
 

 

 

 

Mestská polícia Žiar nad Hronom   Tel: 045/678 71 70, 673 51 59 

 Š. Moysesa 46   Fax: 045/678 71 74  

 965 19 Žiar nad Hronom   www.ziar.sk, msp@ziar.sk 

 

 
 
 
 
 

Obsah                                                                                                                      Strana   
 
 
 

Úvod .......................…………….............................…………………………………...............……....... 2 
 

1. Personálna oblasť ........………………………………………....….………............................................ 2 
 
 

2. Oblasť výkonu služby ..………....................................………………………………………..…...…... 3 
 

2.1   Sociálno – patologické javy zachytené mestskou políciou v r. 2013 a ich vývoj ......................... 5 
2.2   Vývoj blokových pokút ................................................................................................................ 7 
2.3   Vývoj priestupkov proti verejnému poriadku a porušenia platných VZN ..................................... 8 
2.4   Vývoj priestupkov proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky ........................................... 9 
2.5   Priestupky na úseku chovu psov ................................................................................................ 10 
2.6   Priestupky na úseku porušenia zákazu požívania alkoholických nápojov na VPM .................... 12 
2.7   Priestupky na úseku ochrany proti odpadom .............................................................................. 13 
2.8   Priestupky na úseku ochrany nefajčiarov .................................................................................... 13 
2.9   Priestupky proti majetku .............................................................................................................. 14 
2.10 Ostatné činnosti vykonávané mestskou políciou ......................................................................... 15 

 
3. Strelecká príprava .....…………...................................................................................................….. 17 
 
4. Oblasť prevencie .......…...............................................................................…..….......................….. 17 
 
5. Oblasť prostriedkov bezpečnostnej technickej podpory ........................…..….......................….. 18 
 

5.1   Stredisko riadenia poplachov ...................................................................................................... 18 
5.2   Monitorovací kamerový systém ................................................................................................... 20 
5.3   Fotopasce ..................................................................................................................................... 22 
5.4   Informačné merače rýchlosti ........................................................................................................ 23 

 
6. Oblasť materiálno technického zabezpečenia ........….......................................................…...….. 24 
 
7. Správne konanie vykonávané na mestskej polícii ..............................................……...………..…. 26 

 
8. Oblasť legislatívy – príslušnosť v zmysle VZN ……………..………......................…...................... 28 

 

Záver ……………..………..........................................................................................…...................... 29 
 
Zoznam príloh ....……………………………..………........................................................................... 30 

 
 

 



 
 
 

Strana        2 
 

 

Mestská polícia Žiar nad Hronom   Tel: 045/678 71 70, 673 51 59 

 Š. Moysesa 46   Fax: 045/678 71 74  

 965 19 Žiar nad Hronom   www.ziar.sk, msp@ziar.sk 

Úvod 

 

 Mestská polícia v Žiari na Hronom (ďalej len MsP) je poriadkový útvar mesta zriadený Mestským 

zastupiteľstvom (MsZ) formou prijatia všeobecne záväzného nariadenia v zmysle § 19 Zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení, pôsobiaci pri zabezpečovaní mestských vecí verejného poriadku, ochrany 

životného prostredia v meste a plnení úloh vyplývajúcich zo všeobecne záväzných nariadení mesta, z 

uznesení mestského zastupiteľstva a rozhodnutí primátora mesta Žiar nad Hronom v zmysle Zákona SNR č. 

564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších zmien a predpisov.  

Základné úlohy príslušníkov mestskej polície sú zakotvené v § 3 Zákona SNR č. 564/1991 Zb. o 

obecnej polícii. Za účelom vyhodnotenia činnosti a jednotnosti sledovaných ukazovateľov mestských polícií 

bola vydaná Vyhláška č. 532/2003 Z. z. 24. novembra 2003, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia 

Zákona SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších zmien a predpisov a na jej základe sa 

vedie aj štatistický prehľad sledovaných ukazovateľov. 

 

 

1. Personálna oblasť 

 

Mestská polícia Žiar nad Hronom mala k 1. 1. 2013 zastabilizovaný počet príslušníkov, ktorí spĺňajú 

podmienku odbornej spôsobilosti príslušníka obecnej polície na výkon zastávaných funkcií v počte 18 

príslušníkov vrátane náčelníka MsP. Zloženie príslušníkov MsP pozostávalo z náčelníka mestskej polície, 13 

starších inšpektorov a 4 inšpektorov.  Priamo do hliadkovej činnosti bolo zaradených 14 policajtov. 

V priebehu roka 2013 došlo v personálnom obsadení Mestskej polície v Žiari nad Hronom k  

viacerým zmenám. K 31. 1. 2013 ukončil pracovný pomer jeden mestský policajt zaradený do priameho 

výkonu hliadkovej služby. K 30. 6. 2013 ukončil pracovný pomer náčelník mestskej polície Vladimír Mališ na 

vlastnú žiadosť. V mesiaci júl došlo k tragickej udalosti, keď pri dopravnej nehode (mimo služby) zahynul 

inšp. Jaroslav Mališ, ktorý bol zaradený v hliadkovej službe. Na základe horeuvedených skutočností poklesol 

stav mestských policajtov na 15 (vynímajúc zastupujúceho náčelníka). Tým sa mestská polícia v Žiari nad 

Hronom dostala do krízového stavu, kedy nebola schopná zabezpečovať a plniť s tak nízkym počtom 

zamestnancov ani základné úlohy vyplývajúce z § 3 Zákona SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii 

v nepretržitej službe. Väčšina policajtov mala v tom čase ešte nevyčerpanú takmer celú alebo podstatnú 

časť dovolenky z predchádzajúceho roka. Aby nedošlo k ohrozeniu nepretržitého výkonu služby a zníženiu 

kvality služieb poskytovaných občanom mesta, ktoré súvisia s bezpečnostnou situáciou,  bolo potrebné 

pristúpiť k plánovaniu práce nadčas. Vďaka nadčasovým hodinám a flexibilnému plánovaniu sa 

z krátkodobého hľadiska podarilo zabezpečiť nepretržitý a plynulý chod mestskej polície. Súčasne sa ihneď 

pristúpilo k riešeniu personálneho obsadenia troch pracovných pozícií na mestských policajtov. Na základe 

výberového konania v mesiaci júl, bol stav príslušníkov mestskej polície od 1. augusta doplnený o troch 

kadetov, ktorí v septembri nastúpili na  kurz odbornej spôsobilosti príslušníkov obecnej polície v školiacom a 

výcvikovom stredisku pri Mestskej polícii v Nitre. Po ukončení odbornej prípravy dňa 10. decembra kadeti 
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úspešne vykonali skúšku odbornej spôsobilosti príslušníkov obecnej polície pred komisiou Prezídia 

Policajného zboru SR a získali osvedčenie o odbornej spôsobilosti príslušníka obecnej polície. V priebehu 

roka 2013 boli na MsP prijatí celkovo štyria príslušníci – jeden v mesiaci február a ďalší traja v auguste. 

Personálny stav na MsP v Žiari nad Hronom k 31. 12. 2013 predstavoval 19 príslušníkov MsP. Z toho bolo 

11 starších inšpektorov, 7 inšpektorov a zastupujúci náčelník MsP. Aktuálny zoznam príslušníkov MsP je 

v prílohe č. 1 tejto správy. 

Personálny stav na Mestskej polícii v Žiari nad Hronom možno najlepšie vyjadriť priemerným stavom 

mestských policajtov vrátane náčelníka MsP, ktorý je vypočítaný váženým aritmetickým priemerom. Jeho 

vývoj zobrazuje nasledujúca tabuľka: 

ROK 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

PRIEMERNÝ STAV MESTSKÝCH POLICAJTOV 21 21 21 22 22 18 18 17  

V roku 2013 bol priemerný stav mestských policajtov na úrovni 17 (18 v I. polroku a 16 v II. polroku, pokiaľ 

sa 3 kadeti nevrátili z kurzu do výkonu služby v polovici decembra) 

Jedným z dôležitých kritérií pre hodnotenie pracovnej disciplíny a plnenie si povinností jednotlivých  

príslušníkov MsP je aj  oblasť sťažností smerujúcich proti policajtom spojených s priamym výkonom služby. 

V priebehu roka 2013 (september) bola proti príslušníkovi mestskej polície podaná jedna sťažnosť. 

Sťažnosť bola v zmysle Zákona o sťažnostiach riadne prešetrená  a bola vyhodnotená ako neopodstatnená. 

O výsledku prešetrenia sťažnosti bol sťažovateľ oboznámený v zákonom stanovenej lehote. V sledovanom 

období nebol zaznamenaný žiadny prípad trestného stíhania policajta Mestskej polície v Žiari nad Hronom. 

