukončenia, 

- o mieste konania: či ide o celoslovenskú zbierku alebo zbierku v určitom územnom obvode, 

- o miestach/priestoroch, kde bude zbierka realizovaná: verejné priestranstvá, verejnosti 

prístupné priestory právnických osôb a inštitúcií, ktoré dali súhlas na konanie zbierky vo svojich 

priestoroch.  

Povolenie na konanie zbierky súčasne ustanovuje niektoré podmienky jej konania: 



- prenosná, ako aj stacionárna pokladnička musí byť riadne uzatvorená, označená logom 

organizácie, ktorá zbierku na základe povolenia realizuje,  

- v prípade zbierky predajom predmetov musí byť na každom predmete alebo na viditeľnom 

mieste vyznačená výška príspevku, 

- spôsob nakladania s výnosom zbierky, 

- lehoty na zaslanie vyúčtovania realizovanej zbierky,  

- zverejnenie výnosu zbierky, a pod.. 

 
Osoby oprávnené zbierku vykonávať musia mať písomné poverenie 

Aby ste si boli istí, že svoj príspevok dávate osobe a organizácii, ktorá je skutočne oprávnená 
konať zbierku, môžete si vyžiadať od osoby, ktorá ju realizuje písomné poverenie na 

realizáciu zbierky. Každá organizácia, ktorá žiada o povolenie na uskutočnenie verejnej 
zbierky, už pri podávaní svojej žiadosti prikladá aj zoznam osôb zodpovedných za konanie 
verejnej zbierky (s ich menami, priezviskami a bydliskami), u ktorých je možné overiť si 
platnosť poverenia konkrétneho aktivistu. 
Originál poverenia na vykonávanie zbierky, je osoba oslovujúca dobrovoľníkov o príspevok 

povinná mať pri sebe a poskytnúť ho k nahliadnutiu každému, kto o to požiada. Súčasne 
musí mať pri sebe platný občiansky preukaz. U väčších organizácií s celoslovenskou 
pôsobnosťou zbierky je zvykom, že pre svojich aktivistov vydávajú aj preukaz aktivistu s 
fotografiou.  
V poverení osoby na vykonávanie zbierky sú uvedené nasledovné údaje: meno a priezvisko 
tejto osoby, jej bydlisko, číslo občianskeho preukazu, označenie organizácie vykonávajúcej 
zbierku, účel zbierky, názov orgánu, ktorý zbierku povolil, dátum a číslo rozhodnutia 
o povolení zbierky, čas a územie konania zbierky.  
Poverenie musí byť opatrené podpisom oprávneného zástupcu a pečiatkou organizácie 
oprávnenej realizovať zbierku.  
 
Na území mesta Sereď má povolenie na vykonávanie verejnej zbierky niekoľko 
mimovládnych organizácií. O všetkých povolených zbierkach na území nášho mesta je 

mestská polícia informovaná. Väčšina organizácií, ktoré na území nášho mesta realizujú 
verejné zbierky čestne a s verejnoprospešným cieľom, na ktorý bola zbierka určená, samy a 
vo svojom vlastnom záujme kontaktovali mestskú políciu so žiadosťou o pomoc pri 
dôkladnom kontrolovaní nimi poverených aktivistov.  
 
Súčasne však upozorňujeme na neustále pretrvávajúce riziko nečestne realizovaných zbierok, 
ktoré pod nepravými dokladmi realizujú osoby v snahe vlastného obohatenia. Na základe 
poslednej udalosti súvisiacej so zadržaním neoprávnených osôb vykonávajúcich verejnú 
zbierku na území mesta Sereď a Galanta vyzývame občanov, aby v prípade podozrenia na 
konanie nepovolenej verejnej zbierky bezodkladne kontaktovali mestskú políciu na telefónnej 
linke 159. Prípadne na telefónnych číslach 031/7892541 alebo 0903/434768. 
 
        Vaša mestská polícia 
 
        Mgr. Karin Kapustová 
       odd. kriminálnej prevencie MsP Sereď 
 



 
Aby bol čas predvianočných príprav pokojný 
Odporúčania mestskej polície, ktoré pomôžu znížiť riziko okradnutia počas predvianočného 
nakupovania 
 
