
Informatívna správa o činnosti Mestskej polície Sereď za rok 2014 
 

 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  2014“. 

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 19 zamestnancov z toho:  

- výkon služby 16 príslušníkov MsP (vrátane náčelníka a zástupcu náčelníka), 
- hliadková služba – 10 príslušníkov MsP, 
- operačná služba – 4 príslušníci MsP, 
- oddelenie prevencie - 1 príslušník, 
- administratívny referát - 1 zamestnankyňa, 
- chránená dielňa -  8 pracovníkov ZŤP ( od 15.11.2014 - 6 pracovníkov ZŤP) 
Od roku 2013 je na materskej dovolenke jedna policajtka, 
 
Plnenie úloh, ako i dosiahnuté výsledky mestskej polície boli pravidelne hodnotené a 
kontrolované. 

Podanie na príslušníkov MsP označené ako sťažnosť (v zmysle podmienok zákona č.9/2010 
Z.z. o sťažnostiach) bolo v hodnotenom období podané v troch prípadoch, pričom v dvoch 
bola sťažnosť neopodstatnená, a v jednom prípade bola sťažnosť opodstatnená, policajti 
Tomáš Kališ , Martin Slabý a Miroslav Vaško boli potrestaný podľa § 25 ods. 3 písm. bc) 
disciplinárneho poriadku - pracovného poriadku Mestskej polície Sereď, tým, že si neplnili 
pokyny, príkazy nadriadených, alebo náčelníka vydané v súlade s právnymi predpismi, ak 
nariadenia neustanovujú inak. 

V priebehu roka 2014 absolvovali príslušníci mestskej polície mimo riadneho výkonu služby 
nasledovné školenia a odborné výcviky: 

- právne predpisy vzťahujúce sa na činnosť MsP,  zákon o obecnej polícii, priestupky a iné 
správne delikty, dohľad nad dodržiavaním nariadení mesta, VZN mesta Sereď, nariadenia 
náčelníka MsP Sereď, vyhotovovanie spisových materiálov,  kontrola požívania 
alkoholických nápojov, taktika a spôsob policajnej streľby. 

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 mesta monitorujúceho verejné priestranstvá na území mesta v počte 55 
kamier, z ktorých je 34 statických a 21 otočných (spravujeme aj dve statické kamery na ul. 
Spádovej). Ďalších šesť kamier bolo v rámci projektu prevencia kriminality vysúťažené v 
mesiaci december a vo februári 2015 budú nainštalované. 

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 
organizáciami pôsobiacimi na území mesta alebo spolupracovala na organizácii 
a zabezpečovaní nasledujúcich akcií: rybárske preteky, cyklomaratón, Sereďský hodový 
jarmok, charitatívny cyklo-pelotón, zabezpečovanie podujatí kultúrneho leta, zabezpečovanie 
kontroly sociálnych bytov, vykonávanie dozoru pri deratizácii na ul. Cukrovarská č. 181, 
vykonávanie kontroly v určených vchodov v bytových domoch. 

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,  čo  predstavuje celkovo 1995 hod. práce nadčas v priemere 
124,7  hod. na jedného príslušníka mestskej polície.    

V súvislosti s výkonom služby hliadky mestskej polície za rok 2014 prejazdili na služobných 
vozidlách celkom 56 935 km, čo v priemere na 12 hodinovú službu vychádza  77,78 km. 

O činnosti mestskej polície mali občania mesta možnosť oboznámiť sa s jednotlivými 
udalosťami, ktoré mestská polícia v rámci svojej činnosti riešila prostredníctvom „Seredských 
noviniek“, internetových novín „Seredonline“, regionálnej televízie RTV Krea, Nitrianskych 
novín SME, ako aj na stránkach www.msp.sered.sk. 

 

Činnosť oddelenia kriminálnej prevencie 

Činnosť oddelenia kriminálnej prevencie Mestskej polície v Seredi (ďalej len „oddelenie prevencie“) 
je vykonávaná v súlade s  Pracovným poriadkom Mestskej polície v Seredi (zo dňa 20.9.2013). 
V sledovanom období výkon prevencie na oddelení prevencie zabezpečovala Mgr. Karin Kapustová 
PhD.. 

Preventívne aktivity oddelenia prevencie MsP Sereď sú realizované na základe ponuky 
preventívnych aktivít a programov na aktuálny školský rok (rámcový prehľad ukazuje tab. č. 1) a sú 
realizované na základe dohody so školským zariadením resp. subjektom, ktorý o realizáciu konkrétnej 
aktivity prejaví záujem. 

V druhom polroku 2014 sa činnosť oddelenia prevencie zameriavala na prioritnú os preventívnych 
aktivít s ľudskoprávnym zameraním (programy nešpecifickej prevencie intolerancie, program 
a aktivity špecifickej prevencie intolerancie a šikanovania, odborné semináre, súťaže), na realizáciu 

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


ktorých získala MsP Sereď grant z Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 
v rámci dotačného programu Podpora a ochrana ľudských práv a slobôd LP/2014. Na realizáciu 
projektu s názvom Ľudské práva = učme sa mať v úcte seba a iných bol MsP udelený grant vo výške 
5000,- €.  

