
INFORMATÍVNA SPRÁVA O ČINNOSTI MESTSKEJ POLÍCIE 
SEREĎ ZA ROK 2012 

 

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  2012“.  

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, VZN č.1/2002 – Štatút MsP, ako i inými 
všeobecne záväznými právnymi predpismi vzťahujúcimi sa na činnosť mestskej polície. 
V zmysle schválenej organizačnej štruktúry malo zabezpečovať plnenie úloh mestskej polície 
20 zamestnancov.   
1. štvrťrok : 16  zamestnancov 

   Výkon služby 15 príslušníkov MsP (vrátane náčelníka a zástupcu náčelníka), 
                    Hliadková služba – 8 príslušníkov MsP,                          

     Operačná služba – 4 príslušníci MsP, 
    Oddelenie prevencie - 1 príslušník, 
         Administratívny referát - 1 zamestnankyňa, 
                    Materská  dovolenka – 1 príslušník, 1 kadet,       
 
2. štvrťrok :  16 zamestnancov 

        Výkon služby 15 príslušníkov MsP (vrátane náčelníka od 1.5.2012 a zástupcu           
náčelníka), 

           Hliadková služba – 8 príslušníkov MsP, 
           Operačná služba – 4 príslušníci MsP, 
     Oddelenie prevencie - 1 zamestnankyňa, 
     Administratívny referát - 1 zamestnankyňa, 
                     Materská  dovolenka – 1 príslušník, 1 kadet,  
  
3. štvrťrok :  20 zamestnancov 

        Výkon služby 15 príslušníkov MsP (vrátane náčelníka a zástupcu  náčelníka), 
  Hliadková služba – 8 príslušníkov MsP,                                                   

Operačná služba – 4 príslušníci MsP, od 1.8.2012 prijatí štyria kadeti, 
     Oddelenie prevencie - 1 zamestnankyňa, 
     Administratívny referát - 1 zamestnankyňa, 
                     Materská  dovolenka – 1 príslušník, 1 kadet,   
               



   
4. štvrťrok :  20 zamestnancov 

        Výkon služby 15 príslušníkov MsP (vrátane náčelníka a zástupcu náčelníka), 
 Hliadková služba – 8 príslušníkov MsP, 4 kadeti,  

           Operačná služba – 4 príslušníci MsP,  
    Oddelenie prevencie - 1 zamestnankyňa, 
    Administratívny referát - 1 zamestnankyňa, 
                    Materská  dovolenka – 1 príslušník, 1 kadet,       
                    Obsluha kamerového systému – 8 zamestnancov od 15.11.2012 
 
 

Za účelom obsadenia funkcie náčelníka mestskej polície  bolo vykonané výberové 
konanie a od 1.5.2012 bola táto funkcia obsadená. K doplneniu počtu príslušníkov mestskej 
polície bolo vyhlásené výberové konanie a zároveň bola primátorom mesta stanovená 
výberová komisia. Ponuka voľných pracovných miest spoločne s podmienkami určenými pre 
účasť na výberovom konaní bola zverejnená na úradnej tabuli mesta Sereď, internetových 
stránkach mesta Sereď a v internetových médiách „Profesia“. Záujem o prácu príslušníka 
mestskej polície prejavilo v určenom termíne celkovo 51 záujemcov (30 mužov a 21 žien), 
z ktorých štyria boli komisiou vyradení z dôvodu nesplnenia zákonnej podmienky veku alebo 
vzdelania. Výberové konanie pozostávalo z troch častí a to gramatický test s osobným 
pohovorom, v druhom kole postúpilo 9 uchádzačov na fyzické previerky, ktoré splnili všetci 
uchádzači a následne absolvovali  psychologické vyšetrenie,  z ktorých výsledkov bolo 
zistené, že podmienky splnilo 5 uchádzačov   a zo štyrmi uchádzačmi  bola spísaná pracovná 
zmluva a od 1.8.2012 nastúpili do zamestnania.. Po absolvovaní odbornej prípravy 2 kadeti 
získali odbornú spôsobilosť, tretí až po opravnej skúške získal  odbornú spôsobilosť a jeden 
kadet ani po opravnej skúške neuspel a bol s ním rozviazaný pracovný pomer.  

K vytvoreniu chránenej dielne na MsP v Seredi bola po predchádzajúcom jednaní na 
Úrade práce sociálnych veci a rodiny v Galante podaná žiadosť a zabezpečené potrebné 
doklady. Následne bolo vypísané výberové konanie, do ktorého  sa prihlásilo 47 osôb, 
z ktorých bolo výberovou komisiou  vybraných 8 uchádzačov, ktorí nastúpili od 15.11.2012.    

Mestská polícia Sereď zmenila svoje sídlo z ul. Poštovej na ul. Jesenského č. 3015        
a dňom 2.10.2012 začala pôsobiť v zrekonštruovanej budove bývalej materskej škôlky. 

 
Plnenie úloh, ako i dosiahnuté výsledky mestskej polície boli pravidelne hodnotené      

a kontrolované. V súvislosti s kontrolnou činnosťou neboli v hodnotenom období zistené 
nedostatky, ktoré by bolo potrebné riešiť disciplinárne. 

 Podanie na príslušníkov MsP označené ako sťažnosť (v zmysle podmienok zákona      
č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach) bolo v hodnotenom období jeden krát dňa 28.8.2012 občanom 
obce Šoporňa na príslušníka MsP : „za nesprávne vyhodnotenie situácie a miesto upozornenia 
sťažovateľa, aby si naložili náklad mal  riešiť situáciu vyhrážkami o najvyššej pokute, čo 
nakoniec aj naplnil“, a zároveň podal sťažnosť aj na náčelníka MsP, ktorý svojim 
neodborným zavádzajúcim výkladom zákona sa mal snažiť ochrániť svojho podriadeného, 
miesto toho aby sa snažil riešiť danú situáciu. Sťažnosť na príslušníkov MsP bola 



vyhodnotená ako neopodstatnená. Sťažnosť na náčelníka MsP riešil Primátor mesta s tým, že 
sťažnosť nespĺňala  náležitosti v zmysle zákona o sťažnostiach. 

 V priebehu roku 2012 absolvovali príslušníci mestskej polície mimo riadneho výkonu 
služby nasledovné školenia a odborné výcviky : 

- školenie pracovníkov mestskej polície o ochrane pred požiarmi technikom požiarnej 
ochrany Ing. Milošom Mičánim, dňa 4.5.2012, 4 kadeti 1.8.2012, obsluha kamerového 
systému chránenej dielne  dňa 14. 11.2012 

- školenie pracovníkov mestskej polície o bezpečnosti pri práci technikom Inšpektorátu 
bezpečnosti práce Ing. Milošom Mičánim, dňa 4.5.2012, 4 kadeti dňa 1.8.2012, 
obsluha kamerového systému chránenej dielne  dňa 14.11.2012,                   

- právne predpisy vzťahujúce sa na činnosť MsP – zákon o obecnej polícii, priestupky 
a iné správne delikty, dohľad nad dodržiavaním nariadení mesta, vyhotovovanie 
spisových materiálov, kontrola požívania alkoholických nápojov mladistvými 
a maloletými osobami, 

- taktika zákrokov pri narušení objektov napojených na pult centrálnej ochrany 
objektov, 

- taktika a spôsob policajnej streľby, 
- sebaobrana a spôsob vedenia zákrokov.  