Čas Vianočných sviatkov sa nezadržateľne blíži. Na adventnom venci už svietia tri sviečky, 
čo značí, že sa kráti čas na dokúpenie darčekov pre svojich blízkych, a tiež čas na prípravu 
vianočného pečiva a slávnostnej štedrej večere.  
Skôr ako zasadneme k vianočnému stolu, čaká nás príprava, súčasťou ktorej je nielen 
upratovanie, pečenie a duchovná príprava pri zapálených sviečkach adventného venca, ale aj 
predvianočné nakupovanie. Iste budete súhlasiť s tým, že v tomto čase trávia mnohí z nás 
v obchodoch, nákupných centrách, na trhoviskách, s plnšími peňaženkami ako je zvykom 
v iné dni roka. Naša pozornosť sa viac než na kontrolovanie svojich osobných vecí upriamuje 
na to, aby sme na niečo, či niekoho nezabudli a aby sme vybrali taký darček, ktorý najviac 
poteší našich blízkych.  
Mestská polícia upozorňuje, že čas predvianočných nákupov je obdobím, kedy dochádza 
k majetkovým škodám omnoho častejšie než počas bežného roka, pretože zlodeji vedia veľmi 
dobre využiť nepozornosť, „tlačenicu“ v obchodoch, na trhoviskách, v prostriedkoch 
hromadnej dopravy. Sú neustále pripravení využiť vhodnú príležitosť a pripraviť nepríjemné 
prekvapenie. Kým Vy nakupujete, zlodeji majú čas pozorovať Vás a striehnuť na vhodnú 
príležitosť. Spravidla sa zlodeji zamerajú na takú osobu, ktorá sa počas nakupovania správa 
nedostatočne obozretne a rizikovo. Sledujú nákupné správanie: zisťujú či ste na nákupe sami, 
kam si odkladáte peniaze, akú hotovosť v peňaženke máte, akým spôsobom platíte (či 
v hotovosti, či bankomatovou kartou), ako nakladáte so svojim nákupom (či ho neodkladáte 
do auta, ktoré nechávate nestrážené na parkovisku, či ho nenechávate voľne položený na zemi 
pri čakaní na odvoz s plnými taškami domov, a pod.).  
Predmetom záujmu zlodejov v predvianočnom čase sú nielen peniaze, bankomatové karty, 
mobilné telefóny, osobné doklady, cennosti, ale aj tašky a nákupy ležiace v nákupných 
košíkoch a v zaparkovaných motorových vozidlách.  

 

Riziko, že si zlodeji počas vianočných nákupov vyhliadne práve Vás, môžete pritom znížiť aj 
Vy sami. Ako? Veľmi jednoducho: tým, že budete dodržiavať zásady bezpečného 
nakupovania.  

Mestská polícia odporúča: Ako sa nestať obeťou krádeže 

 
Všeobecné pravidlá bezpečného nakupovania 

• Nenechávajte si nákupy na poslednú chvíľu. So vzrastajúcim tlakom z nedostatku času, 

množstvom ľudí v nákupných centrách a veľkosťou nákupu vzrastá aj riziko krádeží. 

• Ak je to možné, pokúste sa vyhnúť predajným časom, kedy je na predajných miestach najviac 

ľudí. Ak to možné nie je, zariaďte sa pri plánovaní nákupu tak, aby ste ho nerealizovali 

sám/sama. Dvaja skôr ustrážia svoje veci, tiež dokážu rýchlejšie zareagovať v prípade ohrozenia.  

• Pokiaľ je to možné, nenoste so sebou veľkú hotovosť. Používajte rôzne spôsoby platby 

a uprednostňujte bezpečnejšie formy úhrady. Ak nemáte inú možnosť ako je platba v hotovosti, 

rozdeľte si hotovosť na viacero rovnako bezpečných miest.  
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• Rovnako ako so svojou hotovosťou nakladajte aj so svojimi osobnými dokladmi, kľúčmi od bytu, 

kľúčmi od motorového vozidla, mobilným telefónom. Neodkladajte ich všetky spolu na jedno 

miesto, odložte si ich na viacero miest, na ktorých ich budete mať pod kontrolou. 

• Všímajte si svoje okolie a čo sa okolo Vás deje. Vyhýbajte sa hlučným skupinám, ktoré sa snažia 

odpútať Vašu pozornosť. Ak sa Vám zdá niekto podozrivý, snažte sa vyhnúť priamemu 

stretnutiu, kontaktu s ním. Upozornite na neho predávajúcich, príp. bezpečnostnú službu. 

Kontaktuje mestskú políciu a požiadajte o pomoc. 

 
Pravidlá na ochranu osobných vecí počas nakupovania 

• Kabelky, tašky, ruksaky si počas nakupovania nenechávajte v nákupných košíkoch, prípadne 

neodkladajte na zem alebo na miesta, kde ich nemôžete mať pod kontrolou. Vždy ich noste so 

sebou, držte si ich blízko pri tele, najlepšie uzapínaním k sebe.  

• Batohy a vaky nikdy nenoste na chrbte. Bezpečnejšie je ich nosenie na ramene, pri ktorom viete 

rýchlejšie zareagovať na prípadné ohrozenie zlodejom. 

• Nikdy si nedávajte peniaze, mobilné telefóny, osobné doklady, bankomatové karty, kľúče od 

domu/bytu do malých vreciek na batohu, do neuzatvárateľných prepážok v kabelke. Sú tam 

dobre známe a ľahko dostupné nielen pre Vás, ale aj pre zlodejov.  

• Peňaženku, peniaze, bankomatové karty, mobilný telefón si nenechávajte v odevoch prevesených 

cez nákupný košík.  

• Rovnako si peňaženku, peniaze, bankomatové karty, osobné doklady, mobilné telefóny nedávajte 

na ľahko dostupné miesta (do priehľadnej igelitovej tašky, do zadného vrecka nohavíc či vrecka 

kabáta, na vrch kabelky alebo nákupnej tašky).  