Tabuľka č.1 Ponuka preventívnych aktivít a programov  

Zariadenie  Ponuka  

Základná škola  - prevencia závislostí 
- riziká spojené s používaním PC a internetu 
- násilie, agresia, agresivita, intolerancia , xenofóbia  
- asertivita 
- oblasť ľudských práv 
- viktimačná prevencia a bezpečnostné návyky 
- všeobecné osvetové témy a zvyšovanie právneho vedomia  
- projekt „ Srdce  na dlani“ ( pre ZŠ 1-2 ročník ) 

Stredná škola  

Zariadenie pre seniorov podľa dopytu  

Materské školy  projekt „ Srdce na dlani“, dopravná výchova, „Psíček šteká hav-hav-hav, pekne 
hlasno na pozdrav) 

Dlhodobý výchovno-preventívny program Srdce na dlani pre MŠ a ZŠ je dlhodobo realizovaným 
projektom, o realizáciu ktorého je zo strany materských a základných škôl veľký záujem. Program sa 
zameriava na rozvoj sociálnych a emočných zručností detí a zahŕňa nácvik empatie, regulovanie 
emócií a riešenie konkrétnych problémov detí. Jedná sa o projekt, ktorý je schválený Ministerstvom 
školstva ako učebná pomôcka v MŠ a ZŠ. V priebehu roka 2014 bol program realizovaný v desiatich 
triedach šiestich materských škôl s celkovým počtom 226 detí v predškolskom veku zaradených do 
programu (tab. č. 2) a v desiatich triedach dvoch základných školách s celkovým počtom 178 žiakov 
(tab. č. 3).  

Tabuľka č. 2 Prehľad realizácie programu Srdce na dlani pre MŠ 

MŠ zaradené do projektu Termín realizácie 

Počet 
realizovaných 

stretnutí 

Počet tried 
zaradených do 

programu v 
kalendárnom roku 

Počet detí 
zaradených do 

programu 

MŠ Komenského, blok A január - jún 2014 32 1 25 
MŠ Komenského, blok B január - december 2014 43 2 49 
MŠ Murgašova január - december 2014 29 2 33 
MŠ Podzámska september - december 2014 12 1 24 
MŠ D. Štúra január - december 2014 40 3 71 
MŠ Fándlyho september - december 2014 11 1 24 
Spolu MŠ: 6 167 10 226 

 

 

 

 



Tabuľka č. 3 Prehľad realizácie programu Srdce na dlani pre ZŠ 

ZŠ zaradené do 
projektu Termín realizácie 

Počet 
realizovaných 
stretnutí 

Počet tried 
zaradených do 
programu v 
kalendárnom roku 

Počet detí 
zaradených do 
programu 

ZŠ J. A. Komenského január - december 2014 57 5 113 
ZŠ J. Fándlyho september - december 2014 26 3 65 
Spolu ZŠ: 2 83 8 178 

 

V školských zariadeniach sú realizované rôzne tematicky zamerané preventívne aktivity vo forme 
školských preventívnych aktivít a programov (tab. 4). Rovnako sú tematicky zamerané prednášky 
a workshopy určené aj iným subjektom. V roku 2014 sme realizovali 160 tematicky zameraných 
preventívnych aktivít (tab. č. 4) v 8 materských školách, 4 základných školách, na 2 stredných školách 
a v zariadení pre seniorov (DD a DSS). 
 
Tabuľka č. 4 Prehľad realizácie tematicky zameraných preventívnych aktivít vo forme školských 
preventívnych aktivít/programov 

Tematické zameranie Zapojené subjekty 

Počet 
realizovaných 
stretnutí/hodín 

Počet 
účastníkov 

Negatívne emócie Zariadenie pre seniorov 1 25 
Hnev Zariadenie pre seniorov 1 28 
Unplugged ZŠ J. Fándlyho 11 201 

Tvoja správna voľba 
ZŠ J. A. Komenského 

14 273 ZŠ J. Fándlyho 
(tvorivá interaktívna dielňa) CZŠ sv. Cyrila a Metoda 

Špeciálna ZŠ 
Alkohol Zariadenie pre seniorov 1 46 
Alkohol a fajčenie Gymnázium V. Mihálika 2 44 
Fajčenie Zariadenie pre seniorov 1 28 

Nešpecifická prevencia intolerancie/šikanovania CZŠ sv. Cyrila a Metoda 13 202 ZŠ J. A. Komenského 
Špecifická prevencia intolerancie/šikanovania CZŠ sv. Cyrila a Metoda 2 22 
Šikanovanie Špeciálna ZŠ 1 15 

Asertivita (asertivita - agresivita, asertívne 
zručnosti: rozhovor, prijímanie a dávanie spätnej 
väzby, komplimenty a kritika) 