 

 

2. Oblasť výkonu služby 

 

Príslušníci MsP boli v priebehu roka 2013 do výkonu služby zaraďovaní v pravidelných 12 

hodinových pracovných zmenách, čím bola zabezpečená nepretržitá 24 hod. činnosť mestskej polície 

v katastrálnom území mesta Žiar nad Hronom. Počas hliadkovej činnosti sa príslušníci MsP zameriavali na 

plnenie základných úloh vyplývajúcich zo zákona 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších 

predpisov.  

Výkon služby Mestskej polície Žiar nad Hronom sa sústreďoval na situačnú prevenciu. Ťažiskovou 

bola a aj v budúcnosti bude primárna prevencia, ktorej podstatou je vykonávanie hliadkovej a obchôdzkovej 

služby v uliciach mesta. Hliadková činnosť sa realizovala na základe analýz bezpečnostnej situácie v 

katastrálnom území mesta Žiar nad Hronom a bola zabezpečovaná inštruovaním hliadok o bezpečnostnej 

situácií a následnou orientáciou výkonu hliadkovej služby do častí mesta s najčastejším výskytom 

protispoločenskej činnosti s cieľom jej eliminácie. Službukonajúcim policajtom boli ukladané úlohy formou 

dennej inštruktáže pri nástupe do služby, realizované stálou službou operačného strediska (ďalej len SSOS) 

a pripomienkami reagujúcimi na aktuálne zistenia a požiadavky zabezpečovania  veci verejných. Úkolovanie 

hliadok prebiehalo tiež formou priebežnej komunikácie náčelníka  a SSOS na základe operatívnej situácie. 
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V sledovanom období sa kládol dôraz aj na zvyšovanie odbornej úrovne a profesionálneho rastu 

príslušníkov MsP pri šetrení, dokumentovaní a spracovaní spisových materiálov k priestupkom. Za týmto 

účelom bolo počas pracovných porád vykonávané preškolenie z jednotlivých ustanovení zákona 

o priestupkoch, vybraných ustanovení trestného zákona a neposlednej rade aj z jednotlivých VZN mesta 

a interných smerníc. Školiaca činnosť sa zameriavala aj na vyhodnocovanie spracovania spisových 

materiálov pridelených jednotlivým príslušníkom MsP. Dvaja príslušníci sa počas kalendárneho roka 

v mesiaci október zúčastnili školenia v Regionálnom vzdelávacom centre (RVC) v Martine so zameraním na 

prejednávanie iných správnych deliktov mladistvých a maloletých podľa zákona č. 219/1996 Z. z. o ochrane 

pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb. 

V oblasti ochrany mesta a majetku pred vandalizmom a poškodzovaním sa priamy výkon služby 

príslušníkov zameriaval na pešie hliadky v okolí základných a materských škôl, prevádzok, pohostinstiev 

a lokalít na území mesta, pri ktorých sa najčastejšie vyskytoval vandalizmus a dochádzalo tam 

k protiprávnemu konaniu v predchádzajúcom období. Príslušníci MsP sa počas hliadkovej činnosti 

zameriavali na dodržiavanie verejného poriadku v tých častiach mesta, kde bol zvýšený pohyb obyvateľov. 

Jednalo sa hlavne o revitalizovanú časť mesta, kde boli vykonávané pešie hliadky v oddychovej zóne a o 

vytipované a problémové lokality mesta a to predovšetkým Ul. SNP - pohostinstvá, centrálna autobusová 

zastávka, časť Pod Kortínou, Jadrany na Ul. Chrásteka 19 až 23, ale aj periférne časti mesta, ako napr. park 

Š. Moysesa, záhradkárska oblasť pri Lutilskom potoku, v časti Píla v Šašovskom Podhradí a Slnečná stráň. 

V neposlednom rade sa hliadková a kontrolná činnosť zameriavala na parkoviská obchodných reťazcov 

a nákupných centier ako aj v ich bezprostrednom okolí. 

 

 

2. 1 Sociálno-patologické javy zachytené mestskou políciou v roku 2013 a ich vývoj 

 

Sociálno-patologické javy veľmi úzko súvisia so stavom spoločnosti a citlivo reagujú na spoločenské 

zmeny a ich následky. Z analýzy existujúcich sociálno-patologických javov, ich premien a úspešnosti pri 

ich obmedzovaní, prípadne eliminácii, je možné a to aj na regionálnej úrovni v rámci mesta, okrem iného 

posudzovať kvalitu v spoločnosti uplatňovaných morálnych noriem, spoločnosťou uplatňovaných regulatívov 

a je možné odhadovať ďalší možný spoločenský vývoj. 

Prehľad o nápade, objasnenosti a štruktúre priestupkov je v prílohe č. 2. 

§ 47- 48 § 49 § 50 § 22 VZN Ostatné Spolu

1 Celkový počet zistených priestupkov vlastnou činnosťou 55 3 23 591 209 103 984

2 Oznámených na MsP 37 12 95 114 41 26 325

3 Celkový počet uložených priestupkov 0 0 35 0 3 0 38

4 Celkový počet odložených priestupkov 0 1 21 0 0 0 22

5 Celkový počet odovzdaných priestupkov 8 7 12 21 16 40 104

6 Celkový počet oznámených priestupkov príslušnému orgánu 0 0 0 0 0 0 0

Celkový počet priestupkov prejednaných v blokovom konaní  20 6 50 569 112 38 795

Výška finančnej hotovosti (€) 205 60 485 6340 940 285 8315

Celkový počet priestupkov prejednaných v blokovom konaní 

vydaním bloku na pokutu  nez. na mieste
0 0 0 1 0 0 1

výška finančnej hotovosti (€) 0 0 0 10 0 0 10

92 15 118 705 250 129 1309

7

8

Priestupky spolu

PRIESTUPKY 2013
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Počet priestupkov z hľadiska ich štruktúry a spôsobov riešenia vrátane blokových pokút je zobrazený 

vo vyššie uvedenej tabuľke, ktorá je štandardne súčasťou správy o činnosti mestskej polície predkladanej 

každoročne Ministerstvu vnútra SR. 

Príslušníci Mestskej polície v Žiari nad Hronom v roku 2013 zistili 1309 porušení zákona. Z toho 

prevažnú väčšinu 97% (1272) predstavovali priestupky. Necelé 2% (25) predstavovali zaznamenané 

trestné činy – najmä poškodzovania majetku (10), krádeže (3), opakované krádeže v obchodných 

reťazcoch (2), ublíženie na zdraví (2), nebezpečné vyhrážanie (2), lúpež (1), prechovávanie drog (1)  a pod. 

V dvoch prípadoch došlo k naplneniu skutkovej podstaty trestného činu napadnutia verejného činiteľa (člena 

hliadky MsP). Zvyšok – približne 1% (14) dopĺňajú tzv. iné správne delikty. Vo všetkých 14-tich prípadoch 

išlo o iné správne delikty mladistvých a maloletých v spočívajúce v porušením zákazu požívania 

alkoholických nápojov podľa zákona č. 219/1996 Z. z. 

 Pokiaľ ide o celkový vývoj priestupkov a ostatných sociálno-patologických javov zaznamenaných 

mestskou políciou z dlhodobého hľadiska možno ho prehľadne znázorniť v nasledujúcom grafickom 

zobrazení (Obr. 1): 

 
Obr. 1 

 Z uvedeného grafu vyplýva, že v 2013 bolo za obdobie 8 rokov zaznamenaných najmenej deliktov 

resp. protiprávnych konaní. Inak sa však situácia javí, ak si uvedomíme s akým počtom príslušníkov boli tieto 

výsledky dosiahnuté. Z hľadiska počtu priestupkov pripadajúcich na 1 policajta štatisticky rozvrhnutých podľa 

mesiacov s prihliadnutím na počet príslušníkov mestskej polície v jednotlivých rokoch možno posudzovať 

celkovú produktivitu práce (Obr. 2). 

21 

21 

21 

22 

22 

18 

18 

17 

 PRIEMERNÝ POČET MESTSKÝCH POLICAJTOV V DANOM ROKU VRÁTANE NÁĆELNÍKA 
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I. polrok II. polrok

VZN-chov psov 38 100

VZN-požívanie 

alkoholu
0 86

VZN-o odpadoch 12 23

VZN-vylepovanie 

plagátov
1 0

VZN-zeleň 1 0

VZN-trhový poriadok 0 3

VZN-ochrana VP 4 2

VZN - pravidlá času 

predaja
0 1

VZN-pyrotechnika 0 1

VZN-miestne dane 0 0

VZN spolu 56 216

statická doprava 273 432

podanie alkoholu 

(ml. osob.)
8 1

verejný poriadok 17 56

občianske 

spolunažívanie
6 9

proti majetku 73 45

ochrana nefajčiarov 23 54

alkohol - mladiství 10 4

ostatné priestupky 1 0

Trestné činy 14 11

PRIESTUPKY SPOLU 481 828

PRIESTUPOK
2013

 
Obr. 2 

Príslušníci Mestskej polície v Žiari nad Hronom v roku 2013 vlastnou činnosťou zistili 984 

priestupkov. Nahlásených a riešených priestupkov bolo 325.  