 
Pravidlá správania sa počas platenia za nákup 

• Pri platení nepútajte na seba zbytočnú pozornosť. Správajte sa diskrétne a opatrne narábajte so 

svojimi peniazmi, aby ste zamedzili zlodejom odsledovať výšku hotovosti, ktorú máte pri sebe.  

• Po zaplatení si peňaženku nikdy neodkladajte na odkladací pult, vedľa nákupu pri pokladni. Vždy 

si najskôr uschovajte svoje peniaze na bezpečné miesto, až potom venujte pozornosť odkladaniu 

nákupu. Kabelky, tašky, batohy po odložení peňaženky nezabúdajte riadne uzatvoriť.  

• Platobnú kartu noste oddelene od dokladov a peňazí. Nikdy ju nemajte uschovanú spoločne so 

zapísaným PIN kódom.  

• Pri platení bankomatovou kartou dbajte na to, aby nikto neodsledoval Vami zadávaný PIN kód. 

Pri zadávaní PIN kódu zakryte číselník druhou rukou alebo nejakým predmetom, prípadne ho 

držte na mieste, kde je zraku iných nedostupný. 

 

Ochrana zakúpeného tovaru a osobných vecí po nákupe 
• Nákupné košíky, tašky so zaplateným nákupom nenechávajte ani na krátku chvíľu bez dohľadu. 

• Ak sa nevyhnete tomu, aby ste zakúpený tovar (alebo tiež iné osobné veci) počas vianočného 

nakupovania uskladnili vo svojom aute, nedržte žiadne predmety, škatule, tašky, iné veci, ktoré by 

mohli byť pre zlodejov lákavé, na zadných sedadlách svojho auta prípadne inak viditeľne 

uložené. Odložené veci vždy odkladajte do kufra auta, cenné predmety (notebook, doklady a pod.) 

si radšej vezmite so sebou. 



• Buďte pozorní aj pri odkladaní nákupu do svojho motorového vozidla. Nikdy nenechávajte pri 

odkladaní nákupu otvorené všetky dvere na aute, kým budete venovať pozornosť nakladaniu 

tovaru, zlodeji majú čas do auta nastúpiť a ak v ňom necháte aj kľúče, uľahčíte im ich prácu.  

• Taktiež sa nespoliehajte, že Vaše veci budú bezpečné v neuzamknutom motorovom vozidle počas 

nakladania zakúpeného tovaru do kufra motorového vozidla. Kabelky, peňaženky, platobné 

karty, doklady majte pri sebe aj počas odkladania nákupu, prípadne ich v aute uzamknite. 

 
Záleží nám na bezpečnosti obyvateľov mesta Sereď a jeho návštevníkov počas 
predvianočného obdobia, preto vydáme pokyny hliadkam, aby venovali zvýšenú kontrolu 
potenciálne rizikových miest. Venujte teda taktiež pozornosť miestam, na ktorých sa 
nachádzate a uistite sa, či sa vo Vašej blízkosti nachádza policajná hliadka, ktorú môžete 
v prípade potreby kontaktovať.  
A ešte zopár odporúčaní na záver:  
• V prípade potreby volajte linku mestskej polície 159, prípadne 031/7892541 alebo 0903/434768. 

• Neváhajte kontaktovať mestskú políciu aj v prípade, že sa cítite ohrození, alebo ste boli svedkom 

pokusu o krádež.  

• Ak ste boli okradnutí, kontaktujte bezodkladne políciu. Ohláste aj pokus o krádež a všetko, čo 

s tým súvisí. 

 
Dúfame, že budú naše rady pre Vás užitočné a pomôžu Vám ochrániť sa i pred tými 
najšikovnejšími zlodejmi. Prajeme Vám, aby bol čas príprav na slávenie Vianoc i Nového 
roka v kruhu Vašej rodiny pokojný a radostný 
 
        Vaša mestská polícia 
 
        Mgr. Karin Kapustová 
       odd. kriminálnej prevencie MsP Sereď 



Dôležité informácie o zábavnej pyrotechnike 
Čo by ste mali vedieť o zábavnej pyrotechnike 
 
K oslavám záveru starého roka a príchodu roka nového neodmysliteľne patrí používanie 
zábavnej pyrotechniky. Ako už názov napovedá, aj pyrotechnika určená na zábavné účely je 
výrobkom, ktorý obsahuje pyrotechnické zlože, prípadne malé množstvo iných druhov 
výbušnín. Mestská polícia v tejto súvislosti upozorňuje na často podceňované riziko úrazov a 
požiarov pri neopatrnej manipulácii a zanedbaní zásad bezpečného používania 
pyrotechnických výrobkov určených na oslavné a zábavné účely. 
Zopár nižšie uvedený rád Vám môže ušetriť návštevu lekárskej pohotovostnej služby alebo 
iných problémov pri zavinení požiaru, či úrazu inej osoby počas Silvestrovských osláv. 
 