Špeciálna ZŠ 

21 334 ZŠ J. Fándlyho 
ZŠ J. A. Komenského 
Zariadenie pre seniorov 

Agresia, agresivita, násilie, šikanovania 
CZŠ sv. Cyrila a Metoda 

4 66 Špeciálna ZŠ 
ZŠ J. Fándlyho 

Násilie ,agresia, agresivita vo vzťahoch a v 
sociálnych skupinách Gymnázium V. Mihálika 2 27 

Agresia, násilie = porušovanie ľudských práv CZŠ sv. Cyrila a Metoda 2 22 
Riešenie konfliktov CZŠ sv. Cyrila a Metoda 4 47 
Krádeže a šikanovanie ZŠ J. Fándlyho 3 60 
Ako to urobiť, nech nezačnem sa biť CZŠ sv. Cyrila a Metoda 2 20 
Odraz porušovania medziľudských vzťahov v 
priestupkovom a trestnom práve Zariadenie pre seniorov 1 31 
Ľudské práva a trestnoprávna zodpovednosť Gymnázium V. Mihálika 3 49 
Mať právo = mať zodpovednosť ZŠ J. A. Komenského 3 51 
Diskriminácia, xenofóbia Špeciálna ZŠ 2 18 
Obrazy ľudských práv v nás ŠKD pri ZŠ J. Fándlyho 10 82 



ZŠ J. A. Komenského 

Hranice mojej tolerancie Špeciálna ZŠ 4 38 ZŠ J. Fándlyho 
Nedotýkajte sa, ľudská bytosť! ZŠ J. A. Komenského 7 144 
Porušovanie ľudských práv vo virtuálnom svete 
internetu. 

OA 4 73 CZŠ sv. Cyrila a Metoda 
Násilie vo virtuálnom svete internetu CZŠ sv. Cyrila a Metoda 1 20 
Internetové priateľstvá CZŠ sv. Cyrila a Metoda 2 32 
Závislosť od internetu CZŠ sv. Cyrila a Metoda 2 24 
Nevhodný obsah na internete CZŠ sv. Cyrila a Metoda 1 16 
Bezpečnostné návyky: doma, na ulici, v 
hromadnej doprave, prev. napadnutia, zneužitia Gymnázium V. Mihálika 2 39 

Kontakt s neznámymi osobami ZŠ J. Fándlyho 3 69 
Zábavná pyrotechnika CZŠ sv. Cyrila a Metoda 2 24 
Bezpečnosť na ceste Zariadenie pre seniorov 1 29 

Dopravná výchova pre MŠ 

MŠ D. Štúra 

15 275 

MŠ Fándlyho 
MŠ Komenského A 
MŠ Murgašova 

(prenosné dopravné ihrisko - výklad, nácvik) MŠ Komenského B 
MŠ Podzámska 
MŠ Cukrovarská 
MŠ Pažitná 

Bezpečne do školy CZŠ sv. Cyrila a Metoda 5 76 ZŠ J. A. Komenského 
Bezpečne na bicykli CZŠ sv. Cyrila a Metoda 3 51 ZŠ J. A. Komenského 

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

MŠ Murgašova 

4 105 MŠ Cukrovarská 
MŠ D. Štúra 
MŠ Podzámska 

Spolu MŠ: 8, ZŠ: 4, SŠ: 2, ZSS: 1 160 2706 
 

Preventívne aktivity vo forme školských programov s konkrétnym tematickým zameraním 
doplňujú aktivity vo forme mimoškolských programov: prípravy MDD, zábavno-súťažne 
popoludnia, denný letný tábor, exkurzie a pod..  
V roku 2014 bolo vyhlásených 5 súťaží, z toho boli 4 súťaže s celkovým počtom 230 
prihlásených detí zrealizované (tab. č. 5).  
 
Tabuľka č. 5 Prehľad realizácie preventívnych aktivít vo forme súťaží 

Názov súťaže 
Školské zariadenia zapojené do 

súťaže 
Počet súťažných 

diel 

Počet detí 
zapojených do 

súťaže 

Futbalový turnaj o pohár mestskej polície  ZŠ J. A. Komenského 
/ 35 Hrajme s rešpektom ZŠ J. Fándlyho 

CZŠ sv. Cyrila a Metoda 

Obraz ľudských práv v nás 

ZŠ J. A. Komenského 

132 135 

ZŠ J. Fándlyho 
ZUŠ J. Kvetoňa-Fischera 
Špeciálna ZŠ 

(výtvarná súťaž) ZŠ Vlčkovce 
ZŠ Šoporňa 
ZŠ Zemianske Sady 

Oslava ľudských práv poéziou a prózou - ZŠ J. A. Komenského 43 51 



tvorba ZŠ J. Fándlyho 
ZUŠ J. Kvetoňa-Fischera 
Gymnázium V. Mihálika 
ZŠ Zemianske Sady 

Oslava ľudských práv poéziou a prózou - 
prednes ZUŠ J. Kvetoňa-Fischera 

/ 9   ZŠ Šintava 
ZŠ Pusté Sady 

Environmentálna súťaž    
vyhlásená nerealizovaná pre nezáujem Nech je svet okolo nás krajší 