 
 V súčasnej dobe mestská polícia disponuje technickými zariadeniami, ktoré umožňujú 
kompletný prehľad o pohybe a činnosti hliadky, a to prostredníctvom  : 
- Zariadenia na záznam všetkých prichádzajúcich a odchádzajúcich hovorov 

uskutočnených pevnou linkou a hovorov uskutočnených rádiostanicou MsP, 
- GPS systému určeného k monitorovaniu miesta a času pohybu služobných vozidiel MsP, 
- GPS systému určeného k monitorovaniu miesta a času pohybu pešej hliadky                      

a cyklohliadky, 
- Kamerového systému v služobných vozidlách určeného k záznamu udalostí z pohľadu 

vodiča vozidla.    
- Kamerového systému mesta monitorujúceho verejné priestranstvá na území mesta            

v počte zatiaľ 53, z ktorých je 35 statických a 18 otočných, tri statické budú osadené ešte 
v amfiteátri po zapojení elektriky Spolu by malo byť zapojených 56 kamier.     

V súvislosti s plnením úloh vyplývajúcich zo zákona o obecnej polícii zabezpečovala mestská 
polícia v priebehu roka okrem iného aj ochranu verejného poriadku na rôznych kultúrnych, 
športových a spoločenských podujatiach organizovaných mestom Sereď alebo inými 
organizáciámi pôsobiacimi na území mesta alebo spolupracovala na organizácii 
a zabezpečovaní takýchto akcii: míting HZDS, návšteva ministra vnútra SR pri príležitosti 
odovzdania stanice HaZZ, futbalový zápas, oslavy 1. mája, rybárske preteky, cyklomaratón, 
Sereď na kolieskach, charitatívny cyklo-peleton, Sereďský hodový jarmok, zraz veteránov na 
nám. Slobody, zabezpečenie návštevy židovskej obce na židovskom cintoríne na ul. 
Cukrovarskej, zabezpečenie kladenia vencov návštev v zámockom parku pri oslavách SNP 
a Holokaustu, Deň Samsungu – čistenie areálu novej budovy MsP, zabezpečenie verejného 
poriadku pri futbalovom zápase Sereď-Trnava, Vianočných trhov a Silvestra.  



V priebehu sledovaného obdobia odpracovali príslušníci mestskej polície pri 
zabezpečovaní verejného poriadku v rámci plnenia mimoriadnych úloh, výcvikov a školení, 
ale i z dôvodu zníženého počtu príslušníkov, celkovo 4210,5 hod. práce nadčas.  

O činnosti mestskej polície bola v sledovanom období informovaná aj verejnosť 
prostredníctvom tlače „Seredské novinky“, internetových novín „Seredonline“ a regionálnej 
televízie RTV Krea, Nitrianské noviny SME, ako aj na stránkach www.msp.sered.sk, 
www.mesto.sereď.sk a www.seredonline.sk mali občania mesta možnosť oboznámiť sa s 
jednotlivými udalosťami,  ktoré mestská polícia v rámci svojej činnosti riešila. 

Činnosť oddelenia kriminálnej prevencie 
 
Od mesiaca november 2011 pracuje na oddelení kriminálnej prevencie Mestskej polície Sereď 
(ďalej len „oddelenie prevencie“) poverená príslušníčka mestskej polície. V mesiaci december 
2011 reagovalo oddelenie prevencie na súťaž Zodpovedne.sk vyhlásené eSlovensko, o.z.         
a vypracovalo projekt pod názvom „Projekt preventívnych aktivít realizovaných na území 
mesta Sereď Mestskou políciou Sereď“.  
V mesiaci december 2011 bol na výzvu Rady vlády pre prevenciu kriminality SR 
vypracovaný projekt pod názvom „Bližšie k Vám“, ktorý sa zameriava na rozšírenie úloh 
prevencie kriminality na území mesta Sereď o zaujímavé aktivity, ktoré umožnia Mestskej 
polícii Sereď dostať sa viac do povedomia občanov a tak si získať ich väčšiu dôveru, ktorá 
priamo nadväzuje aj na spoluprácu občanov s mestskou políciou. Projekt  „Bližšie k Vám“ je 
voľným pokračovaním projektu „Bližšie k občanom“, ktorý bol realizovaný počas roka 2011. 
Žiadosť na poskytnutú dotáciu pre projekt „Bližšie k Vám“  bol vo výške 12.091,-  €.  
V mesiaci január 2012 boli základné školy na území mesta Sereď oslovené s realizáciou 
výchovno-preventívneho programu „Srdce na dlani“ pre 1. ročník základných škôl. Priama 
realizácia prebehla v mesiacoch január 2012 až mesiac jún 2012 na ZŠ Juraja Fándlyho 
v troch prvých ročníkoch a na ZŠ J. A. Komenského v dvoch prvých ročníkoch. Paralelne 
prebiehal výchovno-preventívny program „Srdce na dlani“ pre materské školy v štyroch 
materských školách a to v MŠ Komenského, MŠ Podzámska, MŠ Dionýza Štúra a MŠ 
Fándlyho.  
Ukončenie výchovno-preventívneho programu Srdce na dlani pre materské školy ukončilo 
oddelenie prevencie v mesiaci jún 2012 slávnostným odovzdaním preukazu „Maličký 
pomocník mestskej polície“.  
 
V mesiaci február 2012 v Bratislave získalo oddelenie prevencie zlaté ocenenie za 
najzodpovednejšiu mestskú políciu v kategórií preventisti.  
S realizáciou projektu „Bližšie k Vám“ sa začalo v mesiaci marec 2012. V mesiaci marec 
2012 bola na stránku www.msp.sered.sk a www.seredonline.sk vypísaná ponuka na pozíciu 
animátora do dennej letnej školy Mestskej polície Sereď a v mesiaci jún 2012 na miesto 
zdravotníka do týždennej letnej školy Mestskej polície Sereď Bojnice 2012.   
Oddelenie prevencie v mesiaci marec 2012 vyhlásilo súťaž pod názvom „Najlepší návrh 
maskota prevencie Mestskej polície Sereď“. Do súťaže sa zapojilo 20 žiakov zo ZŠ J. A. 
Komenského a 33 žiakov zo ZŠ Juraja Fándlyho. Oddelenie prevencie vybralo 9 najlepších 

