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Návrh na uznesenie : 

                                                                   
Mestské  zastupiteľstvo v  Seredi  na  svojom  zasadnutí  dňa  07.02.2019  prerokovalo 

„Informatívnu správu o činnosti Mestskej polície Sereď  za rok 2018".  
 

ktorú berie na vedomie.    

  

  



  

Dôvodová správa : 

  

 V zmysle schváleného harmonogramu zasadnutí mestského zastupiteľstva a v súlade                        
s ustanoveniami zákona SNR č. 564/91 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov, bola 
spracovaná „Informatívna správa o činnosti Mestskej polície Sereď  za rok 2018." 

  

  

  



INFORMATÍVNA SPRÁVA O ČINNOSTI MESTSKEJ POLÍCIE 
SEREĎ ZA  ROK 2018 

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 2018“. 

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 15-16 príslušníkov MsP (vrátane náčelníka a zástupcu náčelníka), 
             z toho:  hliadková služba – 9-10 príslušníkov MsP, 
                          operačná služba  –   4 príslušníci MsP, 

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

Plnenie úloh, ako i dosiahnuté výsledky mestskej polície boli pravidelne hodnotené               
a kontrolované. V roku 2018 absolvovali príslušníci mestskej polície mimo riadneho výkonu služby 
školenia ako napr. školenia k právnym predpisom vzťahujúcim sa na činnosť MsP, k zákonu 
o obecnej polícii, priestupkom a iným správnym deliktom, dohľad nad dodržiavaním nariadení 
mesta, VZN mesta Sereď, nariadenia náčelníka MsP Sereď, vyhotovovanie spisových materiálov, 
kontrola požívania alkoholických nápojov a odborné výcviky v oblasti streleckej prípravy a fyzickej 
zdatnosti. 

Prioritou v činnosti MsP Sereď v roku 2018 ostával zvýšený dohľad na úseku verejného 
poriadku. Z uvedenej činnosti hliadok v priamom výkone služby to malo za následok, že priestupky 
na tomto úseku majú klesajúcu tendenciu, hlavne na úseku znečisťovania kontajnerových stojísk v 
meste a to nielen intervenciou hliadok, ale aj firmou ktorá zabezpečuje odvoz komunálneho odpadu 
v meste, nakoľko stojiská neostávajú po odvoze znečistené, tak ako to bolo v minulých rokoch. 
Taktiež na sledovanom úseku kontrol “psíčkarov” vyjadrujem spokojnosť, nakoľko sa nám znížili 
počty priestupkov znečistenia verejných priestranstiev exkrementami. Počas kontroly v okrajových 
častiach mesta sme sa v spolupráci s odd. životného prostredia snažili o čo najrýchlejšie 
odstraňovanie čiernych skládok. V tejto oblasti môžeme povedať, že ekologické vnímanie 
obyvateľov sa zlepšuje, nakoľko sa oproti minulým rokom nevytvárali nové miesta výskytu 
čiernych skládok.  

Hliadky MsP sa denne stretávajú s bezdomovcami, kontrolujú ich, upozorňujú 
na dodržiavanie poriadku a pod.. V Seredi evidujeme niekoľko bezdomovcov, ktorí zostali bez 
strechy nad hlavou, či už z vlastnej neschopnosti alebo z objektívnych dôvodov. Z vlastných 



skúseností môžem uviesť, že v Seredi vôbec nie je taký problém s bezdomovcami ako v okolitých 
mestách, kde ležia v podnapilom stave pod lavičkami, pod stromami, na námestiach a pod.. 
S problémom bezdomovectva si ešte neporadilo žiadne mesto, ak by sa to podarilo u nás, budeme 
prvé mesto na svete. Bezdomovci posedávajúci na lavičkách, ak iba sedia a nič nerobia, polícia 
nemá zákonný dôvod na vykázanie takejto osoby. To, že bezdomovec je ošumelý, resp. špinavý 
a zapácha, nedáva dôvod na jeho predvedenie, vykázanie a rôzne iné spôsoby, ktoré občania 
vyžadujú. Doba minulá, kedy policajti takýchto ľudí zatvárali a vyháňali je už dávno preč. Popíjanie 
alkoholu je s bezdomovcami spojené, hliadky MsP sa snažia na nich vplývať, aby nekonzumovali 
alkohol na verejnosti, nakoľko je to zakázané. Keďže si sami zvolili tento spôsob života, alkoholu 
sa nezbavia a akákoľvek prevencia je v tejto cieľovej skupine neefektívna. Značný problém s 
bezdomovcami, hlavne mimomestskými, sa v Seredi vo veľkej miere vyriešil tým, že 
na Garbiarskej ul. bolo zrušené denné centrum Trnavskej diecézy. Týmto krokom sme v meste 
zaznamenali veľký úbytok mimomestských bezdomovcov, ktorí prichádzali do mesta z celého 
okolia. V meste je najväčší problém iba s bezdomovcom Romanom B., ktorý napriek snahe mesta 
nechce nastúpiť do sociálneho zariadenia, kde mu už 3 krát bol vybavený nástup na pobyt. Napriek 
tomu, mu vyhovuje “žobrať peniaze” od ľudí pred nákupnými centrami, čo vzbudzuje u ľudí 
verejné pohoršenie.    