Nezabúdajte, že nie je pyrotechnika ako pyrotechnika 
Najnebezpečnejšia je po domácky vyrobená pyrotechnika. Avšak aj v prípade kúpy zábavnej 
pyrotechniky u certifikovaného predajcu dostaneme kúpiť pyrotechniku s rôznym stupňom 
nebezpečenstva. Výrobcovia pyrotechniky majú povinnosť každý výrobok zaradiť do 
kategórie podľa spôsobu použitia, účelu, úrovne nebezpečenstva a hladiny hluku, ktorý 
vytvára. Zaradenie do kategórie následne určuje kde, za akých podmienok a kým sa môže 
konkrétny pyrotechnický výrobok používať. Nie s každým typom zábavnej pyrotechniky 
môže totiž nakladať každý. Na niektoré je potrebné získanie odbornej kvalifikácie, iné môžu 
používať len dospelí.  
Rozlišujeme zábavnú pyrotechniku nasledovných kategórií: 

- I. triedy – jedná sa o pyrotechniku, ktorú je možné použiť v obmedzených priestoroch 
a vo vnútri obytných budov. Patria sem výrobky ako sú rôzne prskavky, kapsle, 
blikavky. Tieto predstavujú nízke nebezpečenstvo a vytvárajú zanedbateľnú hladinu 
hluku.  

- II. triedy – kde patria produkty zábavnej pyrotechniky ako sú rímske sviece, fontány, 
gejzíry, petardy, rotujúce slnká, farebné dymy, ktoré predstavujú nízke 
nebezpečenstvo s nízkou hladinou hluku. Sú určené na používanie vonku. 

- III. triedy: zábavná pyrotechnika tohto typu predstavuje stredne veľké nebezpečenstvo, 
je určená na používanie vonku na veľkých otvorených priestranstvách, vytvára hladinu 
hluku, ktorá nie je škodlivá pre ľudské zdravie.  

- IV. triedy – pyrotechnika tejto kategórie je zastúpená produktmi, ktoré predstavujú 
vysoké nebezpečenstvo a môžu ich používať len odborne spôsobilé osoby. Hladina 
hluku, ktorú tieto pyrotechnické výrobky vytvárajú nie je škodlivá pre ľudské zdravie. 

Platí tu zásada, že fyzické osoby môžu individuálne používať len pyrotechnické výrobky 
I. a II. triedy. Na zakúpenie a používanie zábavnej pyrotechniky III. a IV. kategórie je 
potrebné získanie odbornej spôsobilosti, ktorú je povinný predajca u kupujúceho preveriť. 
V prípade detí platí, že žiadne pyrotechnické výrobky sa nesmú predávať ani inak 
sprístupňovať deťom mladším ako 15 rokov. Ani obľúbená zábavná pyrotechnika II. triedy 
nepatrí do rúk osôb mladších ako 18 rokov.  
Deti a mladiství môžu používať len zábavnú pyrotechniku z I. kategórie a vždy v 

prítomnosti dospelej osoby.  

 
Bezpečná je len pyrotechnika od certifikovaných predajcov 
Zábavnú pyrotechniku kupujte iba u certifikovaných predajcov, v obchodoch. Tí sú zaškolení 
a odborne spôsobilí na predaj, vedia Vám poskytnúť potrebné informácie, poučiť o spôsobe 
skladovania, použitia, prípadného zneškodnenia (nefunkčného) Vami kupovaného 
pyrotechnického výrobku. 



Nikdy nekupujte pyrotechniku u pouličných predajcov, bez návodu na jej použitie. Nielen 
pyrotechnika vyrobená v domácom prostredí, ale aj zakúpená u pouličných predavačov, bez 
označenia, bez pôvodného obalu a návodu na použitie môže byť nebezpečná.  
 
Skladujte pyrotechniku bezpečne 
Zábavná pyrotechnika sa iniciuje otvoreným ohňom. Preto by ste mali výrobky zábavnej 
pyrotechniky skladovať ďaleko od zdroja tepla, od horľavých látok a pri maximálnej teplote 
do 40 oC.  
Taktiež sa odporúča nedržať ju vo vreckách odevov, ale radšej si ju uložiť do plechovej 
škatule a takto dopraviť na miesto, kde ju chcete použiť.  
 
Používajte pyrotechniku v súlade s návodom na použitie 
Pred použitím zábavnej pyrotechniky si vždy prečítajte návod na použitie a riaďte sa ním.  
Skontrolujte dátum použitia pyrotechniky a nikdy sa nesnažte o použitie takej, ktorej doba 
použiteľnosti už skončila. 
Počas manipulácie, ako aj pri predaji, skladovaní zábavnej pyrotechniky je zakázané fajčiť 
a manipulovať s otvoreným ohňom.  
Nikdy nezapichujte pyrotechniku do zeme alebo do snehu, ale pripravte si fľašu naplnenú 
pieskom, do ktorej raketu umiestnite. 
Pred zapálením zápalnej šnúry, skontrolujte či je dostatočne dlhá a až potom pristúpte k jej 
zapáleniu. 

Taktiež sa nesnažte o opakované zapaľovanie a približovanie sa k neexplodovaným 
výrobkom. Ak výrobok zlyhal, zlikvidujte ho ponorením do nádoby s vodou a nechajte v nej 
ponorený 24 hodín.  