Z hľadiska nápadu protiprávnych konaní za celé obdobie roku 2013 je možné konštatovať, že oproti 

predchádzajúcim rokom bol zaznamenaný nižší celkový nápad priestupkov zistených príslušníkmi MsP 

v Žiari nad Hronom. Dôvody tohto zníženia sú jednak v nízkom personálnom nastavení a v odlišne 

stanovených prioritách manažéra mestskej polície, ktoré sa prejavili poklesom aktivity príslušníkov mestskej 

polície v oblasti vyhľadávania priestupkov v 1. polroku 2013. Podrobnejšie porovnanie v nasledujúcej tabuľke 

a grafických zobrazeniach (Obr. 3 a Obr. 4). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 3 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 4 



 
 
 

Strana        7 
 

 

Mestská polícia Žiar nad Hronom   Tel: 045/678 71 70, 673 51 59 

 Š. Moysesa 46   Fax: 045/678 71 74  

 965 19 Žiar nad Hronom   www.ziar.sk, msp@ziar.sk 

2. 2 Vývoj blokových pokút 

 

Mestská polícia v roku 2013 prejednala na mieste v blokovom konaní 793 priestupkov v úhrnnej 

hodnote 8 305,- €, čo je oproti roku 2012 pokles (996 / 9 480,- €). Z uvedeného počtu priestupkov bola 

uložená 1 bloková pokuta  nezaplatená na mieste na sumu  10,- €.  

Pokiaľ ide o štruktúru jednotlivých blokových pokút podľa ich výšky, tá sa v priebehu rokov postupne 

menila. Štatistické zisťovanie sa robilo za roky 2010 až 2013, pretože v staršom období sa používali 

pokutové bloky s nominálnou hodnotou 3,- €. Keďže udeľované pokuty boli násobkom tejto nominálnej 

hodnoty, nebola by zabezpečená konzistencia s novšími údajmi (od r. 2010 sa používajú PB v nominálnej 

hodnote 5,- € a od r. 2012 aj v nominálnej hodnote  10,- €). 

    
Obr. 5                    Obr. 6 

    
Obr. 7                    Obr. 8 

Z grafické zobrazenia vývoja blokových pokút (Obr. 5 až 8) je zrejmé, že v priebehu rokov klesal podiel 5,- € 

BP a naopak výraznejšie rástol podiel 10,- € BP. V roku 2013 síce došlo k poklesu 10,- € BP oproti 

predchádzajúcemu obdobiu (zo 65% na 56%) bolo to však na úkor väčšieho nárastu BP vyšších 

nominálnych hodnôt: 15,- € BP (z 8% na 13%) a 20,- €BP (z 3% na 7%). 
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Zaujímavé je tiež sledovanie vývoja priemernej sumy pripadajúcej na 1 blokovú pokutu, ktorá 3 roky 

prakticky stagnovala na úrovni zhruba 9,52 € až 9,62 €. V roku 2013 sa ju podarilo zvýšiť približne o 1,- € na 

sumu 10,47 € (Obr. 9). 

 
Obr. 9 

Ako ukazuje nasledujúci graf (Obr. 10), vývoj počtu blokových pokút pripadajúcich na 1 policajta ročne je 

závislý od priemerného počtu príslušníkov MsP, ktorý v rokoch 2010 až 2013 kolísal. 

 
Obr. 10 

 

2. 3 Vývoj priestupkov proti verejnému poriadku a porušenia platných VZN 

 

 Ide o skupinu priestupkov spáchaných porušením ustanovení § 47 a § 48 zákona č. 372/1990 Zb. 

o priestupkoch. Ide predovšetkým o priestupky znečisťovania verejných priestranstiev a verejnoprospešných 

zariadení, rušenia nočného kľudu, vzbudzovania verejného pohoršenia, neoprávneného záberu verejného 

priestranstva a pod. Osobitnú skupinu predstavujú priestupky, ktoré napĺňajú skutkovú podstatu ustanovenia 

§ 48 predmetného zákona, teda porušenie všetkých Všeobecne záväzných nariadení mesta Žiar nad 

Hronom. Zoznam platných VZN, ktorých dodržiavanie kontroluje mestská polícia, je v časti 8. Oblasť 

legislatívy tejto správy.  

Vývoj týchto protispoločenských deliktov, ktorých výskyt, množstvo a štruktúra odráža reálne 

problémy miest a obcí a ktorých odhaľovaním by sa mali mestské polície prioritne zaoberať, je znázornený 

v nasledujúcom grafickom zobrazení (Obr. 11): 

 
Obr. 11 

22 18 18 17 

 
PRIEMERNÝ POČET MESTSKÝCH POLICAJTOV V DANOM ROKU VRÁTANE NÁĆELNÍKA 
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Podiel všetkých priestupkov proti verejnému poriadku vrátane porušenia VZN (§ 47 + § 48) na celkovom 

objeme predstavoval v roku 2013 26,4 % (73 + 272 = 345), čo je oproti roku 2012 (15,1 % / 219), mierny 

nárast. Podiel porušenia VZN na celkovom objeme zistených priestupkov predstavoval 20,8 % (272), čo je 

viac ako dvojnásobok oproti roku 2012 (8,8 % / 127). Sledovanie vývoja pred rokom 2009 by narušilo 

homogenitu štatistického súboru, keďže pred účinnosťou Zákona č. 8/2009 o cestnej premávke (1. 2. 2009), 

sa všetky priestupky neoprávneného státia motorového vozidla na verejnej zeleni alebo chodníku 

subsumovali pod prijaté VZN. 

 

 

 2. 4 Vývoj priestupkov proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky 

 

Napriek tomu, že sa príslušníci mestskej polície počas hliadkovej činnosti zameriavali hlavne na 

kontrolu dodržiavania verejného poriadku, najmä prijatých VZN mesta Žiar nad Hronom, najväčší počet 

priestupkov bol zistený a riešený na úseku bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, a to porušením 

zákazu vyplývajúceho z miestnej úpravy dopravného značenia, parkovaní na vyhradených parkoviskách, 

priechodoch pre chodcov, v križovatkách, na verejnej a cestnej zeleni a chodníkoch.  Z poznatkov získaných 

hliadkujúcimi príslušníkmi mestskej polície je to oblasť, ktorá sa citlivo dotýka obyvateľov mesta, nakoľko 

bezohľadné a arogantné správanie sa niektorých vodičov ich obťažuje a znižuje kvalitu života v meste. 

Podľa oficiálnych správ o činnosti obecných a mestských polícií v SR, ktoré každoročne vyhotovuje 

Oddelenie dohľadu nad činnosťou obecných polícií1, je prioritou, najmä väčších mestských polícií, riešenie 

statickej dopravy. Objem dopravných priestupkov predstavuje viac ako 71%-ný podiel a u niektorých 

mestských polícií presahuje 90%-nú hranicu (Správa za rok 2011). Správa za rok 2012 hovorí o priemernom 

69%-nom podiele dopravných priestupkov na celkovom objeme zachytených deliktov a u mestských polícií 

s vyšším počtom príslušníkov je tento podiel často viac ako 80%-ný. Dlhodobý vývoj priestupkov proti 

bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky zobrazuje Obr. č.12: 

 
Obr. 12 

V roku 2013 mestská polícia zaznamenala 705 priestupkov proti bezpečnosti a plynulosti CP (54% 

z celkového objemu zaznamenaných protiprávnych konaní), čo je veľmi výrazný pokles oproti roku 2012, 

                                                 
1 Oddelenie dohľadu nad činnosťou obecných polícií realizované v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky vykonáva 

dohľad štátu nad činnosťou obecných polícií. Zostavuje Správy o činnosti obecných polícií v SR na základe informácií zaslaných 
obcami. Obec, ktorá má zriadenú obecnú políciu, je povinná do 31. marca každého roka zaslať Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky 
správu (ďalej len "ministerstvo") o činnosti obecnej polície za predchádzajúci kalendárny rok. 

Pozri: http://www.minv.sk/?rocne_spravy 
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kedy bolo zaznamenaných 1036 priestupkov v statickej doprave (71,4% z celkového objemu 

zaznamenaných protiprávnych konaní). 