Bezdomovci sa snažia prebývať na rôznych miestach. Tí, ktorí stanujú napr. pri Váhu stanujú nie 
na mestskom pozemku. Okolie, kde stanujú si udržiavajú pomerne v čistote, čo hliadky MsP denne 
kontrolujú. Samozrejme, že majú okolo seba neporiadok, ale opäť práve MsP sa snaží 
zabezpečovať, aby si to bezdomovci sami po sebe poupratovali. Niektorí občania zastávajú názor, 
aby sa tam bezdomovci nezdržovali. Treba si však uvedomiť, čo dosiahneme, ak týchto 
bezdomovcov z miesta pri Váhu vykážeme. Bezdomovcami zostanú stále, budú chodiť 
po vchodoch bytoviek, budú prespávať v pivniciach, pod schodmi, v záhradách a pod.. Toto určite 
nebude lepšie riešenie pre obyvateľov. Takto sú umiestnení mimo mesta, kde máme o nich prehľad. 
Väčšina bezdomovcov to pochopila a tak sa aj zariadila.  

K najzávažnejším zákrokom policajtov MsP v roku 2018 patria udalosti riešené na ul. 
Topoľovej dňa 19.1.2018 a na ul. Jesenského dňa 17.3.2018. V prvej udalosti bola voči páchateľovi 
použitá služobná zbraň, nakoľko páchateľ ohrozoval na živote policajta MsP. V druhom prípade 
v miestnom bare bola hromadná bitka mladých ľudí, policajti MsP prišli zjednať nápravu a zozadu, 
zákerne bol napadnutý jeden zo zasahujúcich policajtov MsP. Po tomto napadnutí bol policajt 
práceneschopný 4,5 mesiaca od 19.3.2018 do 31.7.2018. Oba prípady útoku na verejného činiteľa 
prevzala štátna polícia, kde v prvom prípade bol útočník právoplatne odsúdený formou 
podmienečného potrestania a v druhej veci bolo vznesené obvinenie voči jednému z útočníkov. 
Následne bola podaná obžaloba prokuratúrou a súdom bol útočník právoplatne odsúdený formou 
finančnej pokuty. Uvedené udalosti mali negatívny dopad na priamy výkon služby, nakoľko nám 
chýbali práceneschopní policajti. Aby bol zabezpečený nepretržitý výkon služby z uvedeného stavu 
vyplynula práca nadčas pre ostatných policajtov.     

Čo sa týka efektivity a výsledkov práce MsP v Seredi, dávam do pozornosti objasnenie 
krádeže do príručného skladu reštaurácie AB. Informácia o tom, že bol spáchaný trestný čin 
so známym páchateľom bola neodkladne odovzdaná kriminálnej polícii OR OZ v Galanta. 
Pre upresnenie uvádzam, že dňa 15.6.2018 bola vec krádeže oznámená poškodenou a dňa 
20.6.2018 bol skutok objasnený.  



Ďalším prípadom je odhalenie páchateľky krádeží vecí z osobných motorových vozidiel 
na parkovisku Kaufland, ktorú pri páchaní trestnej činnosti zaznamenali kamery MsP. Informácia o 
uvedenom protiprávnom konaní bolo neodkladne poskytnutá kriminálnej polícii OR PZ v Galante. 
Opodstatnenosť mestského kamerového systému potvrdzuje ďalšia objasnená krádež bicykla 
od Kauflandu, zo dňa 25.6.2018 kde po podrobnej analýze kamerového záznamu bol stotožnený 
páchateľ skutku, ktorý bol následne predvedený na útvar MsP, ku skutku sa doznal, bola mu 
uložená sankcia a bicykel odovzdal na MsP, ktorá ho vrátila majiteľke. V druhom polroku bola 
kamerovým systémom spozorovaná žena, ktorá odcudzila dva kusy zelených kríčkov spred 
mestského úradu. Páchateľka Margita K. zo Serede bola zadržaná hliadkou mestskej polície, skutok 
jej bol preukázaný a bola jej uložená sankcia v zmysle zákona. Nielen kamerový system pomáha 
mestským policajtom pri plnení úloh, ale aj hliadková činnosť. Za povšimnutiahodný prípad stojí 
činnosť hliadky ktorá dňa 21.08.2018 v doobedňajších hodinách zistila priestupok na úseku 
dopravy na ulici Pekárskej v Seredi /státie na priechode pre chodcov/. V uvedenom prípade 
zasahujúci policajti pri spáchaní priestupku skúmali nielen osobu ktorá priestupok spáchala, ale aj 
okolnosti spáchania priestupku. V tomto prípade priestupca potreboval pomoc z dôvodu náhlej 
nevoľnosti, ktorú mu hliadka poskytla a to tým spôsobom, že bol neodkladne hliadkou odvezený 
do miesta trvalého bydliska, kde mal potrebné lieky na svoje zdravotné problémy, ktoré nutne 
potreboval. Manželka tohoto pána, JUDr. Eva V. zo Serede napísala na internetovom portáli 
Seredonline ďakovný článok, ktorý končí vetou, citujem: “Viem, však že takýto ľudský prístup 
nemá ostať bez povšimnutia a že právom si zaslúžia veľké ĎAKUJEM.” Pomohla hliadka 
v zložení: Alexander T. a Róbert V.. V neposlednom rade dávam do pozornosti prípad zadržaného 
zlodeja utekajúceho s odcudzeným tovarom z predajne Lidl, ktorého zadržal príslušník mestskej 
polície Vojtech Č., v čase mimo služby. To svedčí o tom, že ani mimo služby neprestávajú byť 
mužmi zákona chrániaci nielen život, ale aj majetok občanov nášho mesta. V uvedenom prípade si 
zlodeja prevzala hliadka obvodného oddelenia PZ v Seredi k ďalšej realizácii v zmysle zákona.  