Spolu Školských zariadení:   9 175 230 
 

Pri príležitosti MDD sa Mestská polícia Sereď zúčastnila na MDD bezpečnostných 
a záchranných zložiek pri vodnej ploche Koleno, na ktorej sa zúčastnili deti nielen 
zo seredských materských a základných škôl, ale aj deti z okolitých MŠ a ZŠ v celkovom 
počte 1810 detí. A rovnako pri príležitosti MDD sme boli oslovení ŠKD pri ZŠ J. Fándlyho 
k príprave zábavno-súťažného popoludnia pre 92 detí z ŠKD pri J. Fándlyho v Seredi (tab. č. 
6).  
Exkurzií na MsP sa zúčastnilo 6 skupín detí v celkovom počte 129 detí (tab. č. 6). 
V mesiaci júl 2014 sa konal denný letný tábor MsP, ktorého sa zúčastnilo 54 detí zo Serede 
a okolia. Letný denný tábor sa konal v dvoch turnusoch (14.7.-18.7., 21.7.-25.7.) v priestoroch 
Centra voľného času pri ZŠ J. A. Komenského v Seredi. 
 
Tabuľka č. 6 Prehľad realizácie iných preventívnych aktivít  

Názov aktivity Školské zariadenia  
Počet realizovaných 

aktivít 
Počet 

účastníkov/detí 

MDD bezpečnostných a 
záchranných zložiek  

MŠ Komenského A 

1 1810 

MŠ Cukrovarská 
MŠ Pažitná 
MŠ Fándlyho 
MŠ D. Štúra 
MŠ Murgašova 
MŠ Abrahám 
ZŠ J. A. Komenského 
Špeciálna ZŠ 
ZŠ Vinohrady nad Váhom 
ZŠ Abrahám 
ZŠ Matúškovo 

MDD v ŠKD ŠKD pri ZŠ J. Fándlyho 1 92 

Exkurzia na MsP Sereď 
ZŠ J. Fándlyho 

6 129 MŠ Murgašova 
ŠKD pri ZŠ J. Fándlyho 

Odborný seminár: Stratená 
generácia  
(externý lektor) 

ZŠ J. A. Komenského 

5 240 

ZŠ J. Fándlyho 
CZŠ sv. Cyrila a Metoda 
Špeciálna ZŠ 
OA 
Gymnázium V. Mihálika 
ZŠ Vinohrady nad Váhom 

Odborný seminár: Róm? Cigán? 
Neróm? Gadžo? 
(externý lektor) 

CZŠ sv. Cyrila a Metoda 
4 244 Špeciálna ZŠ 

Gymnázium V. Mihálika 



OA 
ZŠ J. A. Komenského 
ZŠ J. Fándlyho 

Oslava ľudských práv 

ZŠ J. A. Komenského 

1 145 

ZŠ J. Fándlyho 
Špeciálna ZŠ 

(vyhodnotenie súťaží a slávnostný 
program) 

ZUŠ J. Fischera-Kvetoňa 
ZŠ Vlčkove 
ZŠ Pusté Sady 
ZŠ Šintava 

Spolu Školských zariadení:    20 18 2660 
 

Cyklus odborných seminárov Stratená generácia (na tému antisemitizmu a holokaustu) a Róm? 
Cigán? Neróm? Gadžo?, rovnako súťaže s ľudskoprávnym zameraním (Oslava ľudských práv 
poéziou a prózou – tvorba, prednes, Obraz ľudských práv v nás) a slávnostný program s vyhlásením 
výsledkov Oslava ľudských práv boli realizované vďaka grantovej podpore Ministerstva 
zahraničných vecí a európskych záležitostí SR v rámci dotačného programu Podpora a ochrana 
ľudských práv a slobôd LP/2014.  

Tabuľka č. 7   Sumár realizovaných preventívnych aktivít oddelením kriminálnej prevencie MsP Sereď v roku 2014 
Preventívne aktivity podľa tematického zamerania, cieľových 
skupín a spôsobu výkonu Počet stretnutí/hodín Počet účastníkov 

Srdce na dlani pre MŠ 167 226 
Srdce na dlani pre ZŠ 83 178 
Tematicky zamerané preventívne aktivity vo forme 
školských preventívnych aktivít/programov 160 2706 
Súťaže 4 230 
Iné preventívne aktivity 18 2660 
Spolu 432 6000 

 

Ocenenia:   

V mesiaci Január 2014 sa MsP Sereď zapojila do súťaže vyhlásenej občianskym 
združením eSlovensko v rámci projektu Zodpovedne sk.. Súťaž bola určená žiakom, školám, 
samosprávam a preventistom, ktorým záleží na bezpečnosti detí na internete a venujú sa téme 
bezpečného používania internetu a mobilných technológii. Špeciálnou témou 5. ročníka 
súťaže bola téma: netolerancia, nenávistné prejavy a diskriminácia. Mestská polícia Sereď 
získala Zlaté ocenenie v kategórii preventisti a špeciálnu cenu za najzodpovednejšiu políciu. 