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


návrhov, ktoré boli zverejnené na stránke www.msp.sered.sk. Občania mesta Sereď mali 
možnosť hlasovať prostredníctvom ankety za najlepší návrh, ktorý by prezentoval oddelenie 
prevencie. Ocenenie žiakov prvých troch miest prebehlo dňa 19.04.2012 na útvare Mestskej 
polície Sereď.     
V mesiaci apríl 2012 bolo oslovené Gymnázium J. Mihálika v Seredi a Obchodná akadémia 
v Seredi o zapojení sa do súťaže pod názvom „Pohár najšikovnejšieho projektanta“. Súťaž sa 
konala dňa 24.05.2012 o 09.00 hod. vo veľkej zasadačke MsÚ Sereď, pričom bola zložená 
z dvoch častí. Prvá časť pozostávala z testu týkajúceho sa ochrany a tvorby životného 
prostredia a druhá časť z prezentácie návrhov projektu pred odbornou komisiou. Súťaž sa 
realizovala v spolupráci so spoločnosťou SITA Slovensko, a.s. a zúčastnilo sa na nej 32 
žiakov. Najzaujímavejší žiacky projekt pod názvom „Náš projekt“, ktorý získal 2. miesto, bol 
na Obchodnej akadémii v dňoch od 25.06.2012 do 27.06.2012 realizovaný.   
Hlavným cieľom súťaže bolo oslovenie mladých ľudí, ktorí chcú rozvíjať svoje zručnosti 
a vedomosti v oblasti životného prostredia, nie je im ľahostajné prostredie, v ktorom žijú 
a chcú rozvíjať svoju kreativitu a nápaditosť.  
Súťaž vo futbale pod názvom „Pohár mestskej polície“ sa konala dňa 25.06.2012 o 08.30 hod. 
na štadióne ŠKF Sereď. Zúčastnilo sa na nej 41 žiakov ročníkov 2002, 2003 a mladší zo ZŠ P. 
O. Hviezdoslava, ZŠ J. A. Komenského, ZŠ Juraja Fándlyho a ZŠ sv. Cyrila a Metoda. 
Víťazné mužstvo ZŠ P. O. Hviezdoslava si okrem medaily a vecných cien odnieslo víťazný 
pohár mestskej polície. 
Dňa 01.06.2012 o 08.30 hod. sa mala pri vodnej ploche „Koleno“ realizovať akcia pod 
názvom „Medzinárodný deň detí bezpečnostných a záchranných zložiek“, ktorú pripravila 
Mestská polícia Sereď v spolupráci so ženijným útvarom pozemných síl Sereď, OO PZ 
Sereď, ODI Galanta, HaZZ Sereď a Galanta a poriečneho oddelenia z Bratislavy. Z dôvodu 
nepriaznivého počasia bola akcia preložená na deň 27.06.2012. Na akcii sa zúčastnilo 304 
žiakov z troch materských škôl a z troch základných škôl na území mesta Sereď, 20 žiakov zo 
Špeciálnej základnej školy v Seredi, 286 žiakov Obchodnej akadémie v Seredi a 21 žiakov zo 
ZŠ Vlčkovce. Pre zúčastnených bola pripravená streľba zo samopalu vz. 58, nácvik prvej 
pomoci na figuríne, vozenie sa na obojživelnom transportéri PTS – 10 a plavba člnom 
ZODIAC. Na príprave vojenského gulášu sa spolupodieľala Mestská polícia Sereď, ktorá 
poskytla časť surovín. Pre deti bola pripravená prehliadka zadržania páchateľa kynológmi OR 
PZ z odboru poriadkovej polície, pričom poslušnosť so svojim psom ukázal p. Ivan Dobiš 
z Mestskej polície Sereď. HaZZ zo Serede a Galanty predviedli vyslobodenie osoby z vozidla, 
ktoré následne podpálili a uhasili pomocou hasiacej techniky HaZZ. Svoju techniku a výzbroj 
prezentovala Mestská polícia Sereď, OO PZ Sereď, ODI Galanta a ženijný prápor pozemných 
síl, ktorý mal na mieste odstavenú ťažkú techniku.  
V malej zasadačke sa dňa 21.06.2012 o 15.00 hod. sa konalo úvodné stretnutie so 6 
záujemcami, ktorí by mali záujem navštevovať krúžok pod názvom „Pomocník Mestskej 
polície Sereď“. Hlavným cieľom bolo vytvorenie brožúry „Poznaj mestskú políciu“, ktorá 
poslúži občanom mesta Sereď a bude voľne dostupná na stránke Mestskej polície Sereď.   
V období od marca 2012 do júna 2012 plánovalo oddelenie prevencie realizáciu troch 
turnusov dennej Letnej školy MsP Sereď v spolupráci so ZŠ Juraja Fándlyho pre deti z 3. – 6.  
ročníka základných škôl na území mesta Sereď. Pre deti sa pripravil zaujímavý program, 
ktorý bol ukončený slávnostným odovzdaním preukazu Malý pomocník mestskej polície. 

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


Deťom, ktoré už v predchádzajúcom roku absolvovali Letnú školu MsP Sereď v spolupráci so 
ZŠ J. A. Komenského bol odovzdaný preukaz malého pomocníka s poddôstojníckym titulom 
strážmajster. Letná škola prebiehala v priestoroch ZŠ Juraja Fándlyho a zúčastnilo sa jej 56 
detí. Počas celého týždňa bol pre deti pripravený zaujímavý program, pričom každú stredu 
dennej Letnej školy deti absolvovali celodenný výlet do Bratislavy, Trnavy a Galanty.  
V mesiaci marec 2012 boli požiadané  základné školy na území mesta Sereď o navrhnutie 
minimálne piatich žiakov 3. – 6. ročníka základnej školy do Letnej školy Bojnice 2012 na 
základe stanovených kritérií, v ktorých musel mať žiak počas školského roka 2011/2012 
bezproblémové správanie (nemal zníženú známku zo správania), žiak mal najlepší prospech 
a žiak bol aktívny, komunikatívny a samostatný na vyučovacích hodinách. Letný tábor sa 
chápal ako odmena za dosiahnuté študijné výsledky a aktivitu. Letná škola Bojnice 2012 bola 
realizovaná v období od 11.08.2012 do 17.08.2012 v rekreačnom stredisku Hlboké 
v Bojniciach a zúčastnilo sa jej 20 detí. 
Počas troch turnusov Letnej školy MsP v spolupráci so ZŠ Juraja Fándlyho zabezpečoval 
dohľad nad bezpečnosťou detí pracovník oddelenia prevencie kriminality v zastúpení Mgr. 
Daniely Kasákovej, 1 zdravotník, 3 animátorky a 6 pedagogickí zamestnanci zo ZŠ J. 
Fándlyho. Na Letnej škole Bojnice 2012 zabezpečovalo dohľad oddelenie prevencie 
kriminality, 4 animátorky a 1 zdravotník.  
Na konci mesiaca august 2012 naplánovalo oddelenie prevencie kriminality po táborové 
stretnutie pre deti, ktoré sa zúčastnili Letnej školy Bojnice 2012. Stretnutie bolo rozdelené do 
dvoch častí, v prvej si animátori, rodičia a deti prezreli video a fotografie z letnej školy 
a v druhej časti bol s deťmi naplánovaný výlet do RTV Krea v Galante. Po táborového 
stretnutia sa zúčastnilo 13 detí, 2 animátori a zdravotník, ktorým bolo odovzdané CD 
s videom a fotografiami z Letnej školy Bojnice 2012. 
Preventívna akcia „Tvoja správna voľba“ v spolupráci s Krajským riaditeľstvom PZ v Galante 
bola realizovaná v mesiaci október a bola zameraná na deti vo veku 9 – 10 rokov. Cieľom 
projektu bola snaha o elimináciu trestnej činnosti pod vplyvom návykových látok 
a informovanie o škodlivosti ich užívania so zameraním na tabak, alkohol a marihuanu. 
Projekt využíval inovatívne prístupy práce s deťmi formou interaktívnej tvorivej dielne. 
Preventívnej akcie sa zúčastnilo 29 detí zo ZŠ J. A. Komenského, 58 detí zo ZŠ J. Fándlyho, 
20 detí zo Špeciálnej základnej školy, 27 detí zo ZCŠ sv. Cyrila a Metoda a 72 detí zo ZŠ P. 
O. Hviezdoslava. 
V mesiaci október sa mestská polícia presťahovala do nových priestorov a rozšírila kamerový 
systém o 15 nových kamier, pričom boli na ovládanie 57 kamier prijaté osoby ZŤP, ktorí na 
mestskej polícii pôsobia ako operátori kamerového systému. Koncom mesiaca november 
oddelenie prevencie naplánovalo na tri dni preventívnu akciu pod názvom „Deň otvorených 
dverí“ pre deti materských škôl a 1. a 2 ročníkov základných škôl, žiakov 8. a 9. ročníka 
základných škôl a deti MAMA centra, ktorej hlavným cieľom bolo oboznámiť deti a žiakov 
s činnosťou mestskej polície a základnými úlohami a oprávneniami. Pre návštevníkov bola 
naplánovaná prehliadka budovy a služobného vozidla, ovládanie kamier, ukážka zatýkania 
podozrivej osoby pre starších žiakov a maľovanie detí farbičkami. Deťom a žiakom bolo 
prostredníctvom piatich žiakov zo ZŠ J. A. Komenského rozdané pexeso mestskej polície, 
tatranka a minerálna voda. Akcie sa zúčastnilo 299 detí.   