Všetky uvedené prípady boli medializovanné s cieľom, aby občania mesta Sereď boli v plnej 
miere informovaní o činnosti MsP, ale v neposlednom rade aby si dávali pozor na podobných 
páchateľov a taktiež, aby si MsP budovala svojou činnosťou dôveru u občanov.  

  V prvom polroku, k 1.3.2018 odišiel na vlastnú žiadosť jeden policajt pre trvalé zdravotné 
problémy. Na základe tejto skutočnosti bolo dňa 13.3.2018 vyhlásené výberové konanie. Prihlásilo 
sa celkom 9 žiadateľov z toho 4 muži a 5 žien. Na pohovor sa nedostavilo 5 uchadzačov. Zvyšní 4 
uchadzači, z toho 3 ženy a 1 muž sa dostavili na pohovor, kde po oboznámení sa s úlohami, ktoré 
plní mestská polícia, neprajavila záujem ani jedna žena. Nakoľko zostal iba jeden uchádzač, 
pre lepší výber sme museli výberové konanie predĺžiť. Napriek predĺženej lehote výberového 
konania sa do konca 1. polroka neprihásil žiadny uchádzač.  

Tento nezáujem mi nebol ľahostajný, tak som hľadal možné vysvetlenia nezáujmu uchádzačov 
o prácu mestského policajta. Po absolvovaní niekoľkých stretnutí, som dospel k záveru, že 
vo všetkých prípadoch nezáujmu je zlé, resp. nízke finančné ohodnotenie mestských policajtov a 
taktiež veľká konkurencia okolitých firiem, ktoré ponúkajú lepšie platové ohodnotenie bez takého 
rizika aké podstupujú pri výkone služby mestskí policajti. Možné východisko vidím nielen 
vo vyššom finančnom ohodnotení práce mestských policajtov, ale aj v pomoci štátu hlavne čo sa 
týka sociálnych benefitov ako napr. skorší odchod do dôchodku, výsluhové dôchodky, tak ako je to 
v PZ SR. Tým pádom by práca mestského policajta získala na atraktivite u potencionálnych 
uchadzačov, a taktiež by sa stabilizovali personálne stavy v MsP.   



Z uvedeného dôvodu sme oslovili uchádzača o zamestnanie, ktorý sa na poslednom 
výberovom konaní umiestnil na druhom mieste. Tento záujemca ponuku prijal a od 15.9.2018 bol 
prijatý na MsP. Od 17.9.2018 do 6.12.2018 absolvoval odbornú spôsobilosť v školiacom stredisku 
MsP Nitra, ktorú úspešne ukončil a mohol byť zaradený do výkonu služby. Napriek vytvoreným 
podmienkam sa novoprijatý zamestnanec napokon rozhodol, že k 31.12.2018 ukončí pracovný 
pomer, pretože si našiel podľa neho lepšiu prácu. S výpoveďou sme súhlasili a nakoľko sme mali 
podpísanú dohodu o získaní kvalifikácie, je povinný odchádzajúci zamestnanec uhradiť mestu 
sumu vo výške 2.750,-€.  

Z uvedeného dôvodu bolo v decembri opäť vyhlásené výberové konanie na pozíciu príslušníka 
MsP, ktoré bolo ukončené v januári 2019. 

V priebehu sledovaného obdobia odpracovali príslušníci mestskej polície (15 policajtov) 
pri  zabezpečovaní verejného poriadku v rámci plnenia mimoriadnych úloh 3668,80 hod. práce 
nadčas, čo predstavuje v priemere 19,40 hod. na jedného príslušníka mestskej polície za mesiac.  

V súvislosti s výkonom služby hliadky mestskej polície za rok 2018 prejazdili na dvoch služobných 
vozidlách celkom 52884 km, čo v priermere na 12 hodinovú službu vychádza 72,44 km. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://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 Pracovným poriadkom Mestskej polície v Seredi (zo dňa 
30.11.2016). 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 MsP, administratívna pracovníčka, službukonajúci členovia hliadky), prípadne 
boli oslovení dobrovoľníci (podľa cieľovej skupiny to boli žiaci vyšších ročníkov ZŠ, študenti SŠ 
a VŠ, spolupracujúcich mimovládnych organizácií). Oddelenie kriminálnej prevencie MsP Sereď aj 
v roku 2018 pôsobilo ako školiace stredisko na výkon odbornej praxe študentov FSVaZ UKF 
v Nitre, na oddelení absolvovali študentskú prax 6 študenti. 

Preventívne aktivity oddelenia prevencie MsP Sereď boli realizované na základe ponuky 
preventívnych aktivít a programov na školský rok 2017/2018 a školský rok 2018/2019 (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 

2018 
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 D. Štúra Sereď– 3 triedy 
MŠ Podzámska Sereď, 
predškoláci 
MŠ Pažitná – 1 trieda 

57 110 

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 – 7 
oddelení 

123 247 

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 – 6 tried 
ŠZŠ, budova Komenského Sereď 

25 107 

MŠ 

Viktim
ačná prevencia 

Kiko a ruka 
Program bol vyvinutý v roku 2011 v rámci 
kampane prevencie sexuálneho násilia na 
deťoch Rady Európy.  