Tento dramatický pokles zaznamenaných priestupkov v statickej doprave bol spôsobený zmenami 

v prístupe k hliadkovej službe. Mestskí policajti sa v rámci režimu voľnej hliadkovej služby (ak neboli 

privolaní na zákrok vyvolaný z podnetu občana) nezameriavali na priestupky proti bezpečnosti a plynulosti 

cestnej premávky. Svoju pozornosť sústredili na priestupky proti verejnému poriadku – § 47 priestupkového 

zákona a predovšetkým § 48, teda  porušovanie prijatých VZN mesta. Prirodzene, zistené porušenia zákona 

o cestnej premávke nezostali bez povšimnutia policajtov. Pri riešení týchto priestupkov sa však v druhej 

polovici roka 2013 pristúpilo k využívaniu informačných databáz, ktoré má, alebo by mala mať k dispozícii 

mestská polícia. Ide najmä o Informačný systém samosprávy (ISS) a v súčasnej dobe sa využíva aj 

Ústredná evidencia priestupkov (USEP) s cieľom odhaľovať recidívu. Pri určení druhu sankcie a jej výmery 

sa prihliadalo okrem závažnosti priestupku, spôsob spáchania, následky a okolnosti jeho spáchania aj na 

osobu páchateľa na základe historických záznamov. Pričom, ak nedošlo k náprave páchateľa na základe 

minulých zistení pristúpilo sa k prísnejšej sankcii, alebo sa skutok odstúpil správnemu orgánu na 

prejednanie. Týmto opatrením sa dosiahol okrem iného aj väčší rešpekt mestských policajtov v podvedomí 

širšej verejnosti. 

 V súvislosti s riešením priestupkov proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky treba tiež 

spomenúť jeden z najčastejšie využívaných donucovacích prostriedkov mestskými políciami, a to technický 

prostriedok na zabránenie odjazdu motorového vozidla (TPZOV). Celkový dlhodobý vývoj využívania 

TPZOV od roku 2006 na mestskej polícii zobrazuje nasledujúca tabuľka: 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

846 1125 781 908 807 1005 1036 705

97 47 71 252 285 351 383 290
 Bloková pokuta 67 37 56 187 223 318 341 244
 BP nezaplatená na mieste 6 3 4 7 6 0 3 1
 Napomenutie 21 7 9 54 53 25 37 39
 Správa vysledného objasňovania 3 0 2 4 3 8 2 6

11% 4% 9% 28% 35% 35% 37% 41%

69% 79% 79% 74% 78% 91% 89% 84%

POUŽITIE TECHNICKÉHO PROSTRIEDKU NA ZABRÁNENIE ODJAZDU MOTOROVÉHO VOZIDLA

 Priestupky proti bezpečnosti a plynulosti CP

 Založené BZ

SPÔSOB 

RIEŠENIA

 Podiel BP na všetkých riešeniach

Podiel založených blokovacích zariadení na 

všetkých  zistených dopravných priestupkoch

ROK

 

V roku 2013 boli tieto blokovacie zariadenia použité mestskou políciou v 290-tich prípadoch čo predstavuje 

až 41%-ný podiel na všetkých zaznamenaných dopravných priestupkoch. Za obdobie 8 rokov (2006 – 2013) 

je to zatiaľ najväčší dosiahnutý podiel, takže tento donucovací prostriedok bol využívaný pomerne často 

a úspešne, nakoľko až v 84% prípadov založených blokovacích zariadení bol priestupok vyriešený blokovou 

pokutou priamo na mieste.  

 

 

2. 5 Priestupky na úseku chovu psov 

 

V roku 2013 sa mestská polícia vo zvýšenej miere zameriavala na priestupky na úseku chovu psov. 

Jednalo sa predovšetkým o porušenia VZN č. 1/2003 o podmienkach držania psov. Išlo najmä o priestupky 

vodenia psov bez vôdzky mimo priestorov určených k tomuto účelu, bezprostredné neodstránenie 
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exkrementov po psovi, nevykonanie potrebných opatrení na zabránenie úteku psa z chovného priestoru a i. 

V roku 2013 bolo zistených 138 takýchto priestupkov, ktoré predstavovali 10,5%-ný podiel na všetkých 

zaznamenaných priestupkoch. Je to takmer dvojnásobný nárast oproti roku 2012, keď bolo zistených 74 

priestupkov, ktoré predstavovali 5,1 % podiel na celkovom objeme. Za celé sledované obdobie 8 rokov 

(2006 – 2013) je to najviac zistených priestupkov na úseku chovu psov (Obr. 13). 

 
Obr. 13 

Počas uplynulého roka boli zaznamenané 3 prípady uhryznutia občana psom - 17. 5. 2013 pri 

Lutilskom potoku, 20. 8. 2013  Pod Kortínou a 28. 12. 2013  Pod Kortínou. V prvých dvoch prípadoch 

nebezpeční psi zostali v chove u svojich majiteľov a v poslednom prípade sa majiteľ vzdal psa v prospech 

mestského útulku a bol poskytnutý k adopcii. Ani v jednom prípade sa nepreukázala besnota, alebo iné 

infekčné ochorenie zvieraťa. Pohryzenie psom bolo vo všetkých troch prípadoch riešené ako drobné 

ublíženie na zdraví z nedbanlivosti. V dvoch prípadoch bolo riešené v blokovom konaní a v jednom prípade 

na základe správy o výsledku objasňovania bola vec postúpená na OÚ VVS k prejednaniu. 

Práve lokalita pod Kortínou, kde sa nachádza nelegálna osada, obývaná prevažne sociálne 

neprispôsobivým obyvateľstvom, patrí z hľadiska chovu psov k najrizikovejším, o čom svedčí aj skutočnosť, 

že dva z troch vyššie spomenutých prípadov uhryznutia psom boli práve v tejto oblasti. V priebehu roka 2013 

boli okrem bežných pravidelných kontrol vykonané tri rozsiahle kontroly zamerané na zistenie počtu psov 

chovaných v tejto lokalite a jej širšom okolí (chatky za garážami na Ul. Hutníkov, pod Rolvisom a pod 

Svätokrížskym námestím). Pri kontrole vykonanej v marci 2013 bolo zistených až 57 psov, z toho bolo 41 

psov neprihlásených. Mestská polícia následne svojím pôsobením a opakovanými kontrolami zabezpečila, 

aby majitelia prihlásili psov do evidencie MsÚ. V priebehu mesiaca jún boli opätovne vykonávané kontroly 

zamerané na počet psov chovaných v okrajových častiach mesta Žiar nad Hronom. Zistených bolo 53 psov, 

vrátane oblasti pod Kortínou. Všetky kontrolované psy sú v súčasnosti prihlásené na MsÚ. Dňa 8. 5. 2013 

bola mestskou políciou v Žiari nad Hronom poskytnutá súčinnosť občianskemu združeniu Strážni anjeli, vo 

veci čipovania psov v mestskej časti Pod Kortínou v Žiari nad Hronom, pričom sa podarilo úspešne 

začipovať 42 psov.  
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2. 6 Priestupky na úseku porušovania zákazu požívania alkoholických nápojov na VPM 

 

Jedná sa o priestupky proti verejnému poriadku, ktorých skutková podstata spočíva predovšetkým  

v porušení zákazu požívania alkoholických nápojov na verejne-prístupných miestach (VPM) na základe 

všeobecne záväzného nariadenia mesta Žiar nad Hronom. VZN č. 6/2007, ktorým sa zakazovalo požívanie 

a predaj alkoholických nápojov na VPM bolo na základe protestu prokurátora zrušené MsZ v júni 2012. Až 

po roku, v júni 2013, v súvislosti s novelou zákona č. 219/1996 Z. z. o ochrane pred zneužívaním 

alkoholických nápojov bolo schválené nové VZN č. 7/2013 o obmedzení a zákaze podávania a požívania 

alkoholických nápojov v meste Žiar nad Hronom. Toto VZN nadobudlo účinnosť od 8. júla 2013. Za necelého 

pol roka mestská polícia zaznamenala 86 priestupkov na tomto úseku čo predstavovalo 6,6%-ný podiel na 

celkovom objeme všetkých priestupkov. Z tohto počtu bolo 57 priestupkov riešených napomenutím a to 

najmä v prvých mesiacoch účinnosti VZN, aby sa dostalo do povedomia ľudí. Za 24 priestupkov boli uložené 

blokové pokuty v úhrnnej sume 165,- € a 5 prípadov bolo postúpených na Obvodný úrad – všeobecnú 

vnútornú správu (OÚ VVS) na prejednanie. V porovnaní s prvým polrokom 2012 (7 priestupkov), kedy platilo 

ešte staré VZN, je to značný nárast. Možno predpokladať, že v prípade, že by VZN platilo už od začiatku 

roka, bol by výsledok dvojnásobný. 

 
Obr. 14 

 

Cieľom tohto VZN bolo okrem iného aj eliminovanie ďalších protispoločenských javov, ktoré popíjanie 

alkoholu na verejnosti sprevádzajú, ako napríklad vandalizmus, poškodzovanie majetku, znečisťovanie 

verejného priestranstva a verejne-prospešných zariadení, rušenie nočného kľudu a pod. 