Kde zábavnú pyrotechniku použiť a kde nie? 
Najbezpečnejšie pre vás a vaše okolie je odpaľovanie pyrotechniky na otvorenom 
priestranstve, kde nie sú stromy, domy, ľudia, ktorých by mohli odpálené rakety ohroziť.  
Pyrotechnické výrobky II., III. a IV. triedy sa nesmú používať v uzatvorených miestnostiach, 
v blízkosti nemocníc a kostolov, detských zariadení, domovov dôchodcov, škôl, liečební, 
cintorínov a pri športových podujatiach, ak nie sú súčasťou týchto športových podujatí. 
 
A ako je to s ohňostrojmi?  
Na zrealizovanie osláv s ohňostrojom je potrebné splniť viaceré podmienky. Ak nebudú pri 
ohňostrojných prácach použité pyrotechnické výrobky IV. triedy, na ktoré sa vzťahuje 
osobitné povolenie, je jednou z podmienok oznámenie zámeru obci realizovať ohňostroj. Je 
potrebné tak učiniť minimálne 10 dní pred termínom jeho realizácie a získať súhlasu obce.  
 
Mestská polícia v súvislosti s používaním zábavnej pyrotechniky upozorňuje nielen na jej 
bezpečné používanie a skladovanie. Súčasne všetkých vyzýva na ohľaduplnosť voči všetkým 
spoluobčanom a domácim zvieratám, ktorých môže nadmerný hluk rušiť.  
Ak máte v susedstve starších ľudí alebo malé dieťa, myslite na nich už pri výbere zábavnej 
pyrotechniky a miesta, na ktorom ju použijete. 
 
       Vaša mestská polícia 
 
       Mgr. Karin Kapustová  
      odd. kriminálnej prevencie MsP Sereď 



 

VÝZVA OBČANOM! 

Mestská polícia v súvislosti so zistením nepravého aktivistu 
(mladíka vo veku 23 rokov), ktorý bez vedomia občianskeho 
združenia Slovenská ľudová pomoc dňa 8.12.2010 pred 
obchodným domom Kaufland neoprávnene realizoval verejnú 
zbierku na pomoc ľudom postihnutým onkologickými 
chorobami  

vyzýva občanov, 

ktorí svojim dobrovoľným príspevkom prispeli tomuto 
nepravému aktivistovi a boli tak podvedení, aby sa prihlásili na 
Mestskej polícii. 

Vážení občania, nenechajte bez povšimnutia skutočnosť, že vaša 
ochota pomôcť ľuďom s onkologickými chorobami bola zneužitá 
ziskuchtivými podvodníkmi, ktorí sa obohacujú na úkor 
humanitárnej pomoci a ľudskosti dobrovoľných darcov.  

Pomôžte nám, aby tento čin nezostal nepotrestaný. Ďakujeme za 
spoluprácu 

        Vaša mestská polícia 
       t.č. 159, 031/7892541, 0903/434768 



 
Vážení občania, 

venujte pozornosť nasledovnej výzve mestskej polície: 

Mestská polícia vyzýva všetkých občanov, ktorí dňa 8.12.2010 pred obchodným domom Kaufland prispeli do 

verejnej zbierky nepravému aktivistovi vystupujúcemu v mene občianskeho združenia Slovenská ľudová pomoc 

bez súhlasu tohto združenia, aby sa prihlásili na Mestskej polícii. Uvedené skutočnosti môžete nahlásiť priamo 

na útvare mestskej polície, alebo na telefónnom čísle 159. 

Vážení občania, nenechajte bez povšimnutia skutočnosť, že vaša ochota pomôcť ľuďom s onkologickými 

chorobami bola zneužitá ziskuchtivými podvodníkmi, ktorí sa obohacujú na úkor humanitárnej pomoci 

a ľudskosti dobrovoľných darcov. A pomôžte nám, aby tento čin nezostal nepotrestaný. 

Za Vašu spoluprácu vopred ďakujeme  

       Vaša mestská polícia 

       t.č. 159, 031/7892541, 0903/434768 



 
Doplnenie informácií o zábavnej pyrotechnike 
 
Vzhľadom na skutočnosť, že sa na nás obracajú občania v súvislosti s uverejnenými 
informáciami o zábavnej pyrotechnike, mestská polícia podáva nasledovné informácie. 
Základné podmienky na pyrotechnické výrobky, na zaobchádzane s nimi, na ich výrobu, 
predaj, používanie a ďalšie podmienky, ktoré sa na pyrotechnické výrobky vzťahujú, upravuje 
zákon č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe a Nariadenie 
vlády Slovenskej republiky č. 485/2008 Z.z. o uvádzaní pyrotechnických výrobkov na trh. 
V zmysle § 36d zákona č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej 
správe, predajcovia nesmú zábavnú pyrotechniku predávať: 

- na trhových miestach, v priestoroch vchodu do predajne, východu a únikových ciest 
z predajne, 

- predavači bez odbornej spôsobilosti (každý predavač musí mať platné oprávnenie 
predavača na predaj pyrotechnických výrobkov),  