MŠ Komenského-B Sereď 
MŠ Komenského-A Sereď 
MŠ Murgašova Sereď 

5 84 

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

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

6 73 



MŠ, ZŠ – 
1. stupeň 

D
opravná výchova 

Priprav sa na cestu  
(etapová hra) 

CZŠ sv. Cyrila a Metoda Sereď 
ŠZŠ Komenského, Fándlyho 
Sereď 
MŠ Komenského A, B, 
Murgašova, Podzámska, D. 
Štúra, Pažitná, Fándlyho, 
Cukrovarská 

13 230 

Bezpečná cesta do školy 
CZŠ sv. Cyrila a Metoda Sereď 4 33 

Environm
entálna 

výchova 

Myslíme logicky – žijeme 
ekologicky 

MŠ Komenského Sereď, vš. 
elokované pracoviská 
MŠ Fándlyho Sereď 
ZŠ J. A. Komenského Sereď 
ŠKD pri ZŠ J. Fándlyho Sereď 
ŠZŠ Sereď 

22 406 

 
 

ZŠ 

Soc. a viktim
. 

prevencia – 
viac-hodinová 

dotácia 

Šikana – známa neznáma ZŠ J. A. Komenského Sereď 6 51 

Bola raz jedna trieda ZŠ J. A. Komenského Sereď 6 18 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZŠ 
 
 

SŠ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sociálna a viktim
ačná prevencia – jednohodinová časová dotácia 

Hnev a jeho zvládanie CZŠ sv. Cyrila a Metoda Sereď 1 19 

Konflikt a ja ZŠ J. A. Komenského Sereď 
ČZŠ sv. Cyrila a Metoda Sereď 
ZŠ J. Fándlyho Sereď 
OA Sereď 
Gymnázium V. Mihálika Sereď 

9 155 

Urob krok vpred OA Sereď 2 22 
Máme na výber? OA Sereď 1 22 
Agresivita, násilie, tolerancia OA Sereď 1 24 
Agresívne správanie ČZŠ sv. Cyrila a Metoda Sereď 1 21 
Šikana – telesné a psychické 
zranenia 

ŠZŠ Fándlyho Sereď 2 15 

Kamaráta mať – vedieť si ho 
udržať 

ČZŠ sv. Cyrila a Metoda Sereď 1 21 

Moja zóna – Tvoja zóna – Naša 
zóna 

ČZŠ sv. Cyrila a Metoda Sereď 
ŠZŠ Fándlyho Sereď 

5 27 

Vidím, že... ČZŠ sv. Cyrila a Metoda Sereď 3 33 
Po rebríku hodnôt Gymnázium V. Mihálika Sereď 

CZŠ sv. Cyrila a Metoda Sereď 
2 37 

Ľudské práva – Mám právo či 
chcem? 

ŠZŠ Sereď, variant A 1 12 

Bezpečnostné návyky Gymnázium V. Mihálika Sereď 
ZŠ J. Fándlyho Sereď 

4 89 

Zábavná pyrotechnika CZŠ sv. Cyrila a Metoda Sereď 
ZŠ J. Fádlyho Sereď 

8 128 

Kontakt s neznámymi CZŠ sv. Cyrila a Metoda Sereď 2 33 
Niečo zmizlo CZŠ sv. Cyrila a Metoda Sereď 5 82 
Obchodovanie s ľuďmi Gymnázium V. Mihálika Sereď 

CZŠ sv. Cyrila a Metoda Sereď 
ŠZŠ Sereď, variant A 
OA Sereď 

9 144 

Pripraviť sa skúsim, život 
zachrániť musím 

ZŠ J. A. Komenského Sereď 12 230 



Pripraviť sa skúsim, krízu 
zvládnuť musím 

ZŠ J. A. Komenského Sereď 12 230 

Protidrogová 
prevencia 

Alkohol a riziká pitia alkoholu 
(interaktívna dielňa) 

ZŠ J. A. Komenského Sereď 2 36 

Účinky alkoholu (interaktívna dielňa) ZŠ J. A. Komenského Sereď 1 17 

Závislosť (interaktívna dielňa) ŠZŠ Fándlyho Sereď 1 11 

Prevencia rizík spojených 
s používaním

 PC
 

a kom
unikačných technológií 

Na druhej strane ŠZŠ Sereď, variant A  
CZŠ sv. Cyrila a Metoda Sereď 

4 36 

Počítač – dobrý sluha, zlý pán ŠZŠ Sereď, variant A 
ZŠ J. A. Komenského Sereď 

9 120 

Osobné a citlivé údaje v 
kyberpriestore 

OA Sereď 
Gymnázium V. Mihálika Sereď 

6 88 

Vo svete on-line informácií ZŠ J. A. Komenského Sereď 
Gymnázium V. Mihálika Sereď 

8 136 

ZŠ  
Súťaže 

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 52 

 

V roku 2018 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 Second step (Srdce na dlani) v MŠ. Program bol 
realizovaný v 5 triedach predškolákov v celkovom počte 110 detí. V sledovanom období bolo 
zrealizovaných 57 stretnutí s deťmi. Programu rozvoja sociálnych zručností detí s názvom Zippyho 
kamaráti sa v sledovanom období zúčastňovalo 247 prvákov navštevujúcich ZŠ J. A. Komenského 
v Seredi a ŠKD pri ZŠ J. Fándlyho v Seredi. S deťmi v rámci tohto programu bolo zrealizovaných 
123 stretnutí.  