Ako však naznačuje aj doterajší vývoj jedná sa o jedno z najviac využívaných VZN mestskou políciou 

a predstavuje silný právny nástroj na potláčanie požívania alkoholu na verejnosti a tým nepriamo aj 

negatívnych dôsledkov z toho vyplývajúcich. O jeho význame pre dodržiavanie verejného poriadku ako aj 

o dôslednosti kontroly dodržiavania tohto VZN svedčí aj fakt, že v prvom štvrťroku 2014 mestská polícia 

v Žiari nad Hronom zaznamenala už 84 prípadov jeho porušenia (26 blokových pokút, 50 napomenutí, 7 

správ o výsledku objasňovania – postúpenie na OÚ VVS a 1 prípad odloženia veci). Nemalou mierou sa na 

tomto výsledku podieľali aj operátori kamerového systému čerstvo zriadenej chránenej dielne, ktorí za 

necelé dva mesiace svojej činnosti zistili prostredníctvom kamerového systému až 36 porušení zákazu 

požívania alkoholických nápojov na verejne-prístupných miestach. 

VZN č. 6/2007 zrušené v júni 2012 VZN č. 7/2013 



 
 
 

Strana        13 
 

 

Mestská polícia Žiar nad Hronom   Tel: 045/678 71 70, 673 51 59 

 Š. Moysesa 46   Fax: 045/678 71 74  

 965 19 Žiar nad Hronom   www.ziar.sk, msp@ziar.sk 

2 .7 Priestupky na úseku ochrany proti odpadom 

 

 Priestupky na úseku ochrany proti odpadom predstavujú v prevažnej miere porušenia ustanovení 

VZN o spôsobe nakladania s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Žiar 

nad Hronom (aktuálne VZN č. 10/2012 a posledná zmena VZN č. 4/2013). Jednalo sa predovšetkým 

o prípady uloženia alebo ponechania odpadov mimo zberných nádob, zakladania nelegálnych skládok 

odpadu, spaľovanie lístia, trávy a ostatného odpadu zo záhrad na otvorenom ohnisku a pod. Dlhodobý vývoj 

v tejto oblasti priestupkov znázorňuje nasledovné grafické zobrazenie (Obr. 15). 

 
Obr. 15 

V sledovanom období r. 2013 mestská polícia v Žiari nad Hronom zaznamenala 35 priestupkov čo 

predstavovalo 2,7%-ný podiel na celkovom objeme. Je to mierny nárast oproti roku 2012, kedy bolo 

zistených 29 priestupkov (2% na celkovom objeme). Vo všeobecnosti však možno povedať, že počet 

zaznamenávaných priestupkov na tomto úseku je stabilizovaný a dlhodobo sa drží na nízkej úrovni. 

 Do tejto skupiny priestupkov je potrebné tiež zaradiť výskyt a riešenia starých vozidiel na území 

mesta. V roku 2013 mestská polícia zistila 20 starých vozidiel. Z toho 15 vozidiel bolo z komunikácie po 

upozornení odstránených, 4 staré vozidlá boli odstúpené na Odbor správy daní a poplatkov ako 

neoprávnený záber verejného priestranstva a v jednom prípade dlhodobo odstaveného vozidla na Ul. 

Svitavskej sa nepodarilo kontaktovať jeho majiteľa, ktorého pobyt je už dlhý čas neznámy. 

 
Obr. 16 

2. 8 Priestupky na úseku ochrany nefajčiarov 

 
 Jedná sa o priestupky podľa zákona č. 377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov § 11 (porušenia zákazov 

fajčenia podľa § 7). Ide predovšetkým o porušenie zákazu fajčenia na zastávkach MHD a prístreškoch, 
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otvorených nástupištiach (hranica 4 m), v zdravotníckych zariadenia, v  školách, predškolských a školských 

zariadeniach a tiež v priestoroch detských ihrísk. 

Ako je zrejmé z nižšie uvedeného grafického zobrazenia (Obr. 17) v roku 2013 mestská polícia 

riešila 77 takýchto prípadov čo predstavuje 5,9%-ný podiel na celkovom objeme zaznamenaných 

priestupkov. Oproti roku 2012, kedy bolo zaznamenaných len 10 takýchto priestupkov, je to značný nárast. 

 

 
Obr. 17 

 

2. 9 Priestupky proti majetku 

 

 Priestupky proti majetku predstavujú skupinu protispoločenských deliktov, ktorá je spojená 

s poškodzovaním súkromného alebo verejného majetku. Od trestných činov proti majetku ich delí hranica 

určená výškou spôsobenej škody pod 266,- €. 

 
Obr. 18 

Z uvedeného grafu je evidentné, že množstvo každoročne zachytených majetkových priestupkov je 

stabilizované v priemere na úrovni 8,6% z celkového objemu zaznamenaných deliktov. V roku 2013 mestská 

polícia zistila 118 takýchto poškodení majetku, čo predstavovalo 9%-ný podiel na celkovom objeme 

zistených protispoločenských konaní. Tento stav sa veľmi neodlišoval od predchádzajúceho roku 2012, kedy 

bolo zaznamenaných 120 priestupkov proti majetku. 

V porovnaní roku 2013 s rokom 2012 došlo k miernemu poklesu majetkových priestupkov o 2 na 

118, pričom v blokovom konaní bolo riešených 57 priestupkov a v roku 2012 54 priestupkov. Z uvedeného 

počtu priestupkov proti majetku bolo vykonané šetrenie, a na jeho základe bolo spísaných 11 Správ 

o výsledku objasňovania (2012 -14), 21 Odložení veci (2012 – 18), 35 Uložení veci (2012 – 35).  
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2. 10 Ostatné činnosti vykonávané mestskou políciou 

 

Činnosť príslušníkov MsP sa však neobmedzila len na riešenie a objasňovanie priestupkov. Mestská 

polícia plnila úlohy, ktoré jej vymedzilo mesto Žiar nad Hronom v zmysle zákona o obecnej polícii alebo 

úlohy, ktoré vyplynuli zo zmluvy o spolupráci pri ochrane verejného poriadku a v obecných veciach 

verejného poriadku medzi mestom a Krajským riaditeľstvom Policajného zboru. Za obdobie roku 2013 

vykonávali mestskí policajti aj množstvo ďalších činností - predovšetkým: 

- Spolupracovali s jednotlivými odbormi Mestského úradu, Okresného úradu, Okresného súdu a Okresnej 

prokuratúry. Na základe požiadania spolupracovali aj s inými inštitúciami pôsobiacimi na území mesta, 

ako napríklad Úrad práce sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR), Regionálna potravinová a veterinárna 

správa (RPVS) alebo Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ). 

- Spolupôsobili pri zabezpečovaní verejného poriadku pri konaní kultúrnospoločenských a športových 

podujatí na území mesta (Žiarsky polmaratón, City Fest, Žiarsky jarmok 2013, sviatok Všetkých svätých, 

koncerty hudobných skupín, športových podujatiach a podobne).  

- Absolvovali súčinnostné stretnutia riadiacich pracovníkov OR PZ SR v  Žiari nad Hronom v zastúpení 

ODI, KP, OR a OO PZ a MsP Žiar nad Hronom  za účelom zamedzenia a eliminácie trestných činov 

v katastrálnom území mesta a operatívnom riešení bezpečnostnej situácie v meste.   

- Predvádzali v prípade potreby osoby za účelom zistenia totožnosti, v súčinnosti s hliadkami Policajného 

zboru SR vykonávali kontroly na podávanie alkoholu mladistvým osobám a pod. 

- Zameriavali sa na odhaľovanie nedostatkov technického charakteru v meste, ako napr. nefunkčné 

verejné osvetlenie, chýbajúce poklopy na pozemných komunikáciách, chýbajúce alebo poškodené 

dopravné značenie a následne oznamovali zistené nedostatky kompetentným orgánom. 

- V rámci spolupráce s Policajným zborom Slovenskej republiky príslušníci MsP v Žiari nad Hronom 

poskytovali súčinnosť pri vykonávaní úkonov v rámci trestného a súdneho konania, a to pri rekogníciách 

a domových prehliadkach v rámci odhaľovania a dokumentovania závažnej trestnej činnosti. 

- Monitorovali rizikové oblasti počas prívalových dažďov a iných živelných pohromách, kde vykonávali 

prvotné úkony a zabezpečovali plnenie prijatých opatrení.   

- Počas hliadkovej činnosti bol kladený dôraz na výskyt starých vozidiel v katastrálnom území mesta, ich 

zadokumentovanie, následné zistenie majiteľa a jeho vyzvanie k odstráneniu nepojazdného vozidla 

a tým zabezpečenie odstraňovania vrakov z ulíc mesta (podrobnejšie pozri časť 2.7 „Priestupky na 

úseku ochrany proti odpadom“). 

- Vykonávali doručovanie doporučených zásielok do vlastných rúk, ktoré boli realizované v zmysle § 50 

Zák. č. 99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku v znení zmien a doplnkov, § 49 Zák. č. 233/1995 

Z.z. Exekučného poriadku v znení zmien a doplnkov v celkovom počte 918 ks, pričom z uvedeného 

počtu zásielok bolo aktívnym operatívnym prístupom príslušníkov doručených adresátom 749 ks. 
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V prípadoch, keď adresát nebol zastihnuteľný, nebýval na uvedenej adrese, prípadne nebolo možné 

doručiť doručenku z iného dôvodu, bolo vrátených odosielateľovi 169 doručeniek. V percentuálnom 

vyjadrení činí úspešnosť doručených doručeniek oproti prevzatým 81,6 %.  