Zmenou VZN č. 1/2002 Štatútu mestskej polície Mesta Sereď v znení neskorších predpisov 
vykonávajú činnosť na oddelení prevencie dvaja príslušníci mestskej polície.   
Tretí týždeň v mesiaci november je nazvaný ako „Európsky týždeň boja proti drogám“, preto 
sa mestská polícia rozhodla tento týždeň nazvať „November – mesiac proti drogám“. V rámci 
tohto týždňa ponúkla pre 2. stupeň základných škôl prednášku pod názvom „Závislosť. 
Drogy.“ spolu s atrapami drog uloženými v drogovom kufri. Oddelenie prevencie kriminality 
vyhlásilo súťaž „November – mesiac proti drogám“, kde bolo hlavnou úlohou vypracovať 
preventívny plagát proti užívaniu návykových a psychotropných látok. Súťaž nebola 
zameraná na jednotlivca, ale na celú triedu. Žiaci, ktorí sa zapojili do súťaže reprezentovali 
tak celú svoju triedu. V súťaži bolo 1. – 3. miesto ocenené vecnými cenami, pričom 1. miesto 
získalo výlet do Múzea polície v Bratislave. Súťaž sa konala dňa 04.12.2012 a zúčastnilo sa 
jej 55 detí zo ZCŠ sv. Cyrila a Metoda a Gymnázia V. Mihálika. 
V mesiaci december pripravilo oddelenie prevencie Mikuláša pre deti policajtov do 15 rokov. 
Na akcii sa zúčastnilo 9 detí, ktoré boli za pesničku ohodnotené malou pozornosťou. 
Okrem preventívnych akcii realizovalo oddelenie prevencie kriminality aj prednášky na ZŠ J. 
A. Komenského, ZŠ J. Fándlyho a Gymnázii V. Mihálika v Seredi. Témy jednotlivých 
preventívnych prednášok boli realizované na základe ponuky preventívnych aktivít a potreby, 
ktoré vyplynuli z potrieb jednotlivých základných škôl. 
V mesiacoch október až december 2012 boli realizované prednášky v Domove sociálnych 
služieb pre dospelých v Seredi. Pani riaditeľke Mgr. Marte Németovej bola poskytnutá 
„Ponuka preventívnych aktivít v rámci prevencie kriminality pre seniorov na území mesta 
Sereď“, pričom z preventívnych tém boli vybrané tri, ktoré boli následne realizované. Na 
preventívnych prednáškach sa zúčastnilo 75 občanov.    
 
 Tabuľka 1 
Rozsah realizovaných preventívnych aktivít v mesiacoch január – február 2012    
 
Zameranie Program Zapojené 

školy/centrá 
Počet 
realizovaných 
stretnutí 

Počet 
zúčastnených 
detí 

Materské 
školy 

Výchovno-preventívny 
program „Srdce na 
dlani“ 

MŠ Dionýza 
Štúra 
MŠ Fándlyho 
MŠ Komenského 
MŠ Podzámska 

30 443 

Základné 
školy 

Výchovno-preventívny 
program „Srdce na 
dlani“ 

ZŠ Juraja 
Fándlyho 
ZŠ Komenského 

13 165 

 Nešpecifická 
prevencia šikanovania ZŠ Komenského 4 66 

 Unplugged 
(program projektu  
EU-DAP) 

ZŠ Komenského 4 40 

 Špecifická prevencia 
šikanovania 

ZŠ Juraja 
Fándlyho 1 22 

  Spolu 52 736 



Tabuľka 2 
Rozsah realizovaných preventívnych aktivít v mesiacoch marec – december 2012 (v 
rámci projektu „Bližšie k Vám“) 
 