Novozaradený program rozvoja sociálnych zručností a zvládania emócií s názvom Spoznávame 
kráľovstvo vnútorného sveta bol realizovaný v 6 triedach ZŠ J. A. Komenského Sereď a u žiakov 
ŠZŠ na Komenského ulici v Seredi, ktorí sú vzdelávaní podľa variantov B a C. Do programu bolo 
zaradených 107 žiakov. V sledovanom období bolo zrealizovaných 25 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 environmentálnej 
výchovy (tab. č. 1). V rámci školských preventívnych programov bolo zrealizovaných celkovo 174 
stretnutí s cieľovými skupinami, na ktorých sa zúčastnilo 2683 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. Počas 
sledovaného obdobia sa dopravnej výchovy formou etapovej hry Priprav sa na cestu zúčastnilo 10 
tried materských škôl, prvý ročník CZŠ sv. Cyrila a Metoda a žiaci ŠZŠ Sereď. Etapovú hru 
absolvovalo celkovo 230 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 boli zrealizované 4 interaktívne 
dielne, na ktorých sa zúčastnilo 64 žiakov, prevažne žiakov 2. stupňa ZŠ.  

Problematike rizík spojených s používaním PC a moderných komunikačných technológií sme sa 
venovali v 27 triedach základných a stredných škôl s počtom 380 žiakov/študentov. Pri realizácii 
sme uprednostňovali aktívne zapojenie žiakov, študentov priamo pri práci v on-line prostredí. 

V sledovanom období sme v období osláv Dňa Zeme s inovovanou metodikou a úlohami 
realizovali program environmentálnej výchovy „Myslíme logicky – žijeme ekologicky. Na programe 
sa zúčastnilo 5 tried materských škôl a 17 tried prvého stupňa ZŠ v celkovom počte 406 účastníkov. 
Realizácia takto rozsiahleho projektu bola možná vďaka spolupráci a aktívnej pomoci z radov 
pedagógov ZŠ J. A. Komenského Sereď a dobrovoľníckej aktivite vysokoškolských študentov 
absolvujúcich prax na oddelení prevencie kriminality a študentov Gymnázia V. Mihálika Sereď. 
Environmentálny projekt MsP s rovnakým názvom realizovaný v roku 2017 sme prihlásili 
do súťaže Ekologický čin roka 2017, ktorú vyhlasuje každoročne Trnavský samosprávny kraj a v 
júni 2018 bol vyhlásený za Ekologický čin roka 2017.  

Vďaka aktívnej niekoľkoročnej spolupráci s občianskym združením Spokojný pes bola 
realizovaná taktiež aktivita podporujúca bezpečný kontakt a zodpovedné správanie sa detí 
v kontakte so zvieratami a pri 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 2018 sa 
v zámockom parku stretlo 7 tried zo štyroch MŠ v celkovom počte 73 detí s dobrovoľníkmi z OZ 
Spokojný pes, s dvomi zamestnancami oddelenia služobnej kynológie Odboru poriadkovej polície 
OR PZ v Galante a s Mestskou políciou Sereď. 

V závere školského roka 2017/2018 Mestská polícia Sereď organizovala siedmy 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 päťdesiatdva malých futbalistov z piatich základných 
škôl z mesta Sereď a okolia. 

V mesiaci júl malo možnosť 61 detí z mesta Sereď a okolia stráviť jeden týždeň na 
programe denného letného tábora MsP. Letný tábor bol realizovaný v 2 turnusoch v termínoch - 
17.7.-21.7.2018 a 24.7.-28.7.2018. Počas letných prázdnin sme prijali účastníkov prázdninovej 
letnej činnosti v ŠKD pri ZŠ J. Fándlyho Sereď a pripravili sme im zábavný program na spestrenie 
prázdninových dní.  

 
Tabuľka č. 2 Sumár realizovaných preventívnych aktivít oddelením kriminálnej prevencie MsP Sereď v roku 2018 

Preventívne aktivity podľa tematického 
zamerania, cieľových skupín a spôsobu 
výkonu 

Počet stretnutí/ 
hodín 

Počet  
účastníkov 

Počet 
stretnutí 

spolu 

Počet 
účastníkov 

spolu MŠ ZŠ, SŠ MŠ ZŠ, SŠ 
Univerzálna sociálna prevencia - celoročná 57 148 110 354 205 464 
Sociálna a viktimačná prevencia - viachodinová 
dotácia 0 12 0 69 12 69 
Sociálna a viktimačná prevencia - jednohodinová 
dotácia 11 81 157 1344 92 1501 

Protidrogová prevencia 0 4 0 64 4 64 
Dopravná výchova 10 7 182 81 17 263 



Environmentálna výchova 5 17 109 297 22 406 
Prevencia rizík spojených s používaním PC a 
komunikačných technológií 0 27 0 380 27 380 

Súťaže 0 1 0 52 1 52 
Program pre deti počas letných prázdnin     3 101 
MiŠ – Minimalizácia šikany     6 25 
Spolu 83 297 558 2641 389 3325 

 

Projektové zámery oddelenia kriminálnej prevencie sa zamerali na získanie finančných 
prostriedkov v troch oblastiach. S cieľom skvalitniť dopravnú výchovu inováciou a doplnením 
etapovej hry Priprav sa na cestu bol podaný projekt na Nadáciu Volkswagen Slovakia, ktorý bol 
podporený sumou 1.000,- €. 