Celkovo je badateľný značný nárast 

doručovaných písomností pre Okresný súd (o 

24%) a tiež pre Obvodný úrad (o 25%). Naopak 

k výraznému poklesu došlo pri doručovaní 

písomností pre mestskú políciu, čo bolo 

objektívne spôsobené značným poklesom 

deliktov a priestupkov riešených mestskou 

políciou v správnom konaní. 

Počas doručovania zásielok do vlastných rúk 

sa nie vždy adresát nachádzal v mieste svojho 

bydliska alebo prevádzky. Často bola ako adresa trvalého bydliska uvedená lokalita Pod Kortínou 

prípadne mesto Žiar nad Hronom. Z vyššie uvedených dôvodov sa bežne stávalo, že doručenie jednej 

zásielky vykonávala hliadka MsP opakovane niekoľkokrát. 

- Na základe trvalej úlohy vykonávali hliadky denné kontroly zamerané na povinnosti majiteľov psov v 

súvislosti s dodržiavaním VZN č. 1/2003 o podmienkach držania psov na území mesta Žiar nad Hronom, 

a za toto obdobie vykonali v 157 prípadoch odchyt voľne pobehujúcich psov a týchto umiestnili do 

karanténnej stanice v útulku pre psov, ktorý prevádzkuje Občianske združenie „ Strážni anjeli “, čím vo 

výraznej miere eliminovali možné nebezpečenstvo útokov týchto psov na občanov mesta, a tým zabránili 

možným prípadom šírenia infekčných chorôb. Ďalšie údaje na porovnanie sú prehľadne zoradené 

v nasledujúcej tabuľke: 

 V 36 prípadoch boli majitelia psov riešení za 

priestupok nevykonania potrebných opatrení na 

zabránenie úteku psa z chovného priestoru (27 BP 

a 9 napomenutí). Je to mierny pokles oproti roku 

2012 kedy bolo za obdobný priestupok riešených 42 

majiteľov psov (35 BP a 7 napomenutí). 

- Poskytovali potrebnú súčinnosť pri zabezpečovaní miesta pri dopravných nehodách do príchodu hliadky 

PZ a HaZZ. 

- Spolupôsobili s HaZZ pri zabezpečovaní verejného poriadku v súvislosti so zásahom na miestach 

požiaru v katastrálnom území mesta, ako aj pri otváraní bytov v prípade hroziaceho nebezpečenstva 

alebo poškodenia majetku (krajná núdza). 

- Zabezpečovali preberanie, uchovávanie a tiež vracanie stratených vecí oprávneným majiteľom v rámci 

režimu vybavovania strát a nálezov. 

2011 2012 2013

umiestnených psov 211 196 157

vrátených majiteľovi 25 38 25

darovaných 116 160 121

uhynutých 6 3 8

utratených 0 1 0

útek z areálu útulku 1 0 0

2012 2013
NÁRAST 

POKLES
%

Okresný súd 283 352 69 24%

Obvodný úrad  326 408 82 25%

Exekútorské úrady 17 18 1 6%

Mestská polícia 217 106 -111 -105%

Okresná prokuratúra 6 6 0 0%

Mestský úrad 25 17 -8 -47%

OR PZ 0 3 3 

Ostatné subjekty 26 8 -18 -225%

SPOLU 900 918 18 2%

DORUČOVANIE DORUČENIEK
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3. Strelecká príprava 

 

V roku 2013 prebiehala strelecká príprava príslušníkov MsP v dvoch rovinách. Počas teoretickej 

prípravy v rámci pracovných porád MsP v rozsahu informácií noviel a zmien Zákona č. 190/2003 Z.z. 

o zbraniach a strelive v rozsahu 8 hodín a praktickej prípravy konanej na strelnici Okresného združenia 

technických a športových činností (OZTaŠČ) v Žiari nad Hronom. Strelecká príprava príslušníkov MsP sa 

zameriavala na správnu techniku obsluhy zbrane, jej použitia v rôznych situáciách na mieste a za pohybu s 

taktickými prvkami s ohľadom na vlastnú bezpečnosť a dodržiavanie zásad a pravidiel bezpečnosti pri 

streľbe a tiež princípov miernej a praktickej policajnej streľby. Zahŕňala cvičenia so zameraním na 

precvičenie zásad správneho zameriavania, spúšťania a držania zbrane, zdokonalenie presnosti streľby na 

medzinárodný pištoľový terč, terč nekryte ležiacej figúry a streľbu v obmedzenom reakčnom čase na 

skupinový cieľ. Účelom bolo čo najefektívnejšie využiť tieto cvičenia a nadobudnuté skúsenosti v prípade 

použitia zbrane počas zákroku členov hliadky v prípade nutnej obrany, krajnej núdze, pri zákrokoch na 

chránených objektoch napojených na pult centrálnej ochrany MsP a tiež zadržania páchateľa v súlade 

s ustanoveniami Zákona č. 564/1991 Z.z. tak, aby nedošlo k zraneniu civilných osôb a eliminácii negatívnych 

dopadov použitia zbrane. V roku 2013 absolvovali príslušníci MsP cvičné ostré streľby v termíne 5. 6. 2013. 

Strelieb sa zúčastnilo celkom 12 príslušníkov zaradených do priameho výkonu služby. Všetci zúčastnení 

vyhoveli v hodnotení streľby precvičených cvičení. Dôraz bol kladený tiež na bezpečné zaobchádzanie so 

zbraňou. Cvičenie viedol inštruktor spoločnosti SAS, p. Norbert Michalák. 

Príslušníci MsP v Žiari nad Hronom zaradení v priamom výkone služby v roku 2013 absolvovali 

teoretické ako aj praktické cvičenia s výsledným hodnotením vyhovujúci a plne vedomostne teoreticky aj 

prakticky ovládajú pridelené zbrane v rámci dikcie Zákona č. 190/2003 Z.z o strelných zbraniach a strelive 

a Zákona č. 564/1991 o obecnej polícii. Mestská polícia v Žiari nad Hronom je pre výkon služby na základe 

vydanej zbrojnej licencie vyzbrojená 18 kusmi krátkych guľových zbraní ČZ 75 D compact cal. 9 mm Luger 

a 3 kusmi krátkych guľových zbraní ČZ 100 cal. 9 mm Luger. Zoznam zbraní tvorí prílohu č. 3 tejto správy. 

K dispozícii na skladových zásobách sa nachádza dostatočné množstvo predpísaného streliva. V roku 2013 

nebola zistená závada, alebo poškodenie zbraní. Zbrane boli plne funkčné, správne a pravidelne 

ošetrované. Výdaj zbraní a streliva bol realizovaný SSOS a riadne zaznamenaný. Evidencia a uloženie 

zbraní zodpovedá zákonným predpisom. V roku 2013 nebola vykonaná kontrola zo strany OR PZ Žiar nad 

Hronom. 

 

4. Oblasť prevencie 

 

Prevenciu kriminality a inej protispoločenskej činnosti v uplynulom roku 2013 realizovala MsP v Žiari 

nad Hronom v zmysle platnej legislatívy a priorít Stratégie prevencie kriminality a inej protispoločenskej 

činnosti v SR na roky 2012 - 2015 v pôsobnosti povereného príslušníka Mestskej polície Žiar nad Hronom, 

Bc. st. inšp. Jozefa Kováča. Aj v roku 2013 pokračoval projekt dobrovoľných strážcov na prechodoch pred 

školami, ktorý sa stretol s pozitívnym ohlasom u občanov mesta. V priebehu kalendárneho roka 2013 bolo 

uskutočnených 7 akcií zameraných na prevenciu organizovaných v spolupráci s Centrom voľného času 
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(CVČ) Žiar nad Hronom a OR PZ SR Žiar nad Hronom. Na realizácií sa podieľala aj Mestská polícia Žiar nad 

Hronom v zastúpení príslušníkom Bc. Jozefom Kováčom. Jednalo sa o prednášky na základných školách, 

školských zariadeniach a v Komunitnom integračnom centre s rôznym tematickým zameraním („Informovaný 

sa vie chrániť“, „Nástrahy ulice“, „Fetovanie a jeho následky“ a pod.). 