- v obchodnej sieti nesmú predávať iné pyrotechnické výrobky než z I., II., a III. triedy 
a podtried T1 a T0,  

- nesmú predávať žiadne pyrotechnické výrobky deťom do 15 rokov, výrobky II. 
triedy a podtriedy T1 osobám mladším ako 18 rokov, pyrotechnické výrobky III. 
triedy osobám mladším ako 21 rokov, 

- nesmú predávať zábavnú pyrotechniku z II. a III. triedy a podtriedy T2 bez 
upozornenia na dodržiavanie návodu na použitie, 

- nesmú predať pyrotechnický výrobok III. triedy, a podtried T2 a P2 bez preverenia, či 
má kupujúci odbornú spôsobilosť na zaobchádzanie s takýmito pyrotechnickými 
výrobkami (či má platné oprávnenie pyrotechnika, strelmajstra alebo odpaľovača 
ohňostrojov), a o takomto predaji majú predajcovia povinnosť viesť evidenciu. 

Mestská polícia nie je vecne príslušným orgánom na prejednanie porušení na strane 
predajcov. Porušenia zákona zo strany predajcov sú oprávnené riešiť orgány určené zákonom: 
ústrední banský inšpektori Štátnej banskej správy a obvodní banskí inšpektori Obvodnej 
banskej správy (zákon č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej 
správe), inšpektori Slovenskej obchodnej inšpekcie (zákon č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole 
vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov), 
odbor živnostenského podnikania obvodných úradov (zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom 
podnikaní).  
Čo sa týka oprávnení mestskej polície, táto je oprávnená v blokovom konaní prejednať 
priestupky proti verejnému poriadku podľa § 47 písm. ch) zákona č. 372/1990 Zb. 
o priestupkoch. Ide o priestupok, ktorého sa dopustí ten, kto poruší zákaz použiť 
pyrotechnické výrobky v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo 
návodom na ich používanie. V prípade, že mestská polícia zistí, že bola naplnená skutková 
podstata tohto priestupku, môže občanovi uložiť pokutu do výšky 33 eur.  
Mestská polícia v rámci svojej pôsobnosti predajcov zábavnej pyrotechniky kontroluje 
a v prípade nedodržania niektorej zákonom danej povinnosti, ich na porušenie upozorní 
a vyzve, aby urobili nápravu. U doteraz vykonaných kontrol predaja zábavnej pyrotechniky, 
mestská polícia zistila predaj pyrotechnických výrobkov na miestach ako je vchod do 
predajne a východ z nej. Predajcov upozornila, že sa jedná o porušenie zákonnej povinnosti 
a vyzvala ich, aby urobili kroky k náprave. V prípade, že mestská polícia počas kontrol 
predajných miest zistí opakované porušenia zákonných podmienok predajcami, vec postúpi 
orgánom oprávneným vo veci konať.  



Vážení občania, ak spozorujete, že na strane predajcov zábavnej pyrotechniky alebo na strane 
fyzických osôb pri používaní zábavnej pyrotechniky dochádza k porušenia zákonných 
podmienok, môžete túto skutočnosť nahlásiť buď priamo vecne príslušným orgánom, 
prípadne mestskej polícii na t.č. 159, prípadne 031/7892541 alebo 0903/434768.  
 
Vaša mestská polícia – oddelenie kriminálnej prevencie MsP Sereď 



 
Vianoce a Silvester mimo domova?  

Zabezpečte svoje obydlie proti zlodejom 

 

Počas Vianočných sviatkov a záveru starého roka sa mnohé rodiny rozhodnú využiť obdobie 

medzi sviatkami na lyžovačku, na slávenie sviatkov na horách, na chate či u svojich 

príbuzných. Zanechávajú tak svoje obydlia na kratší, či dlhší čas opustené. Sezóna dovoleniek 

tak vytvára podmienky, ktoré prajú zlodejom.  

Mestská polícia upozorňuje na zvýšené riziko narušenia domácností v čase dovoleniek 

a v čase organizovania tradičných osláv Vianoc a Nového roka.  

Mestská polícia odporúča: Ako sa nestať obeťou vlámania 

 
Neupozorňujte zbytočne na to, že nie ste doma 

• Nedajte zlodejom možnosť dostať sa k informácii kedy odchádzate na dovolenku a na aký dlhý 

čas. Buďte nedôverčiví voči zvedavým otázkam a telefonátom, v ktorých sa vás neznáme osoby 

(napr. pod zámienkou ankety zisťujúcej ako ľudia trávia sviatočné dni) pýtajú kde a akým 

spôsobom sa chystáte tráviť tohoročné Vianočné sviatky a Silvestra. Tiež si dávajte pozor na 

zverejňovanie svojich zámerov tráviť sviatky mimo domu na verejných priestranstvách, kde vás 

môžu počuť zlodeji vyberajúci si vhodný objekt na vlámanie počas týchto dní.  

• Nenechávajte na záznamníku telefónu odkaz, ktorým naznačíte, že sa nezdržiavate doma.  