V poslednom štvrťroku školského roka 2018/2019 sme realizovalie projekt zameraný na 
posilnenie zručností detí v sebaochrane v mimoriadnych a život ohrozujúcich situáciách s názvom 
Oplatí sa pripraviť – v kríze hlavu nestratiť, ktorý bol sumou 1.200.- € podporený Nadáciou pre deti 
Slovenska v rámci grantového programu Deti v bezpečí. Projektové aktivity boli realizované 
v spolupráci s KOS ZZS Trnava, oz Hviezda života, Slovenský červený kríž, DHZ Pata a vďaka 
dobrovoľníkom z radov vysokoškolských študentov a študentov Gymnázia V. Mihálika Sereď. 

Tretím projektom je projekt MiŠ /Minimalizácia šikany/. Na realizáciu tohto projektu sme sa 
pokúšali získať finančné prostriedky neúspešne od roku 2016. Sme radi, že v novom školskom roku 
mohol byť tento implementačný projekt vďaka grantovej podpore Nadácie pre deti Slovenska 
v rámci grantového programu Hodina deťom v sume 4.000 € realizovaný aj v slovenských 
podmienkach v prospech detí a pedagógov vybraných škôl. Do prvej fázy realizovaného projektu 
bolo zaradených 25 pedagógov z 3 základných škôl v meste Sereď, ktoré o zapojenie do projektu 
prejavili záujem po absolvovaní úvodného seminára realizovaného v roku 2016. Pedagógovia do 
konca roka 2018 absolvovali 54 hodinové vzdelávanie v 3 vzdelávacích moduloch, ktoré smerovali 
k získaniu zručností pri predchádzaní, odhaľovaní a riešení šikanovania. Na prvú fázu realizácie 
projektu MiŠ nadväzuje druhá fáza realizácie, ktorá je naplánovaná na prvý štvrťrok kalendárneho 
roka 2019. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Š T A T I S T I C K Á   S P R Á VA   Č I N N O S T I   M S P   S E R E Ď  
( rok  2018 ) 

-  policajti mestskej polície v tomto období  zaevidovali 1474 priestupkov, 
-  v blokovom konaní uložili policajti 1186 pokút v celkovej výške  18.948,-€ . Z uvedeného počtu 
boli v 39 prípadoch uložené pokuty na blok na pokutu nezaplatenú na mieste v sume 1.188,-€. 
Nezaplatené pokuty vo výške 973,-€ budú postúpené na vymáhanie prostredníctvom Exekútorských 
úradov.  

Prehľad zistených a riešených priestupkov v roku 2018 
Tabuľka č.3 

Druh priestupku Počet zistených skut-
kov 

Uložené 
blok.pokuty 

§47,1,d) zák. 372/1990 Zb.-znečistenie verej. priestranstva 40 290 

§47,1,g) zák. 372/1990 Zb.-zaberanie verej. priestranstva  1 10 

§47,1,c) zák. 372/1990 Zb. – budenie verej.pohoršenia 2 50 

§49,1, a) – d) zák. 372/1990 Zb. – Občian.spolunažívanie    11 145 

§50 zák. 372/1990 Zb. -  proti majetku, krádeže +prečin              27 238 

§47,1,b) zák. 372/1990 Zb.- rušenie nočného kľudu      13 150 

§47,1,a) zák. 372/1990 Zb. - neuposlúchnutie výzvy verejného činiteľa 1 30 

§24,1,a zák. 372/1990 Zb. - neoprávnená obchod.činnosť 7 70 

VZN č.7/17 – o nakladaní komunálneho odpadu+ zákon o odpadoch 20 165 

VZN č.5/14 - požívanie alk. nápoj. na VP+z.219/96 +§30 13 60 

VZN č.5/08 - o povol.osobného užívania VP 1 10 

VZN č.4/2000 – plagátová výzdoba 1 0 

zákon č.377/2004 o ochrane nefajčiarov 42 115 

Zákon č. 282/02  o podmienkach držania psov   64 230 

VZN č.2/15 - predaj na trhových miestach 4 0 

TČ výtržníctva 1 0 

§22zák. 372/90 Zb.- zákaz zastavenia DZ B34; V12b, V12a     340 4480 

§22zák. 372/90 Zb.- zákaz vjazdu všetk.vozidiel DZ B1+B3 82 1380 

§22zák. 372/90 Zb.- zákaz vjazd. pre kamióny B6+B27a,b  91 1920 

§22zák. 372/90 Zb.- zákaz vjazdu -jednosmerka B2 36 415 

§22zák. 372/90 Zb.- zákaz státia  DZ B33;   V12c       71 855 

§22zák. 372/90 Zb.- zóna s dopr.obmedzením B33+IP24a 236 3155 

§22zák. 372/90 Zb.- vyhrad.park. pre osoby ZŤP  -  IP16 15 350 

§22 zák. 372/90 Zb. – vyhradené parkovisko IP16 110 1425 

§22 zák. 372/90 Zb. - §25 zák.č.8/09 – státie v križovatke 63 770 

§22 zák. 372/90 Zb. - §25 zák.č.8/09 – bránenie vo výjazde 33 455 

§22 zák. 372/90 Zb. - §25 zák.č.8/09 – park. na zeleni 49 710 

§22 zák. 372/90 Zb. - §25 zák.č.8/09 – park. na chodníku 36 490 

§22 zák. 372/90 Zb. –zákaz odbočenia vľavo B27b 13 210 

§22 zák. 372/90 Zb. –parkovanie na prechode pre chodcov 17 230 

§22 zák. 372/1990 Zb. - §23,§25 zák.č.8/09 o cest. prem. 34 540 

SPOLU: 1474 18948 

     