Práve oblasť prevencie je dlhodobo jednou z najviac zanedbávaných činností vykonávaných 

Mestskou políciou v Žiari nad Hronom, o čom svedčí aj veľmi malé množstvo vykonaných prednášok 

a preventívnych aktivít v sledovanom období (7). Obdobná situácia bola aj v roku 2012, kedy bolo 

zorganizovaných len 8 preventívnych aktivít. MsP sa na prevenciu doposiaľ orientovala len okrajovo a bez 

ucelenej dlhodobej koncepcie, ktorá by nadväzovala na Stratégiu prevencie kriminality a inej 

protispoločenskej činnosti v SR a to i napriek tomu, že práve začleňovanie prevencie kriminality do koncepcií 

rozvoja krajov a obcí v rámci zvyšovania bezpečnosti miest a obcí, je jednou zo štyroch základných priorít 

prevencie kriminality stanovenej týmto programovým dokumentom. Pracovník poverený vykonávaním 

prevencie pri MsP sa zúčastňoval v plnej miere bežného výkonu služby a nemal vytvorený priestor pre jej 

systematické vykonávanie. Práve v prevencii sa naskytá možnosť zmeniť pohľad verejnosti na mestskú 

políciu a nevnímať ju len ako represívnu zložku, ktorá sa len snaží vyťahovať peniaze z vrecka občanov. Na 

druhej strane treba povedať, že nie je možné chápať prevenciu oddelene od represie. Prevencia a represia 

sociálno - patologických javov predstavujú dve formy kontroly kriminality a jedno nie je možné úspešne 

realizovať bez druhého. Prevencia by však mala byť vykonávaná s rovnakou intenzitou a rovnako invazívne 

ako represia a to i napriek tomu, že jej účinky sa prejavia až z dlhodobého hľadiska, často s odstupom 

niekoľkých rokov. Cieľom prevencie je zapojenie čo najväčšieho počtu detí, mládeže a občanov mesta do 

projektov, ktoré budú zrozumiteľným a hravým spôsobom informovať a zvyšovať ich právne vedomie, ktoré 

bude viesť k bezpečnejšiemu každodennému životu. 

O zmene prístupu Mestskej polície v Žiari nad Hronom v oblasti prevencie svedčí aj fakt, že len 

v prvom štvrťroku 2014 bolo uskutočnených viac 36 prednášok a preventívnych akcií a 10 kurzov 

sebaobrany v rámci viktimačnej prevencie. 

 
 

5. Oblasť prostriedkov bezpečnostnej technickej podpory 

 
Prostriedky bezpečnostnej technickej podpory zahŕňajú technické zariadenia, ktoré prispievajú 

k zvyšovaniu bezpečnosti a vytváraniu bezpečného prostredia v meste Žiar nad Hronom. 

 

5. 1 Stredisko riadenia poplachov 

 

Ochrana objektov mestskou políciou v meste Žiari nad Hronom je zabezpečovaná od roku 2003 

prostredníctvom Strediska registrácie poplachov (SRP). Pozostáva z Pultu centrálnej ochrany (PCO) 

a komplexných zariadení zložených z niekoľkých častí tvoriacich zabezpečovací reťazec (snímače, 

ústredne, prenosové prostriedky, signalizačné a ovládacie zariadenia). Dodávateľom zariadenia je firma 

SPIN s. r. o., ktorá poskytuje technické zabezpečenie a servis signalizačných zariadení. PCO bol zriadený v 

súlade so zákonom 564/1991 Zb. o obecnej polícii v platnom znení, slúži v prvom rade na osobnú ochranu 
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Počet 

hlásených 

udalostí na 

PCO      

Počet 

výjazdov

Podiel 

výjazdov

Počet 

hlásených 

udalostí na 

PCO      

Počet 

výjazdov

Podiel 

výjazdov

 Január  81 60 74% 57 52 91%

 Február 85 43 51% 56 47 84%

 Marec 60 36 60% 56 55 98%

 Apríl 91 69 76% 79 79 100%

 Máj 115 89 77% 79 66 84%

 Jún 70 57 81% 76 76 100%

 Júl 87 73 84% 122 75 61%

 August 95 83 87% 114 73 64%

 September 153 108 71% 118 56 47%

 Október 72 66 92% 71 30 42%

 November 81 44 54% 105 47 45%

 December 57 49 86% 91 49 54%

 Za celý rok 1047 777 74% 1024 705 69%

 Na smenu 1,43 1,06 1,4 0,97

2012 2013

ako aj ochranu majetku obce a jej obyvateľov. Tento systém monitoruje a prijíma signály o každom narušení 

chráneného elektrického zabezpečovacieho systému v chránenom objekte PCO strediska registrácie 

poplachov. Jedná sa o druhú generáciu firmy SPIN s. r. o. s použitím CMOS technológie zaručujúcej 

minimálnu spotrebu elektrickej energie. Software Danube (Dunaj) využívaný na MsP slúži na nepretržitý 

rýchly prenos informácií z objektov po chránených telefónnych linkách v nadhovorovom pásme, alebo je 

prenášaný  rádiovým signálom. Umožňuje ovládanie rôznych úrovní programu nastavených správcom 

systému, prostredníctvom zadaného prístupového hesla.  

 K 31. 12. 2013 bolo na PCO MsP Žiar nad Hronom pripojených 78 objektov. V počte uvedených 

objektov sú zahrnuté aj objekty patriace mestu (základné a materské školy, MsÚ, Dom kultúry a iné ...). 

V priebehu roka 2013 sa 2 objekty odpojili a pripojili sa 2 nové. Za kalendárny rok 2013 bola 1 x uplatnená  

sankcia formou upozornenia  majiteľa objektu. 

Prostredníctvom strediska 

registrácie poplachov bolo 

v priebehu roka zaznamenaných 

1024 poplachov  – narušení 

chránených objektov, z toho 

počtu bolo uskutočnených 705 

výjazdov zásahovej skupiny na 

chránený objekt.  

Vo väčšine prípadov boli 

narušenia objektov vyhodnotené 

ako chyba majiteľa, technická 

porucha, alebo ich príčina nebola 

špecifikovaná.  

V priebehu roka 2013 bol záujem o ochranu objektov, no po predbežnom vyčíslení nákladov spoločnosti 

SPIN za montáž zabezpečovacieho zariadenia viacerí záujemcovia od zámeru odstúpili. Z tohto dôvodu boli 

na rok 2014 získané kontakty na ďalšie dve firmy, ktorým si záujemca môže dať vypracovať cenovú ponuku 

na montáž zabezpečovacieho zariadenia (pohybové senzory + rozvody). Taktiež je potrebné pri marketingu 

ochrany objektov oslovovať nových potenciálnych abonentov a snažiť sa vyzdvihnúť výhody pripojenia na 

PCO MsP v Žiari nad Hronom, spočívajúce najmä v technickej bezpečnostnej podpore. Vyzdvihnúť napríklad 

možnosť sledovania objektu kamerovým systémom prostredníctvom chránenej dielne ak sa objekt nachádza 

v monitorovanej zóne, alebo pomerne krátku dobu priemerného času príjazdu zásahovej skupiny na 

chránený objekt. 

Mestská polícia poskytuje tiež fyzickú ochranu objektov pre súkromné bezpečnostné služby (SBS) 

za paušálne platby. Jedná sa o ochranu objektov bankových subjektov, bankomatov  a obchodných reťazcov 

(hypermarketov) na území mesta Žiar nad Hronom. Služby spočívajú v telefonickom kontaktovaní operátora 

uvedenej spoločnosti so stálou službou na MsP a následným vyslaním hliadky na kontrolu objektu. Jedná sa 

o celkovo 14 objektov pre spoločnosti Cerberos s. r. o. (6 objektov), Securitas sk. s. r. o. (5 objektov) 
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a Ochranná služba s. r. o. (3 objekty). V kalendárnom roku 2013 bola MsP oslovená ďalšími SBS 

k poskytovaniu bezpečnostných služieb, ale navrhovaná odmena za vykonané služby nezohľadňovala mieru 

rizika pri fyzickej ochrane objektu ani režijné náklady mestskej polície. 

 

 

5. 2 Monitorovací kamerový systém 

 

Monitorovací kamerový systém (ďalej MKS), slúži predovšetkým na monitorovanie a 

dokumentovanie priestupkov a trestnej činnosti, ich analýzy, vypracovanie postupov na zamedzenie 

protispoločenskej činnosti preventívnou činnosťou príslušníkov MsP a OR PZ v Žiari nad Hronom. 

Realizáciou monitorovacieho systému je vykonávaný skrytý dohľad nad dodržiavaním zákonov vo vybraných 

lokalitách mesta. Možnosťou monitorovania chránených objektov počas narušenia je zabezpečená vzájomná 

korešpondencia pultu ochrany objektov s kamerovým systémom. Výsledky z využívania MKS predstavujú 

zistenia protispoločenskej  činnosti (priestupky, iné správne delikty, prečiny, trestné činy....) 

v monitorovaných lokalitách mesta prostredníctvom kamier. Mestská polícia v Žiari nad Hronom disponuje 

Monitorovacím kamerovým systémom (ďalej MKS), ktorý bol k 31. 12. 2013 zložený z 11-tich 

ovládateľných otočných kamier a 15-tich statických kamier, ktoré monitorujú len pevné body na ktoré sú 

nastavené. Kamerový systém skladajúci sa z pôvodných 12 analógových kamier (8 otočných a 4 statické) 

bol v letných mesiacoch doplnený o 3 IP kamery monitorujúce útulok pre túlavých psov a v decembri bol 

systém doplnený a súčasne zmodernizovaný o 11 digitálnych kamier (3 otočné a 8 statických). Súčasne boli 

všetky vizuálne výstupy sústredené do jednej miestnosti, ktorá sa pripravila pre spustenie projektu 

„Chránenej dielne“, ktorého cieľom bolo zabezpečiť nepretržitý 24 hodinový dohľad nad kamerami 

monitorujúcimi verejne prístupné miesta na území mesta Žiar nad Hronom. Záznamy sa ukladajú na 

nahrávacie zariadenia, kde sa uchovávajú v súlade s ustanoveniami Zákona č. 122/2013 o ochrane 

osobných údajov maximálne pod dobu 15 dní.  