Zamerani
e 

Program Zapojené 
školy/centrá 

Počet 
realizovanýc
h stretnutí 

Počet 
zúčastnenýc
h detí 

Materské 
školy Výchovno-preventívny 

program „Srdce na dlani“ 

MŠ Dionýza Štúra 
MŠ Fándlyho 
MŠ Komenského 
MŠ Podzámska 

55 1045 

 Pyrotechnické výrobky MŠ Dionýza Štúra 1 20 
Základné 
školy 

Výchovno-preventívny 
program „Srdce na dlani“ 

ZŠ Juraja Fándlyho 
ZŠ Komenského 59 614 

 Agresívne a asertívne 
správanie ZŠ Komenského 7 105 

 Moje osobné informácie na 
internete ZŠ Komenského 2 34 

 Obchodovanie  
s „bielym mäsom“ ZŠ Komenského 1 17 

 Prevencia 
intolerancie/šikanovania ZŠ Komenského 4 73 

 Závislosť. Drogy. ZŠ Komenského 1 13 
 Bezpečné hranie Školský klub  

ZŠ Juraja Fándlyho 1 32 

 Riešenie konfliktov Školský klub  
ZŠ Juraja Fándlyho 1 14 

 Bezpečná cesta do školy Školský klub  
ZŠ Juraja Fándlyho 1 18 

 Bezpečne doma, na ulici 
a v prírode 

Školský klub  
ZŠ Juraja Fándlyho 1 11 

 Poznaj mestskú políciu Školský klub  
ZŠ Juraja Fándlyho 1 16 

 Alkohol – droga ako každá 
iná ZŠ Juraja Fándlyho 2 31 

 Špecifická prevencia 
šikanovania ZŠ Juraja Fándlyho 1 21 

 Kyberšikanovanie a naše 
osobné údaje ZŠ Juraja Fándlyho 1 18 

 Nebezpečný internet ZŠ Juraja Fándlyho 1 17 
 Obchodovanie  

s „bielym mäsom“ ZŠ Juraja Fándlyho 2 38 

 Zastav sa, pozri sa 
a opýtaj sa ZŠ Juraja Fándlyho 1 23 

 Čo je dobré a čo je zlé na 
internete ZŠ Juraja Fándlyho 1 24 

 Nevhodný obsah na 
internete ZŠ Juraja Fándlyho 1 10 

 Sexualita na internete ZŠ Juraja Fándlyho 1 13 



 Agresívne vs. asertívne 
správanie ZŠ Juraja Fándlyho 1 6 

 

Tvoja správna voľba 

ZŠ J. A. 
Komenského 
ZŠ Juraja Fándlyho 
Špeciálna ZŠ 
ZCŠ sv. Cyrila 
a Metoda 
ZŠ P. O. 
Hviezdoslava 

14 206 

 Nebezpečenstvo drogových 
závislostí 

Gymnázium V. 
Mihálika 1 21 

 Závislosť. Drogy. ZŠ Zemianske 
Sady 1 65 

Stredné 
školy 

Fajčenie – mýty a fakty o 
fajčení 

Obchodná 
akadémia v Seredi 1 17 

Školský 
klub Bezpečné hranie ZŠ Juraja Fándlyho 1 32 

 Riešenie konfliktov ZŠ Juraja Fándlyho 1 14 
Súťaže Návrh najlepšieho maskota 

prevencie MsP Sereď 

ZŠ Juraja Fándlyho 
ZŠ J. A. 
Komenského 

1 33 
20 

 

Pohár najšikovnejšieho 
projektanta 

Obchodná 
akadémia v Seredi 
Gymnázium  
J. Mihálika v 
Seredi 

1 18 
13 

 

Pohár mestskej polície 

ZŠ J. A. 
Komenského 
ZŠ Juraja Fándlyho 
ZŠ sv. Cyrila 
a Metoda 
ZŠ P. O. 
Hviezdoslava 

1 

10 
9 
12 
 

10 

 
November – mesiac proti 
drogám 

Gymnázium  
V. Mihálika 
ZŠ P. O. 
Hviezdoslava 

1 55 

Iné 
aktivity 

krúžok  
„Pomocník MsP Sereď“  - 1 6 

 Stretnutie so študentkami 
Pedagogickej fakulty 
Trnavskej univerzity v 
Trnave 

- 1 3 

 

MDD 

MŠ Podzámska 
MŠ Komenského 
MŠ Murgašova 
ZŠ Juraja Fándlyho 
ZŠ P. O. 
Hviezdoslava 

1 

39 
45 
22 
18 
80 
100 



ZŠ sv. Cyrila 
a Metoda 
Špeciálna ZŠ 
v Seredi 
Obchodná 
akadémia v Seredi 
ZŠ Vlčkovce 

20 
286 

 
21 
 

 

Deň otvorených dverí pre 
materské školy a 1. a 2. 
ročníky základných škôl 

MŠ Pažitná 
MŠ Cukrovarská 
MŠ Murgašova 
MŠ Dionýza Štúra 
MŠ Komenského  
MŠ Fándlyho 
MŠ Podzámska 
MAMA club 
ZCŠ sv. Cyrila 
a Metoda 
ZŠ P. O. 
Hviezdoslava 
Špeciálna ZŠ 
 

2 251 

 Deň otvorených dverí pre 
8. a 9. ročník základných 
škôl  

Špeciálna ZŠ 
ZCŠ sv. Cyrila a 
Metoda 

2 40 

 Exkurzia v Múzeu polície Gymnázium  
V. Mihálika 1 16 

 Denný letný tábor MsP 
Sereď v spolupráci so ZŠ 
Juraja Fándlyho 

ZŠ Juraja Fándlyho 
15 258 

 

Týždenný letný tábor 
Bojnice 2012 

ZŠ J. A. 
Komenského 
ZŠ J. Fándlyho 
ZCŠ sv. Cyrila 
a Metoda 
ZŠ P. O. 
Hviezdoslava 

7 20 

 Mikuláš MsP Sereď 1 9 
  spolu 201 3982 

 
 
 
Prehľad vykonaných preventívnych aktivít oddelením kriminálnej prevencie MsP 
Sereď za obdobie január – december 2012 predstavuje 253 realizovaných stretnutí 
a 4718 zúčastnených osôb na výchovno-preventívnych aktivitách. 
 
 
 
 
 
 



Tabuľka č. 3 
Medializácia aktivít výkonu MsP v oblasti prevencie v mesiacoch január – december 
2012 
 

Príspevok Mesiac 
zverejnenia Miesto zverejnenia 

Aktívni seniori Február 
SN, MsP, SOL, RTV 
Krea 
stránka mesta Sereď 

Mestská polícia Sereď ocenená ako Najzodpovednejšia 
mestská polícia  

SN, MsP, stránka mesta 
Sereď, SOL, teleráno – 
TV Markíza 

Mestská polícia Sereď vyhlasuje súťaž „Najlepší návrh 
maskota prevencie Mestskej polície Sereď“ Marec 

MsP, SOL,  
vývesné tabule na území 
mesta Sereď 

Výchovno-preventívny program „Srdce na dlani“  MsP 
Výber z denných hlásení Mestskej polície Sereď za 
mesiac február 2012  SN, MsP 

Aktívni seniori na priechodoch pre chodcov  SOL, MsP 
Zadržanie podozrivej osoby  SOL, MsP 
Požiar na Cukrovarskej ulici  MsP 
Môj prvý deň v škole  MsP 
Ukončenie súťaže „Najlepší návrh maskota prevencie 
Mestskej polície Sereď“  MsP 

Mestská polícia hľadá dvoch šikovných animátorov do 
Letnej školy MsP Sereď  SOL, MsP 

Vyhodnotenie súťaže „Najlepší návrh maskota prevencie 
Mestskej polície Sereď“ Apríl SOL, MsP 

Letná škola MsP Sereď 2012  SOL, MsP, SN 
Výhercovia súťaže  SOL, MsP 
Hra na detskom ihrisku  SOL, MsP 

Pohár najšikovnejšieho projektanta  

SN, MsP, SOL, stránka 
mesta Sereď, vývesné 
tabule na území mesta 
Sereď, vývesná tabula 
MsÚ Sereď, plagát 
poskytnutý OA 
a Gymnáziu v Seredi 

Výber z denných hlásení Mestskej polície Sereď za 
mesiac marec 2012  SOL, MsP 

Straty a nálezy  SOL 
Nájdené mobilné telefóny  SOL 
Útok na verejného činiteľa  SOL, MsP 