V mesiaci máj 2014 Mestská polícia Sereď prijala od spol. Transpetrol, a.s. Bratislava 
finančný dar vo výške 500,-€, ktorý je viazaný darovacou zmluvou na preventívne aktivity 
realizované MsP Sereď.  

Dňa 30.06.2014 bola Mestská polícia Sereď ocenená 3.miestom v súťaži Trnavského 
samosprávneho kraja Ekologický čin roka 2013 za projekt environmentálnej súťaže 
s názvom „ Nech je svet okolo nás krajší“ – 2.ročník. Mestská polícia Sereď získala finančné 
ocenenie vo výške 200,-€, toto bolo použité na realizáciu preventívnej činnosti MsP Sereď.  

 

 



I N F O R M A T Í V N A   S P R Á V A   Č I N N O S T I   M S P   S E R E Ď  
( za rok  2014 ) 

Policajti mestskej polície v tomto období zaznamenali a zaevidovali 1608 vecí, z ktorých bolo 
1588 priestupkov, 13 iných správnych deliktov a 7 trestných činov. V blokovom konaní 
udelili policajti MsP 1331 pokút v celkovej výške 18.120,-€.   60 osobám boli uložené pokuty 
na blok na pokutu nezaplatenú na mieste v celkovej sume 1854,-€ Do konca roka bolo z nich 
uhradených iba 27 pokút a zvyšných 33 pokút bolo odstúpených na exekučné konanie.    K 
31.12.2014 MsP eviduje pohľadávky vo výške 1.873,-€  

Prehľad zistených a riešených priestupkov v blokovom konaní za rok 2014 

Tabuľka č.8 

             Druh priestupku 
Počet 

zistených 
priestupkov 

Priestupky riešené  
v blokovom konaní 

Suma uložených 
blokových pokút 

§47,1,a zák.372/1990 Zb.- neuposlúchnutie výzvy VČ 1 1 15 
§47,1,c zák.372/1990 Zb.-budenie verej.pohoršenia 7 7 70 
§47,1,d) zák. 372/1990 Zb.-znečistenie verej. priestranstva  117 76 765 
§49,1, a) – d) zák. 372/1990 Zb. – Občian.spolunažívanie  10 4 80 
§50 zák. 372/1990 Zb. - proti majetku, krádeže  48 22 343 
§47,1,b) zák. 372/1990 Zb.- rušenie nočného kľudu  11 9 193 
VZN č.1/01 - zneškodňovanie komunálneho odpadu 6 2 20 
VZN č.1/13 - požívanie alk. nápoj. na VP+z.219/96 +§30 14 3 40 
VZN č.2/09 – prevádzkový čas 2 0 0 
VZN č.5/07 – o ochrane nefajčiarov+ z.377/2004 29 18 203 
VZN č.6/02 – o podmien.držania psov + zákon 282/02  42 30 329 
VZN č.7/98 - pouličný a ambulantný predaj v meste+§24 18 13 326 
VZN č.4/06 – ochrane verej.zelene 1 0 0 
VZN č.4/00 – plagátová výzdoba 7 2 20 
VZN č.4/07 – predaj na trhoviskách 9 9 95 
VZN č.13/12 – miestne dane 1 1 15 
Používanie pyrotechniky 2 2 15 
Trestné činy (krádeže, poruš.domovej slobody) 7 0 0 
§22zák. 372/90 Zb.- zákaz zastavenia DZ B34  156 150 2185 
§22zák. 372/90 Zb.- zákaz vjazdu všetk.vozidiel DZ B1 60 56 1100 
§22zák. 372/90 Zb.- zákaz vjazd. pre nákl. vozidlá B6, C1 58 55 1000 
§22zák. 372/90 Zb.-zákaz vjazd. pre kamióny B6+B27a,b 48 45 990 
§22zák. 372/90 Zb.- zákaz vjazdu -jednosmerka B2,IP3b 147 142 2050 
§22zák. 372/90 Zb.- zákaz státia DZ B33  63 62 885 
§22zák.372/90Zb.-zákaz státia B33- miesto pre hasičov  10 10 95 
§22zák. 372/90 Zb.- zóna s dopr.obmedzením IP24a+E10 4 4 100 
§22zák. 372/90 Zb.- zóna s dopr.obmedzením IP24a+B33 220 193 2815 
§22zák.372/90 Zb.- vyhrad.park. pre osoby ZŤP - IP16 29 25 410 
§22 zák. 372/90 Zb. – vyhradené parkovisko IP16 32 29 375 
§22 zák. 372/90 Zb. - §25 zák.č.8/09 – výj. z park. miest. 24 23 270 
§22 zák. 372/90 Zb. - §25 zák.č.8/09 – park. na zeleni 61 59 695 
§22 zák. 372/90 Zb. - §25 zák.č.8/09 – park. na chodníku 36 35 490 
§22 zák.372/90 Zb. – vodorovné značenia V12,V13 16 16 170 
§22 zák-372/90 Zb.- státie na kruhovom objazde 55 46 460 
§22 zák. 372/90 Zb. –prikázaný smer – C7, C2 215 208 2930 