 
    Tabuľka č.4 

 
Spôsob riešenia priestupkov v roku 2018 

 

 
počet 

 
Vyjadrenie v % 

Dohovorom 170 11,53 
Bloková pokuta 1186 80,46 
Zaslané na Dopravný inšpektorát 7 0,47 
Uložené záznamom § 60,3,b 35 2,37 
Odložené záznamom  § 60,3,a 57 3,87 
Oznámené na OOPZ,  orgánom činných v TK 2 0,14 
Zaslané na Obvodný úrad 1 0,07 
Zaslané na Vojenskú správu 1 0,07 
V riešení zostáva 15 1,02 
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Spôsob zistenia priestupkov v roku 2018 

Kamerovým systémom bolo zdokumentovaných celkom 644 priestupkov, čo z celkového 
počtu zistených priestupkov predstavuje 44 % (viď.graf „spôsob zistenia priestupkov“). Za tieto 
priestupky bolo udelených 2478 blokových pokút v celkovej sume  7.923,-€. 
Prípady, ktoré nespadali do kompetencie mestskej polície boli oznamované orgánom príslušným na 
ich vybavenie (napr. ODI Galanta, OKP Galanta). Orgánom činným v trestnom konaní bolo na 
základe ich dožiadania poskytnutých 74 záznamov kamerového systému. 

Príslušníci MsP vykonávajúci hliadkovú činnosť zaevidovali a riešili celkom 830 
priestupkov, z ktorých 276 zistili na základe oznamov od občanov a 554 vlastnou činnosťou. Za 
uvedené priestupky policajti udelili blokové pokuty v celkovej výške 11.025,-€. 
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Rozdelenie priestupkov podľa času spáchania 
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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 248 priestupkov.  
Na úseku verejného poriadku bolo zaznamenaných 64 prípadov pri kontrole zákona č. 282/2002 
Z.z., ktorým sa upravujú podmienky chovu psov, kde policajti riešili prípady ako (neprihlásený pes 
v evidencii mesta - 6x, voľný pohyb psa bez dozoru - 4x, venčenie psa bez evidenčnej známky - 
53x, útok psa - 1x). Ďalšími prípadmi, s ktorými sa hliadky stretávali boli zistenia pri nakladaní s 
komunálnym a veľkoobjemným odpadom, kde sa občania v 20 prípadoch snažili odkladať odpad na 
miesta, ktoré nie sú na to určené. Porušenie zákona č. 377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov bolo 
zistené v 42 prípadoch, a to tým, že osoby nerešpektovali zákaz fajčenia na zastávke SAD a 
detskom ihrisku. Pri 27 priestupkoch proti majetku sa jednalo o poškodenia na majetku 19 prípadov, 
krádeže v obchodoch 4 prípady a v 4 prípadoch sa snažili podvodníci vylákať od ľudí peniaze. V 40 
prípadoch sme riešili znečistenie verejného priestranstva, a to odhodením nedopalku cigarety 9x, 
odhadzovaním smetí 27x, exkrementami od psov 4x.  

Pri každodennom výkone služby bola pozornosť zameraná na odhaľovanie nedostatkov a 
závad na majetku a zariadení mesta ako napríklad poškodenie dopravných značení, potrebu opílenia 
drevín, výtlkov na komunikáciách, poškodené chodníky, dlažby, prvky drobnej architektúry, 
preplnené smetné nádoby, nedočistené stojiská kontajnerov, chýbajúce poklopy, nefunkčné verejné 
osvetlenie, nelegálne rozkopávky a pod.. Všetky zistenia boli promtne oznamované 
prostredníctvom interných oznámení na MsÚ príslušnému referentovi ako aj zástupcovi primátora.  
Činnosť a ochrana verejného poriadku nespočívala iba v samotnej štatistike zistených prípadov, ale 
väčšia časť činnosti hliadok MsP predstavuje každodenné kontrolovanie, monitorovanie 
podozrivých osôb, objektov.  
Mestská polícia zabezpečovala verejnokultúrne akcie ako napr. Verejné zhromaždenie obyvateľov, 
futbalové zápasy na štadióne, Streetbal na Nám.slobody, Beh pre zdravie, burzy veteránov, 
slávnostný akt kladenia vencov UNPROFOR, Majáles 2018, Míľa pre mamu, rybárske preteky, 
cyklistické preteky, Seredský hodový jarmok, koncert Olympic a rôzne dozory parkovísk, Vatafest, 
koncerty kapiel Clean Bandit, Apokalyptika, Suzi Qatro, Coca-cola kamión, Silvester a pod.. 
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Priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky  