MDD bezpečnostných a záchranných zložiek Máj 

SN, MsP, SOL, vývesné 
tabule na území mesta 
Sereď, vývesná tabula 
MsÚ Sereď, plagát 
poskytnutí všetkým ZŠ, 
SŠ, ŠZŚ, OA a 



Gymnázium 
Ukončenie výchovno-preventívneho programu "Srdce na 
dlani" v materských školách  MsP, SN, SOL 

Letná škola MsP Sereď v spolupráci so ZŠ Juraja 
Fándlyho       Mái  

Vyhodnotenie súťaže "Pohár najšikovnejšieho 
projektanta"  SOL, MsP, SN 

Nočný nákup kvetov na Námestí slobody  SOL, MsP, SN 
Zrušený program MDD bezpečnostných a záchranných 
zložiek Jún SOL, MsP, SN 

Hľadá sa zdravotník do Letnej školy MsP Bojnice 2012  SOL, MsP, SN 
Oznam pre majiteľov psov a občanom mesta Sereď!  MsP, SN 
Futbalový turnaj o pohár mestskej polície  SN, MsP 

Ukážka činnosti bezpečnostných a záchranných zložiek  SOL, MsP, SN, rozhlas 
mesta Sereď 

Igelitové vrecia plné mäsa  SOL, MsP, SN 
Deň bezpečnostných a záchranných zložiek  SOL, MsP, SN 
Natieranie plota na Obchodnej akadémii v Seredi Júl SOL, MsP, SN 
Vyhlásenie o uvoľnení miesta do Letnej školy MsP  Rozhlas MsÚ 
Začína sa Letná škola MsP v spolupráci so ZŠ Juraja 
Fándlyho  SOL, MsP, SN 

Zápisky 1. turnusu Letnej školy  SOL, MsP, SN 
Zápisky 2. turnusu Letnej školy  SOL, MsP, SN 
Zápisky 3. turnusu Letnej školy August SOL, MsP, SN 
Začína sa Letná škola Mestskej polície Sereď Bojnice 
2012  MsP 

 
Letný tábor Mestskej polície Sereď Bojnice 2012  SOL, MsP, SN 
Letná škola Mestskej polície Sereď Bojnice 2012  SOL, MsP, SN 

Našiel sa pes  SOL 
 

Po táborové stretnutie September SOL, MsP, SN 
Priebeh služby júl – september 2012  MsP, SN 
Mestská polícia sa presťahovala  SOL, MsP, SN 
Tvoja správna voľba  SOL, MsP, SN 
November – mesiac proti drogám  MsP, SN 
Deň otvorených dverí  MsP, SN 
Deň otvorených dverí - ZMENA November MsP 
Mesto Sereď prevzalo Štafetu prevencie  MsP, SN 
Vyhodnotenie týždňa „November – mesiac proti 
drogám“  MsP, SN 

Deň otvorených dverí MsP Sereď  MsP, SN 
Vianoce a Silvester mimo domova? December SOL, MsP, SN 
Informácie o zábavnej pyrotechnike  SOL, MsP, SN 
Vyhodnotenie súťaže November – mesiac proti drogám   SOL, MsP, SN 
Exkurzia v Bratislave  SOL, MsP, SN 
Vianočné a novoročné prianie  SOL, MsP, SN 

Nálezy  SOL, MsP 
 

Použité skratky: SeredOnLine – SOL, stránka Mestskej polície – MsP, Seredské novinky –SN 



 
Š T A T I S T I C K Á   S P R Á V A   Č I N N O S T I   M S P   S E R E Ď   

 
 ( rok 2012 ) 

-  policajti mestskej polície v tomto období zaznamenali  a zaevidovali   1515  vecí, z ktorých 
bolo  1473  priestupkov, 10 iné správne delikty  a 32 trestných činov.                                                                                               
- v blokovom konaní udelili policajti MsP  1286  pokút v celkovej výške   19.705,-€ .  
 
Prehľad zistených a riešených priestupkov v blokovom konaní za rok 2012 
 
Tabuľka č. 4         
 

Druh priestupku 
           

Počet 
zistených 

priestupkov 

Priestupky 
riešené 

v blokovom  
konaní 

Suma  
udelených 
blokových 

pokút 
§47,1,a) zák.372/1990 Zb.- neuposlúchnutie výzvy              2 2 20 
§47,1,b) zák.372/1990 Zb.- rušenie nočného kľudu 28 21 335 
§47,1,c) zák.372/1990 Zb.- budenie verej. pohoršenia 2 1 30 
§47,1,d) zák.372/1990 Zb.-znečistenie verej. priestranstva              29 23 190 
§47,1,g) zák.372/1990 Zb. - zaber. verejného priestranstva              2 1 10 
§47,1,h) zák.372/1990 Zb.- nosenie chladnej zbrane 4 0 0 
§49,1, a)–d) zák. 372/1990 Zb. - Občianske spolunažívanie                             16 7 130 
§50 zák. 372/1990 Zb. -  proti majetku, krádeže               78 16 250 
VZN č.1/01  - zneškodňovanie komun.odpadu + z.223/01 24 11 140 
VZN č.2/06 - požívanie alkoholu na VP+ z.219/96 +§30 13 12 130 
VZN č.1/05 – seredský jarmok 1 1 30 
VZN č.4/95 – ŽP + z.543/02 o ochrane prírody, VZN 4/06 2 0 0 
VZN č.4/07 – predaj na trhových miestach 12 11 110 
VZN č.4/2000 – plagátová výzdoba 1 1 10 
VZN č.5/07 – o ochrane nefajčiarov+ z.377/2004 7 4 30 
VZN č.6/02  – o podmien.držania psov  + zákon 282/02   41 34 320 
VZN č.7/98  - pouličný a ambulantný predaj v meste+§24 7 9 145 
VZN č.6/12 – parkovanie vozidiel  3 1 10 
§22zák. 372/90 Zb.- zákaz zastavenia DZ B34 + V12b    247 235 3565 
§22zák. 372/90 Zb.- zákaz vjazdu všetk.vozidiel DZ B1 20 20 305 
§22zák. 372/90 Zb.- zákaz vjazd. pre nákl. vozidlá DZ B6 19 19 400 
§22zák. 372/90 Zb.- zákaz vjazd. kamiónov - B6+B27a,b 195 172 4455 
§22zák. 372/90 Zb.- zákaz vjazdu  DZ B2,IP3b 58 58 990 
§22zák. 372/90 Zb.- zákaz státia  DZ B33       48 44 620 
§22zák. 372/90 Zb.-zákaz státia  B33- miesto pre hasičov       7 7 100 
§22zák. 372/90 Zb.- zóna s dopr.obnedzením B33+IP24a 288 273 3640 
§22zák.372/90 Zb.- vyhrad.park. pre osoby ZŤP  -  IP16 33 31 570 