§22 zák. 372/1990 Zb. - §23,§25 zák.č.8/09 o cest. prem. 42 34 425 
SPOLU: 1608 1391 19974 

Tabuľka č. 9 
Trestné činy Počet zistených 

TČ 
§194 zákon č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon – porušenie domovej slobody 1 
§212 zákon č.300/2005 Z.z. Trestný zákon - prečin krádeže  6 

Tabuľka č. 10 
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 

9 

 

Mesto Sereď 

VZN č.2/2009 – prevádzkový čas 2 Mesto Sereď 

Zákon č.8/2009 Z.z. O cestnej premávke 2 Dopravný inšpektorát Galanta 

Tabuľka č.11 

Spôsob riešenia priestupkov za rok 2014 počet Vyjadrenie v % 
Napomenutím 85 5,29 
Bloková pokuta 1391 86,50 
Zaslané na Obvodný úrad Galanta 2 0,12 
Zaslané na Dopravný inšpektorát 19 1,18 
Postúpené na mesto – správny orgán 11 0,68 
Uložené záznamom § 60 ods.3 písm. b 45 2,80 
Odložené záznamom § 60 ods.3 písm. a 23 1,43 
Oznámené na OOPZ, orgánom činných v TK 7 0,44 
V riešení zostáva 25 1,55 

 



 

 
Spôsob zistenia priestupkov v roku 2014 

Operačná služba  (4 policajti + 8/6 operátorov kamerového systému - ZŤP) 
Kamerovým systémom operačná služba mestskej polície zaznamenala a zdokumentovala 
celkom 1018 priestupkov, čo z celkového počtu zistených priestupkov predstavuje 63,31 % 
(viď. graf „spôsob zistenia priestupkov“). Za tieto priestupky bolo udelených 901 blokových 
pokút v celkovej sume 12.887,-€. 

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 37 záznamov kamerového systému. 

Hliadková služba   (10 policajtov). 
Príslušníci MsP vykonávajúci hliadkovú činnosť zaevidovali a riešili celkom 590 vecí, z 
ktorých 247 zistili na základe oznamu od občana a 343 vlastnou činnosťou. Za uvedené 
priestupky policajti uložili blokové pokuty v celkovej výške 7.087,-€.    

 



 

 

Prehľad priestupkov podľa veku priestupcov: 

 Vek priestupcu Počet priestupcov 
neznámy 69 
13 - 20 roční 96 
21 – 30 roční 381 
31 – 40 roční 442 
41 – 50 roční 297 
51 – 60 roční 217 
61 – 70 roční 81 
71 a viac roční 25 

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 334 vecí, z ktorých bolo 314 priestupkov, 7 trestných činov a 13 
iných správnych deliktov (požívanie alkoholických nápojov osobami mladšími ako 18 rokov, 



nedodržanie prevádzkových časov). Z uvedeného počtu priestupkov bolo v blokovom konaní 
doriešených 199, za ktoré mestská polícia vybrala pokuty v celkovej výške  2.529,-€. 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 (36 prípadov). Išlo o priestupky, ktoré boli 
mestskej polícii oznamované v súvislosti s krádežou drobného 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. Ďalej občania poukazovali na rušenia nočného kľudu, znečisťovanie verejného 
priestranstva o nezhody so susedmi v rámci občianskeho spolunažívania. Na úseku verejného 
poriadku boli kamerovým systémom najviac zaznamenaných 88 prípadov znečistenia VP 
odhodením nedopalku cigarety. Napriek tomu, že priestupok znečistenia VP exkrementami od 
psov je ťažko preukázateľný, policajtom sa vďaka kamier podarilo v 17 prípadoch doriešiť 
majiteľa psa.  Policajti v 29 prípadoch riešili aj nerešpektovanie zákazu fajčenia na zastávke 
SAD. V 18 prípadoch boli riešení pouliční predajcovia rôzneho spotrebného tovaru. V zmysle 
zákona č.282/2002 o podmienkach chovu psov boli majitelia psov riešení v 42 prípadoch, pri 
ktorých sa jednalo o priestupky ako nezabránenie voľného pohybu psa, útok psa na osobu 
alebo zviera, venčenie bez evidenčnej známky zákaz vodenia psa na zakázané miesto.  

V rámci verejného poriadku sa policajti denne snažili riešiť neprístojné správanie 
bezdomovcov nachádzajúcich sa v centre mesta. Všeobecne je veľký problém s migráciou 
týchto osôb a preto vždy vykázaním z jedného miesta sa presúvajú na iné miesto. Väčšinou sa 
jednalo o bezdomovcov, ktorí nemajú žiadnu ochotu prispôsobiť sa, pričom odmietajú cudziu 
pomoc napr. pri zimnom ubytovaní.  