Na úseku dopravy zaznamenala a zaevidovala mestská polícia celkom 1226 prípadov 
porušenia dopravných značení. Z uvedeného počtu dopravných priestupkov bolo v blokovom 
konaní doriešených 1086 priestupkov a uložené blokové pokuty vo výške 17.385,-€. 
Zo zistených priestupkov bolo 26 priestupcom vydaný blok na pokutu nezaplatenú na mieste v 
celkovej výške 860,-€. 
Najčastejšie evidovanými a riešenými priestupkami na úseku dopravy boli priestupky 
neuposlúchnutím zákazu zastavenia 340x a zákazu parkovania v zóne zákazu státia 236x. 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. Ďalšími najčastejšími 
priestupkami boli porušenia ako: vyhradené parkoviská – 110x, zákaz vjazdu pre nákladné vozidlá 
– 91x, zákaz vjazdu vš.vozidiel – 82x, parkovanie na chodníkoch – 36x, parkovanie na zeleni – 49x, 
státie vozidiel v križovatke – 63x a pod.. 
V súvislosti s riešením predmetných priestupkov použili policajti MsP v 404 prípadoch technické 
zariadenie na zabránenie odjazdu motorového vozidla (tzv. papuča). 
 

 

Oznámenia 

V hodnotenom období stála služba mestskej polície zaznamenala a zaevidovala do knihy 
udalostí celkom 1988 oznamov. Z uvedeného počtu bolo 1815 oznamov od občanov, 40 oznamov 
od primátora a viceprimátora, 36 oznamov od náčelníka alebo zástupcu náčelníka a 97 oznamov a 
požiadaviek od iných organizácií. Všetky oznamy boli hliadkami fyzicky preverené, pričom sa  
preverovali aj anonymné oznamy. 

Nález  

Mestská polícia Sereď eviduje  v 162  prípadoch  nález rôznych vecí a zvierat :     

Vec Počet Poznámka Počet Vysvetlenie 
Zvieratá  

Pes 42 Odovzdaný majiteľovi 24  
Ponechal si nálezca 13  

OZ Tulák – voliéra kasárne 5  
Poník     2 Poník sa voľne pohyboval: 

1)v areáli býv. kasární na ul. Ku kempingu 
1) Hliadka MsP Sereď zistila a kontaktovala 
majiteľa poníka, ktorý si zviera zabezpečil. 
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2)pri Čepeňskom rameni  2) Majiteľ poníka pásol, bol v blízkosti 
Páv 3 Vo všetkých prípadoch sa jednalo o 

rovnakú samičku páva. 
Vo všetkých prípadoch bol nález opakovane 
oznamovaný prostredníctvom ms. rozhlasu, 
internetovej stránky MsP Sereď. Páv 
odovzdaný majiteľovi. 

 47   
Ostatné:    

Kľúče 43 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, tašiek a pod. 
sa kontaktuje majiteľ priamo v mieste bydliska, prípadne prostredníctvom 
telefonického kontaktu. V prípade nálezu bankomatových kariet, finančnej 
hotovosti v bankomate sa tento nález bezodkladne odovzdá v príslušnej 
banke. 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 3 
Bankomatová karta   1 
Peňaženka+ doklady 20 
Peniaze v bankomate 6 
Mobilný telefón 11 
Dámska taška 1 
Doklady 20 
Bicykel 4 
EČV 1 
Dámske hodinky      2 
Waveboard 1 
Elektronická hračka  1 
Monterská taška+doklady 1 
 115 
Celkovo nálezy 162 Celkový nález finančnej hotovosti  20x –  v celkovej hodnote 

1 215,92€ a 120 bathov (thajsko) 
 

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 7 019  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 161 x. 

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 403 prípadoch: 

- Mestský úrad Sereď - 135 x (civilná ochrana, asistencia, doručenie písomností) 
- Okresný súd Galanta - 51 x (doručenie súdnej písomnosti, zistenie pobytu) 
- Exekútorský úrad - 18 x (doručenie úradných písomností ) 
- HaZZ Sereď - 14 x 
- RZP - 13 x 
- RVPS Galanta - 2 x 



- SBD - 1 x  
- Policajný zbor – 169 x 

- preverenie oznamu od občanov - 61 x 
- súčinnosť - 17 x 
- preverenie objektu PCO - 5 x 
- dožiadania - 73 x 
- iné - 13 x 

Vlastnou činnosťou predviedli hliadky MsP 39 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 4 prípadoch. Donucovacie    
prostriedky boli požité v súlade so zákonom o obecnej polícii. 

Počas sledovaného obdobia hliadky MsP Sereď našli 3x osobu po ktorej bolo vyhlásené pátranie PZ 
SR.  

 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 (PCOO). 

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 priebehu 4. štvrťroka 2018 sa odhlásil z PCOO  1 podnikateľský objekt.  

V súvislosti so zabezpečením PCOO vykonali hliadky MsP v sledovanom období celkom 293    
výjazdov (priemer 0,8 výjazdu za 24 hod.). Narušenie objektu bolo v priebehu sledovaného obdobia  
zaznamenané 1x.  

V zmysle zmluvných podmienok bolo v sledovanom období za prenájom vysielacích zariadení  
fakturovaných celkom 19 759,17 €.  

 
                                                                        Mgr. Ladislav Fabo 

                                                                           Náčelník mestskej polície                                                                                                
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