• V čase svojej neprítomnosti nezaťahujte rolety na oknách domu/bytu. Dávate tým všetkým na 

vedomie, že je vaše obydlie na istý čas prázdne. 

• Zabezpečte si, aby niekto pravidelne vyberal poštu z vašej poštovej schránky. Poštou a letákmi 

plniaca sa poštová schránka naznačuje taktiež na vašu neprítomnosť.  

Pred tým, než z domu odídete 

• Ak máte doma väčší obnos peňazí alebo vzácne cennosti, uložte ich radšej v banke v prenajatom 

trezore.  

• Ak bývate v rodinnom dome, uschovajte do uzamknutých priestorov rebríky a náradie, 

ktoré by mohli poslúžiť zlodejom pri vlámaní sa do vášho domu.  

• Jedným z najlepších spôsobov ako zabezpečiť svoje obydlie pred zlodejmi, je mať dobré 

susedské vzťahy. Požiadajte svojich susedov alebo známych, aby venovali pozornosť 

okoliu vášho domu, bytu, kým budete na dovolenke, aby si všímali pohyb neznámych 

podozrivých osôb v jeho blízkosti a v prípade podozrenia na jeho ohrozenie kontaktovali 

mestskú políciu.  

• Dohodnite sa s dôveryhodnou osobou (príbuzným, susedom), aby k vám občas zašli, nielen 

poliať kvety či nakŕmiť domáce zvieratko, ale tiež skontrolovali neporušenosť bytu a pravidelne 

vyberali poštovú schránku. 

 

Ak po návrate z dovolenky zistíte, že je vaše obydlie narušené, bezodkladne kontaktujte 

políciu. Kontakty na mestskú políciu sú 159, 031/7892541, 0903/434768.  
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V prípade vlámania do obydlia je dôležité, aby ste do bytu/domu nevstupovali, aby ste 

s ničím nemanipulovali, nepremiestňovali predmety, či neupratovali, aby ste tak nezničili 

dôkazy, ktoré môžu polícii pomôcť pri odhalení páchateľa a ukradnutých vecí, ktoré patria 

do vášho vlastníctva.  

 

Vaša mestská polícia – oddelenie kriminálnej prevencie MsP Sereď 

 



Pred tým, než na sviatky odcestujete... 
Zabezpečte svoje obydlie proti zlodejom 

 

Počas Vianočných sviatkov a záveru starého roka sa mnohé rodiny rozhodnú využiť obdobie 
medzi sviatkami na lyžovačku, na slávenie sviatkov na horách, na chate či u svojich 
príbuzných. Zanechávajú tak svoje obydlia na kratší, či dlhší čas opustené. Sezóna dovoleniek 
tak vytvára podmienky, ktoré prajú zlodejom.  

Mestská polícia upozorňuje na zvýšené riziko narušenia domácností v čase dovoleniek 
a v čase organizovania tradičných osláv Vianoc a Nového roka. Súčasne si dovoľuje 
ponúknuť vám zopár rád ako zabezpečiť svoje obydlie pred zlodejmi v čase svojej 
neprítomností, aby ste ho po návrate našli tak, ako ste ho zanechali. 

Mestská polícia odporúča: Ako sa nestať obeťou vlámania 

 

Všeobecné pravidlá zabezpečenia domu/bytu 

• Zabezpečte svoje obydlie ochrannými prvkami ako sú bezpečnostné dvere, otvorové 
výplne (mreže) na okná, bezpečnostné zámky, bezpečnostné retiazky, apod.. Odporúča sa 
spevniť zárubne dverí betónovými stavebnými konštrukciami a výplne dverí zabezpečiť 
proti roztiahnutiu poistky dverových závesov (napr. oplechovaním).  

• Ak bývate na prízemí alebo na prvom poschodí, zvýšte bezpečnosť svojho obydlia ešte viac. 

K vašej bezpečnosti prispejú mreže a bezpečnostné fólie na oknách, balkóne a lodžii. Vo 

večerných hodinách zaťahujte rolety, žalúzie alebo závesy, aby ste zbytočne neupútavali 

pohľady zvedavcov na vybavenie svojho bytu.  

• Dbajte na dobrú viditeľnosť vstupu do domu. Zlodeji uprednostňujú obydlia, ktorých vstup je 

tmavý, neosvetlený, čiastočne zakrytý kríkmi či stromami.  

• Nezanedbajte poistenie svojho obydlia. Poistenie vás síce neochráni od krádeže či vlámania, ale 

zaistí vám, že neprídete o celú hodnotu svojho majetku. Vyberte si z ponuky poisťovní takú, 

ktorá najlepšie zodpovedá vašim požiadavkám a nezabudnite na poistenie nielen bytu/domu, 

ale aj vybavenia v ňom. 

• Doklady od elektrospotrebičov, drahého priemyselného a spotrebného tovaru si dobre 

uschovajte. Poznačte si aj výrobné čísla. Zvýšite tak šancu na nájdenie vášho odcudzeného 

majetku a páchateľa. V prípade, že máte vo vlastníctve cenné zbierky, umelecké predmety, 

cennosti, zhotovte si ich fotodokumentáciu.  