 

Priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky  

Na úseku dopravy zaznamenala a zaevidovala mestská polícia celkom 1276 prípadov 
porušenia dopravných značení. Z uvedeného počtu dopravných priestupkov bolo v blokovom konaní 



doriešených 1192 priestupkov. Za uložené blokové pokuty vybrali policajti celkom 17.445,-€. Z 
pohľadu zisťovania predstavuje na  24 hodín  3,5  zisteného priestupku. Oproti minulého roku  to 
predstavuje zníženie o 1 priestupok na deň 

Najčastejšie evidovanými a riešenými priestupkami na úseku cestnej premávky boli priestupky 
spáchané neuposlúchnutím zákazu, ktorý vyplýva z dopravných značení: IP24a-B33- zóna 
s dopravným obmedzením 220  prípadov, B34 – zákaz zastavenia 156  prípadov, C7 - kruhový objazd 
209 prípadov, zákaz vjazdu do jednosmerky – 147 prípadov a porušenie §25 zákona o cestnej 
premávke parkovanie na tráve a chodníku 97 prípadov. Podľa ulíc bolo najviac priestupkov na úseku 
cestnej premávky zistených na ul. Nám. Slobody 509, Komenského 397,  Cukrovarská 97, vonkajší 
rad 42 a Šulekovská 42. V súvislosti s riešením predmetných priestupkov použili policajti MsP v 160 
prípadoch technické zariadenie na zabránenie odjazdu motorového vozidla (tzv.papuča). Občanmi 
bolo najčastejšie hlásené parkovanie na chodníkoch a verejnej zeleni, parkovanie na vyhradených 
parkoviskách a bránenie vo výjazde vozidlom. 

 

Oznámenia  

V hodnotenom období operačná služba mestskej polície zaznamenala a zaevidovala 
do knihy udalostí celkom 1 545 oznamov. Z uvedeného počtu bolo 1 391 oznamov od 
občanov, 45 oznamov od primátora a viceprimátora, 47 oznamov od náčelníka alebo zástupcu 
náčelníka mestskej polície a  62 oznamov a požiadaviek od iných organizácií. Všetky oznamy 
boli hliadkami fyzicky preverené, pričom sa preverovali aj anonymné oznamy.  

V 252. prípadoch priniesli na útvar MsP nájdené veci občania mesta ( peňaženka 16x, 
zvieratá ( 137x pes, 6x mačka, 3x páv, 1x nutria ) 147x, mobilný telefón 7x, doklady 12 x, kľúče 46 x, 
retiazka 1x, starý typ videokamery 1x, bicykel 5x, batoh 1x, ovládač na vozidlo 1x, MP4 
prehrávač 1x, USB kľúč 1x, bankokarta 4x, zdravotná karta 1x, študentská karta 1x, pánska 
taška 1x, EČV 1x, taška na prepravu zvierat 1x. V bankomate bola 3x nájdená finančná 
hotovosť v celkovej výške 360,-€ a 1x finančná hotovosť 80,-€ nájdená na schodisku 
činžovného domu. Celková nájdená finančná hotovosť v  peňaženkách bola  447,44 €  a  
 400,-Kč,  finančná hotovosť nájdená v  batohu bola 598,05 €. V prípade dokladov, 
peňaženiek a mobilných telefónov boli kontaktovaní majitelia. Finančná hotovosť ( nájdená 
v peňaženkách) v sume  227,44 €  bola odovzdaná majiteľom a  finančná hotovosť 220,-€ a 
400,-Kč nebola doposiaľ odovzdaná majiteľovi, nakoľko v peňaženke nebol žiadny kontakt. 



Tento  nález  bol vyhlásený mestským rozhlasom, na internetovej stránke MsP Sereď, majiteľ 
sa doposiaľ neprihlásil ( finančná hotovosť je uložená v trezore MsP Sereď a bude odovzdaná na OU 
Galanta). Finančná hotovosť 360,-€ nájdená v bankomate bola odovzdaná príslušnej pobočke 
banky, kde sa peniaze našli. Finančná hotovosť 598,05 € nájdená v batohu bola odovzdaná 
majiteľovi. Finančná hotovosť 80,-€ nájdená na schodisku činžovného domu bola odovzdaná 
majiteľovi.  V prípade nálezu ostatných predmetov MsP Sereď informovala občanov 
prostredníctvom mestského rozhlasu a internetovej stránky MsP Sereď. Vo väčšine sa občania  
prihlásili  a  prevzali si  väčšiu časť      kľúčov, doklady, bicykle, USB kľúč.  Predmety 
o ktoré sa občania neprihlásili,  sú  uložené na útvare MsP Sereď. 

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, detské jasle, 
kaštieľ, trhovisko, garáže, parkoviská, obytné bloky a pod.) a  iných verejných priestranstiev 
zameraných na ochranu verejného poriadku, občianskeho spolužitia a majetku. Podľa 
služobnej dokumentácie bolo v priebehu sledovaného obdobia vykonaných  7 208 cielených 
kontrol.  
Počas sledovaného obdobia (s  výnimkou prázdnin, sviatkov a víkendov) dohľad 
na priechodoch pre chodcov v blízkosti škôl vykonávali výlučne hliadky MsP Sereď. Dohľad 
prebiehal vo väčšine  na ul. Cukrovarská. Celkovo hliadky MsP  Sereď  vykonali dohľad 
163x.   