§22 zák. 372/90 Zb. – vyhradené parkovisko IP16 17 17 275 
§22 zák. 372/90 Zb. - §25 zák.č.8/09 – výj. z park. miesta. 24 23 295 
§22 zák. 372/90 Zb. - §25 zák.č.8/09 – park. na zeleni 64 62 765 
§22 zák. 372/90 Zb. - §25 zák.č.8/09 – park. na chodníku 41 41 505 
§22 zák. 372/90 Zb.- šikmé rovn.čiary V13 6 6 55 
§22zák. 372/90 Zb. - §25 zák.č.8/09 – park. na prechode 4 3 45 
§22 zák. 372/1990 Zb. - §23,§25 zák.č.8/09 o cest. Prem. 12 11 110 
§22 zák 372/1990 Zb. – Kruhový objazd – prikázaný smer 118 110 1120 

SPOLU: 1473 1286 19705 
 
 
Tabuľka č. 5 

 Trestné činy Počet zistených 
TČ 

§171 zákon č. 300/2005 Z.z. Trestý zákon – prechovávanie omamných 
látok 

9 

§212 zákon č.300/2005 Z.z. Trestný zákon -  krádež, prečin krádeže  21 
§245 zákon č.300/2005 Z.z. Trestný zákon – poškodzovanie cudzej veci 1 
§219 zákon č.300/2005 Z.z. Trestný zákon – neopr.výroba el.platobného 
prostriedku 

1 

CELKOVO 32 
 
 
Tabuľka č. 6 

Iný správny delikt Počet Spôsob  vybavenia 
   
Zákon č. 219/1996 Z.z. o ochrane pred 
zneužívaním alkoholických nápojov  a 
zriaďovaní  záchytných izieb v znení 
neskorších predpisov 

2 Postúpené  mestu/ obci ( podľa 
trvalého pobytu osoby)  

zákon 08/2009 Z.z. o cestnej premávke 
v znení neskorších predpisov 

2 OR PZ  - ODI Galanta 

VZN č.2/09 – prevádzkový čas 6 Postúpené  mestu  
 CELKOVO 10   

 
 
Tabuľka č.7 

 
Spôsob riešenia zistených vecí  za rok 2012  

 

 
počet 

 
Vyjadrenie   

v % 
Dohovorom 38 2,51 
Bloková pokuta 1286 85,02 
Zaslané na Obvodný úrad Galanta 13 0,86 
Zaslané na Dopravný inšpektorát 34 2,24 
Postúpené na  mesto – správny orgán 12 0,79 



Uložené záznamom § 60/3 písm. b 48 3,17 
Odložené záznamom  § 60/3 písm. a 31 2,05 
Oznámené na OOPZ,  orgánom činných v TK 40 2,64 
V riešení zostáva 13 0,73 

 

 
 

 

 
 
 

Spôsob zistenia priestupkov v roku 2012 

Operačná služba  (4 policajti)  
Kamerovým systémom operačná služba mestskej polície zaznamenala a zdokumentovala 
celkom 541  priestupkov, čo z celkového počtu zistených priestupkov predstavuje 36 % 
(viď.graf „spôsob zistenia priestupkov“).  
 



Prípady, ktoré nespadali do kompetencie mestskej polície boli oznamované orgánom 
príslušným na ich vybavenie (napr. ODI Galanta, UJaKP). Orgánom činným v trestnom 
konaní bolo na základe dožiadania poskytnutých 25 záznamov kamerového systému. 

Hliadková služba  (8 policajtov) 
Príslušníci MsP vykonávajúci hliadkovú činnosť zaevidovali a  riešili celkom 974 
priestupkov, z ktorých 368 zistili na základe oznamu od občana a 606 vlastnou činnosťou. 

 

 
 

 
 



 
 

Verejný poriadok  (VZN mesta, § 47, § 48, § 49, § 50 zák. č. 372/90 Zb. a iné 
zákony) 

V hodnotenom období bolo mestskou políciou na úseku verejného poriadku zistených 
a zaevidovaných celkom 289 vecí, z ktorých bolo 247 priestupkov, 32 trestných činov a 10 
iné správne  delikty Z uvedeného počtu priestupkov bolo v blokovom konaní doriešených 
155, za ktoré mestská polícia vybrala pokuty v celkovej výške  1890,-€. Trestné činy a iné 
správne delikty boli postúpené vecne príslušným orgánom na vybavenie. 
Medzi najčastejšie oznamované veci na úseku verejného poriadku patrili priestupky proti 
majetku podľa § 50 zákona o priestupkoch (62 prípadov). Išlo o priestupky, ktoré boli 
mestskej polícii oznamované z predajní potravín, kde sa jednalo o drobné krádeže tovaru 
a tiež rôzne krádeže predmetov druhotných surovín (farebné kovy), ktorými si páchatelia 
zabezpečovali prísun finančných prostriedkov potrebných na živobytie, alkohol a iné 
návykové látky, ale aj priestupky, pri ktorých dochádzalo ku škodám na majetku mesta 
poškodzovaním alebo krádežou smetných nádob. V 27.prípadoch bolo v súvislosti s riešením 
priestupkov proti majetku zistené, že zo strany páchateľa ide o opakované konanie, za ktoré 
bol už v predchádzajúcich dvanástich mesiacoch postihnutý a keďže takéto konanie sa podľa 
trestného zákona posudzuje ako trestný čin krádeže, boli všetky prípady odstúpené PZ SR . 
V priebehu roka v meste Sereď dochádzalo častejčie ku krádežiam smetných nádob a za 
pomoci kamerového systému od občana a kamerového systému MsP sa podarilo zistiť osobu 
páchateľa zo Sládkovičova a však sa preukázali iba dve odcudzené smetné nádoby, ale od tej 
doby krádeže smetných nádob nepokračovali. 
 
 



 
 

 

 
 

Priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky  

Na úseku dopravy zaznamenala a zaevidovala mestská polícia celkom 1199 prípadov 
porušenia dopravných značení. Z uvedeného počtu dopravných priestupkov bolo v blokovom 
konaní doriešených 1128 priestupkov. Za udelené blokové pokuty vybrali policajti celkom 
17.755,-€.  
Najčastejšie evidovanými a riešenými priestupkami na úseku cestnej premávky boli 
priestupky spáchané neuposlúchnutím zákazu, ktorý vyplýva z dopravných značení : Zóna 
zákazu státia IP24b – 288 prípadov, B34–zákaz zastavenia – 234 prípadov,  B27a,b (zákaz 
vjazdu nákladných automobilov, zákaz odbočovania) pre vozidlá s celkovou hmotnosťou 
prevyšujúcou 12 ton - 214 prípadov, kruhový objazd prikázaný smer C7 – 118 prípadov 
a porušenie § 25 zákona o cestnej premávke parkovanie na tráve a chodníku - 105 prípadov.  
Podľa ulíc bolo najviac priestupkov na úseku cestnej premávky zistených na ul. Nám.Slobody 
-377, Komenského – 160, Cukrovarská – 107, Šulekovská+Čepeňská - 135. V súvislosti 



s riešením predmetných priestupkov použili policajti MsP v 153. prípadoch technické 
zariadenie na zabránenie odjazdu motorového vozidla (tzv.papuča). 
 