 
Neupozorňujte zbytočne na to, že nie ste doma 

• Nedajte zlodejom možnosť dostať sa k informácii kedy odchádzate na dovolenku a na aký dlhý 

čas. Buďte nedôverčiví voči zvedavým otázkam a telefonátom, v ktorých sa vás neznáme osoby 

(napr. pod zámienkou ankety zisťujúcej ako ľudia trávia sviatočné dni) pýtajú kde a akým 

spôsobom sa chystáte tráviť tohoročné Vianočné sviatky a Silvestra. Tiež si dávajte pozor na 

zverejňovanie svojich zámerov tráviť sviatky mimo domu na verejných priestranstvách, kde vás 

môžu počuť zlodeji vyberajúci si vhodný objekt na vlámanie počas týchto dní.  

• Nenechávajte na záznamníku telefónu odkaz, ktorým naznačíte, že sa nezdržiavate doma.  

• V čase svojej neprítomnosti nezaťahujte rolety na oknách domu/bytu. Dávate tým všetkým na 

vedomie, že je vaše obydlie na istý čas prázdne. 
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• Zabezpečte si, aby niekto pravidelne vyberal poštu z vašej poštovej schránky. Poštou a letákmi 

plniaca sa poštová schránka naznačuje taktiež na vašu neprítomnosť.  

• Ak patrí návšteva rôznych svetových destinácií a trávenie dovoleniek medzi vaše obľúbené a časté 

aktivity, pouvažujte nad investíciou do osvetlenia s možnosťou naprogramovania času zapínania 

a vypínania svetla v obytných priestoroch, kým nie ste doma. Takého opatrenie, ktoré simuluje 

pohyb v byte, môže prípadných zlodejov odradiť. 

Osvojte si a dodržiavajte základné bezpečnostné návyky 

• Nenechávajte kľúče na bežne dostupných miestach (pod rohožkou, v kvetináči, v skrinke 

na elektrinu, v poštovej schránke, atď.), kde sú známe a ľahko dostupné nielen pre osoby, 
kvôli ktorým ich tam odkladáte, ale aj pre zlodejov. Radšej kľúče nechajte 
u dôveryhodného príbuzného, známeho alebo suseda.  

• Nedržte doma väčšie sumy peňazí a cennosti. Peniaze budú bezpečnejšie na účte v banke 
alebo na vkladnej knižke s heslom. Aj cennosti ako sú šperky, cenné zbierky, budú počas 
plánovanej neprítomnosti bezpečnejšie v prenajatom trezore banky. 

• Nikdy neodkladajte platobné karty spolu so zapísaným PIN kódom na jedno miesto. Ak 
si heslo alebo PIN kód od bankomatovej karty k účtu zapíšete, vždy ho odložte oddelene 
na inom bezpečnom mieste.  

• Starostlivo zamykajte dvere a zatvárajte okná. Nezabúdajte ani na podkrovie, poschodie, 
malé strešné okná a pivničné okná. Zvlášť dôležité je pred odchodom prekontrolovanie 
zabezpečenia miest rizikových vstupov ako sú balkóny, lodžie a pivnice. 

• Na menovku svojho bytu/domu si nechajte vyryť meno v množnom čísle alebo 

v mužskom rode, a to predovšetkým v prípade, že bývate sám/sama. Môžete tak 
odradiť zlodejov, ktorí si vyberajú obydlia, kde žijú osamelí ľudia.  

• Ak bývate v rodinnom dome, skôr ako odcestujete uschovajte do uzamknutých priestorov 
rebríky a náradie, ktoré by mohli poslúžiť zlodejom pri vlámaní do vášho domu.  

Pred tým, než z domu odídete 

• Jedným z najlepších spôsobov ako zabezpečiť svoje obydlie pred zlodejmi, je mať dobré 

susedské vzťahy. Požiadajte svojich susedov alebo známych, aby venovali pozornosť 
okoliu vášho domu, bytu, kým budete na dovolenke, aby si všímali pohyb neznámych 
podozrivých osôb v jeho blízkosti a v prípade podozrenia na jeho ohrozenie kontaktovali 
mestskú políciu.  

• Dohodnite sa s dôveryhodnou osobou (príbuzným, susedom), aby k vám občas zašli, nielen 

poliať kvety či nakŕmiť domáce zvieratko, ale tiež skontrolovali neporušenosť bytu a pravidelne 

vyberali poštovú schránku. 

 

Ak po návrate z dovolenky zistíte, že je vaše obydlie narušené, bezodkladne kontaktujte 
políciu. Kontakty na mestskú políciu sú 159, 031/7892541, 0903/434768.  

V prípade vlámania nevstupujte do bytu/domu, s ničím nehýbte, nemanipulujte, 
nepremiestňujte predmety, neupratujte. Je to dôležité, aby ste nezničili dôkazy, ktoré 
môžu polícii pomôcť pri odhalení páchateľa a ukradnutých vecí.  

 

Vaša mestská polícia – odd. kriminálnej prevencie MsP Sereď 