Odchyt zvierat 

V priebehu sledovaného obdobia bol občanmi mesta Sereď  celkovo  nájdený pes  v  137. 
prípadoch.  Z toho sa u  68. psov našiel skutočný majiteľ. V 7. prípadoch si psíka ponechal 
nálezca, v  8. prípadoch si psíka  ponechal  nový majiteľ  a v 48. prípadoch sa o nájdených 
psíkov postaralo OZ Tulák,  ktoré  im  našlo dočasný domov. V 2. prípadoch psík ušiel z 
voliéry umiestnenej v areáli MsP Sereď. Dobrovoľníci z OZ Tulák sa pravidelne starajú 
o všetkých nájdených psíkov umiestnených na útvare MsP Sereď. Psíkov  pravidelne venčia, 
zabezpečujú im potravu, veterinárnu starostlivosť, deky a  pod..   

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) zrealizovala 4x 
odber túlavého psa (pes bol nájdený občanom mesta Sereď), odchyt túlavých psov nebol 
v sledovanom období zrealizovaný.  

Počas sledovaného obdobia boli občanom mesta Sereď nájdené mačiatka v počte 5 ks ( MsP 
Sereď našla nových majiteľov), 1x dospelá mačka (nájdený majiteľ prostredníctvom veterinárnej 
ambulancie), 1x nutria ( nájdený majiteľ) a 3x páv ( ponechal si nálezca, skutočného majiteľa sa nepodarilo 
nájsť).  

Spolupráca s inými orgánmi a organizáciami  

Mestská polícia v hodnotenom období spolupracovala s inými orgánmi a organizáciami 
celkom v  537.  prípadoch.  
-  Mestský úrad Sereď                -            71 x    (civilná ochrana, asistencia, doručenie písomností) 
- Okresný súd Galanta            -         133 x    (doručenie súdnej písomnosti, zistenie pobytu)          



- Exekútorský úrad                 -           89 x    (doručenie  úradných písomností ) 
- Mesto Senec                             -              1 x    ( doručenie úradnej písomnosti ) 
- HaZZ Sereď                             -            13 x                
- RZP                                           -           15 x  
- Železničná polícia                     -             6 x 
- Notársky úrad Sereď        -       1 x   ( doručenie písomnosti)   
-    Policajný zbor                       -          208 x 

-  preverenie oznamu od občanov       97 x, 
-  súčinnosť pri zákroku                            35 x, 

             -  dožiadania                                              31 x, 
             -  iné dožiadania                                        45 x. 
                         

Vlastnou činnosťou predviedli hliadky MsP 13 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 7. prípadoch. Donucovacie 
prostriedky boli požité v súlade so zákonom o obecnej polícii.  

Dňa 24.01.2014 hliadka MsP Sereď vykonala v súčinnosti s  OOPZ Sereď a Colnou správou  
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 25.07.2014 hliadka MsP Sereď vykonala v súčinnosti s OOPZ Sereď kontrolu na 
požívanie alkoholických nápojov mladistvými a maloletými osobami. Kontrola bola 
vykonaná v reštauračnej prevádzke Biliard club Sereď. Pri kontrole boli v prevádzke 
spozorovaných 8 mladistvých osôb požívajúcich alkoholické nápoje. Vec bola zaevidovaná 
pod č.j. SD - 01-08/2014. Jednalo sa o chlapcov vo veku 16 - 17 rokov. Nameraná hodnota 
alkoholu bola v rozmedzí od 0,06 – 0,82 mg/l. Skúška na požitie alkoholických nápojov bola 
vykonaná na OOPZ Sereď za prítomnosti zákonných zástupcov. Jedna dospelá osoba bola 
hliadkou MsP Sereď riešená za umožnenie požívania alkoholu mladistvým osobám.   

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  41 objektov : 
- podnikateľské objekty – 14 
- školy a predškolské zariadenia – 17 
- objekty v majetku mesta, mestských org. - 8 
-  rodinné domy – 2 

V priebehu sledovaného obdobia sa z  PCOO na žiadosť majiteľa odpojili 1 podnikateľský 
objekty ( objekt odpojený ku dňu: 31.08.2014).   

V súvislosti so zabezpečením PCOO vykonali hliadky MsP v sledovanom období celkom  
541 výjazdov ( priemer 1,48 výjazdu za 24 hod.). Narušenie objektu bolo v priebehu sledovaného 



obdobia zaznamenané 3x. Vo všetkých prípadoch sa jednalo o  poškodenie obloka a dverí. 
V jednom prípade hliadka MsP Sereď zaistila páchateľa pri úteku, v jednom prípade boli 
zaistené odcudzené predmety  a  tretí prípad narušenia objektu bol spôsobený pri domovej 
prehliadke príslušníkmi  PZ SR.   

V zmysle zmluvných podmienok bolo v sledovanom období za prenájom vysielacích 
zariadení fakturovaných  celkom  23 443,99  €  s DPH.   

 
               Náčelník MsP Sereď  
        JUDr. Ján Mizerík  
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