 
 
 

 

 

Kontroly vykonávané MsP  

V priebehu hodnoteného obdobia boli hliadkami MsP, v rámci výkonu služby alebo v zmysle 
prijatých požiadaviek, vykonávané kontroly objektov (napr. školy, kaštieľ, trhovisko, garáže 
a pod.), parkovísk, obytných blokov a iných verejných priestranstiev zameraných na ochranu 
verejného poriadku, občianskeho spolužitia a majetku. Podľa služobnej dokumentácie bolo 
v priebehu sledovaného obdobia vykonaných  6 240  cielených kontrol.  

V rámci projektu  „Pre aktívne starnutie seniorov mesta Sereď“, ktorý bol realizovaný 
vďaka finančnej podpore z grantového programu  Zelená pre seniorov Nadácie Orange  sa  



aktívne  v  roku 2012 zúčastnili 3. seniori na výkone dohľadu nad bezpečným prechodom detí 
v blízkosti školských zariadení. Na samostatný výkon dohľadu na priechodoch pre chodcov 
boli seniori preškolení a zacvičení. Každý senior získal povolenie Dopravného inšpektorátu 
PZ SR Galanta na zastavovanie motorových vozidiel na priechodoch pre chodcov. Seniori 
vykonávali dohľad na priechodoch pre chodcov v  blízkosti školských zariadení  na 
ul.Čepeňská p. Takáč do 2.10.2012, ktorý pre chorobu ukončil činnosť. a  na ul.Cukrovarskej 
a Fándlyho v Seredi.  P. Sloboda, ktorý pre operáciu ukončil a spolu sním aj p. Javorová ptre 
ťažkú chorobu manžela ukončila 23.11.2012.   

Počas roku 2012 (s výnimkou prázdnin, sviatkov a víkendov) vykonali  dohľad 
celkovo 187 krát.   
 
Odchyt psov  poverenou organizáciou bol v sledovanom období realizovaný celkovo 4x,  boli 
odchytení 4. psi. Avšak v  priebehu sledovaného obdobia bol občanmi mesta Sereď  celkovo 
nájdený pes v 47. prípadoch,  z  toho sa u 17-tich psov našiel skutočný majiteľ. V 1. prípade si 
psíka ponechal nálezca, v dvoch prípadoch našla psovi nového majiteľa veterinárna 
ambulancia MVDr. B. Garaja v Seredi. V 21-tich prípadoch sa o nájdených psíkov postaralo 
OZ Tulák, ktoré im našlo dočasný domov. V dvoch prípadoch nájdeného psíka umiestneného 
v klietke na dvore MsP Sereď vypustila neznáma osoba.  

Spolupráca s inými orgánmi a organizáciami  

Mestská polícia v hodnotenom období spolupracovala s inými orgánmi a organizáciami 
celkom v 612. prípadoch.  
 
Mestský úrad Sereď  77 x  (odvoz banka, civilná ochrana,  asistencia, doručenie)   
Okresný súd Galanta          246 x  (doručenie súdnej písomnosti, zistenie pobytu)  
Exekútorský úrad   54 x  (doručenie  úradných písomností ) 
Obvodný úrad Galanta   13 x  ( doručenie písomných zásielok) 
HaZZ Sereď     16 x         
RZP     28 x  
Vojenský útvar      4 x 
Železničná polícia      5 x 
Okresná prokuratúra    2 x  
Policajný zbor            167 x      - preverenie oznamu od občanov  85 x, 
                                                                      - preverenie objektu PCOO       2 x, 
                                                                      - súčinnosť pri zákroku                 39 x, 
                     - dožiadania             20 x  
        - iné dožiadania    21 x, 

Vlastnou činnosťou predviedli hliadky MsP  37 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 13. prípadoch. 
Donucovacie prostriedky boli požité v súlade so zákonom o obecnej polícii.  
 



 
V dňoch 07.05.2012 v čase 00.35 hod. a dňa 17.05.2012 v čase o 15.00 hod. vykonala hliadka 
MsP Sereď v súčinnosti s hliadkou OOPZ Sereď kontrolu oblasti hrádze od ul. Garbiarska – 
Novomestská po šintavský most. Kontrola bola zameraná na pohyb osôb závislých od 
omamných látok. V čase kontroly nebola na mieste spozorovaná žiadna osoba závislá od 
omamných látok.  

Dňa 29.06.2012 hliadka MsP Sereď v čase od 13.00-15.00 hod. vykonala v súčinnosti s OO 
PZ  Sereď  kontrolu na požívanie alkoholických nápojov mladistvými a maloletými osobami. 
Kontrola bola vykonaná  v reštauračných a  pohostinských prevádzkach na území mesta 
Sereď. Pri kontrole nebola v prevádzkach spozorovaná žiadna maloletá, alebo mladistvá 
osoba požívajúca alkoholické nápoje.  

Dňa 22.11.2012 hliadka MsP Sereď v čase 12.45 hod. a 17.20 hod. vykonala v súčinnosti 
s OO PZ  Sereď  kontrolu na požívanie alkoholických nápojov mladistvými a maloletými 
osobami. Kontrola bola vykonaná  v reštauračných a  pohostinských prevádzkach na území 
mesta Sereď. Pri kontrole nebola v prevádzkach spozorovaná žiadna maloletá, alebo 
mladistvá osoba požívajúca alkoholické nápoje.  

Dňa 23.11.2012  hliadka MsP Sereď v čase o 09.00 hod. vykonala v súčinnosti s PZ SR 
preventívno-výchovnú akciu zameranú na zisťovanie omamných látok a prekurzorov, za 
pomoci špeciálne vycvičeného  služobného psa PZ SR. Preventívna akcia bola vykonaná 
v Obchodnej akadémii Sereď. Pri kontrole nebolo zistené žiadne držanie omaných látok, 
alebo prekurzorov. 

Zabezpečovanie činnosti PCOO 

V súlade s § 3 ods.1 písm. b) zákona o obecnej polícii, vykonávala Mestská polícia Sereď 
ochranu majetku obce a občanov pred poškodením, zničením, stratou a zneužitím pomocou 
pultu centralizovanej ochrany objektov. 
Mestská polícia za sledované obdobie celkovo chránila  42 objektov : 

·  podnikateľské objekty – 20;  
· školy a predškolské zariadenia – 15;  
· objekty v majetku mesta - 5;   
·  rodinné domy – 2;  

V súvislosti so zabezpečením PCOO vykonali hliadky MsP celkom  278  výjazdov (priemer 
1,3 výjazdu za 24 hod.). Narušenie objektu bolo v priebehu sledovaného obdobia 
zaznamenané 4x, z toho bol v dvoch prípadoch páchateľ zaistený hliadkou MsP Sereď priamo 
na mieste. V zmysle zmluvných podmienok bolo v sledovanom období za prenájom 
vysielacích zariadení fakturovaných  celkom  24 068,31 € s  DPH.  
 
 
        Náčelník MsP Sereď  
           JUDr. Ján Mizerík  
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