V roku 2013 bolo Mestskou políciou v Žiari nad Hronom zistených  23 priestupkov, čo je oproti  roku 

2012 (87) prudký pokles.  Celkovo bolo za priestupky zistené pomocou kamerového systému uložených 14 

pokút (z toho 12 zaplatené v hotovosti) v úhrnnej hodnote 125,- €  a 2 pokuty, ktoré odmietol priestupca 

zaplatiť na mieste. To predstavuje oproti roku 2012, keď bolo uložených 77 pokút v úhrnnej hodnote 735,- €, 

značný pokles. Dlhodobý vývoj zaznamenaných priestupkov zachytáva nasledujúci graf (Obr. 19): 

 
Obr. 19 
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DRUH PRIESTUPKU POČET

statická doprava 6

porušenie zákazu požívania alkoholu 13

porušenie zákazu fajčenia 3

porušenie povinností chovateľa psa 1

SPOLU 23

VÝSLEDKY VYUŽITIA MKS

DRUH DELIKTU POČET

majetkové 16

ublíženie na zdraví 1

lúpežné prepadnutie 4

občianske spolunažívanie 4

krádeže motorových vozidiel 3

dopravná nehoda 3

ekonomické 3

iné 3

SPOLU 37

ŽIADOSTI OO PZ

Práve v dôsledku nedostatočnej využiteľnosti MKS z dôvodu značnej pracovnej vyťaženosti pracovníkov 

stálej služby MsP, ktorí súčasne plnili aj funkciu operátorov MKS, mesto Žiar nad Hronom pristúpilo 

k projektu vybudovania chránenej dielne MKS. 

Najviac zistených priestupkov cez MKS v roku 2013 s počtom 13, teda asi 57 % zistení predstavujú 

priestupky porušenia VZN č. 7/2013 o obmedzení a zákaze podávania a požívania alkoholických nápojov, čo 

je značná zmena oproti roku 2012, kedy najviac priestupkov predstavovali priestupky proti bezpečnosti 

a plynulosti cestnej premávky (82 / 94 %). Porušenia statickej 

dopravy s počtom 6 priestupkov, teda asi 26 % predstavovali 

druhú najpočetnejšiu skupinu. Okrem toho sa vyskytli ešte 

priestupky porušenia zákazu fajčenia podľa zákona na 

ochranu nefajčiarov (jednalo sa o fajčenie v priestoroch 

zastávok MHD) – 3 prípady (12 %) a 1 prípad porušenia 

povinností chovateľa psa. 

V roku 2013 sa vyskytli len dva spôsoby riešenia priestupkov zistených prostredníctvom MKS. Priestupok bol 

na mieste riešený buď udelením napomenutia, čo sa stalo v 9 prípadoch predstavujúcich 39 % z celkového 

množstva zistení, alebo udelením blokovej pokuty, čo sa stalo v 14 prípadoch predstavujúcich až 61 % 

z celkového množstva zistených priestupkov prostredníctvom MKS. V 12 prípadoch udelenia pokuty bola 

pokuta hneď zaplatená na mieste, pričom spolu bolo na pokutách vybratých 125,- € za priestupky zistené 

prostredníctvom MKS. V dvoch prípadoch bol vystavený blok na pokutu nezaplatenú na mieste v úhrnnej 

sume 40,-,€. Ani jeden priestupok nebolo potrebné postupovať správnemu orgánu na prejednanie. 

Z uvedeného je tak, ako aj po iné roky, opäť zrejmá snaha príslušníkov MsP vyriešiť priestupok priamo na 

mieste a tiež záujem priestupcov vybaviť vec na mieste samom. Zmienka o tom, že priestupok bol 

monitorovaný celý čas kamerovým systémom  a teda je k dispozícii nevyvrátiteľný dôkazový materiál, teda 

zvyšuje ochotu narušiteľov zákona vec vyriešiť priamo na mieste bez zbytočných prieťahov.  

Mestská polícia v Žiari nad Hronom v rámci zamedzovania 

protispoločenskej činnosti, ochrany majetku občanov a obce,  ako aj 

prevencie spolupôsobí s útvarmi Policajného zboru. Z tohto dôvodu 

na základe oficiálnych žiadostí OR PZ SR vykonáva aj analýzu 

záznamov z kamier MKS a sprístupňuje záznamy v súlade 

s ustanoveniami Zákona č. 122/2013 o ochrane osobných údajov. 

Záznamy, ktoré obsahujú relevantné informácie na objasnenie 

protispoločenskej činnosti sú na základe žiadosti poskytované OR 

PZ. V roku 2013 bolo zaevidovaných 37 oficiálnych žiadostí zo 

zložiek policajného zboru. Oproti roku 2012, kedy bolo 

zaevidovaných 17 oficiálnych žiadostí, je to značný nárast (viac ako dvojnásobok) a oproti roku 2011 

dokonca štvornásobok. V jednom prípade nebolo možné vyhotoviť požadovaný záznam z dôvodu uplynutia 

zákonnej lehoty (záznam sa neuchoval na nahrávacom zariadení). Vo všetkých ostatných prípadoch (36) 

oficiálne zaslaných žiadostí sa vyhotovoval záznam za účelom jeho ďalšieho využitia ako dôkazového 
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materiálu v trestnom konaní, resp. konaní o priestupkoch v súlade z § 15 ods. 7. Zák. č. 122/2013 Z. z. 

o ochrane osobných údajov.  

 
Obr. 20 

Z grafického zobrazenia (Obr. 20) vyplýva, že policajný zbor, najmä v poslednom období, oveľa 

intenzívnejšie využíval služby mestskej polície v oblasti poskytovania a vyhodnocovania záznamov 

z kamerového systému ako podporného dôkazového prostriedku pri objasňovaní priestupkov a najmä 

trestných činov. 

Monitorovací kamerový systém nenahradí policajtov prvého kontaktu v uliciach mesta, ale v 

súčinnosti s nimi vytvára silný preventívny a objasňovací nástroj v boji s mestskou resp. uličnou kriminalitou. 

O význame zriadenej chránenej dielne a zmene v prístupe k efektívnemu využívaniu monitorovacieho 

kamerového systému svedčí fakt, že za 1. štvrťrok 2014 bolo prostredníctvom MKS zaznamenaných 135 

priestupkov (z toho operátormi 120) a bolo udelených 74 blokových pokút v úhrnnej sume 865,-€. 

 

 

5. 3 Fotopasce 

 

Fotopasce  Mestskej polície v Žiari nad Hronom slúžia predovšetkým na: 

- dokumentovanie priestupkov, ich analýzu a vypracovania zámerov a postupov na zamedzenie 
protispoločenskej činnosti preventívnou činnosťou príslušníkov MsP v Žiari nad Hronom, 

- okamžitou represívnou činnosťou hliadky MsP pri riešení priestupkov zaznamenaných prostredníctvom 
fotopascí. Protispoločensky páchaná činnosť je okamžite odhalená a priestupca ihneď potrestaný, 

- využívaním fotopascí v meste Žiar nad Hronom je vykonávaný skrytý dohľad nad dodržiavaním zákonov 
vo vybraných lokalitách mesta. 

V októbri a v novembri  roku 2013 boli na mestskú políciu zakúpené dve fotopasce značky  Scout Guard SG 

880 MMS s rozlíšením 8MPx. Táto fotopasca dokáže do 1 minúty od zachytenia pohybu vyrozumieť naraz 

až 8 účastníkov – teda poslať digitálnu fotografiu na 4 mobilné telefónne čísla a na 4 e-mailové adresy. 

Prichádzajúce fotografie na prednastavenú e-mailovú adresu na SSOS MsP vyhodnocuje službukonajúci 

príslušník a podľa potreby na miesto okamžite vysiela hliadku MsP.  

V roku 2013 boli fotopasce umiestnené na 14-tich rôznych miestach z podnetu zamestnancov odboru OŽP 

na MsÚ, ako aj na základe podnetov predsedov bytových spoločenstiev a občanov. V prevažnej miere sa 

umiestňovali v blízkosti stojísk nádob TKO. Mestskou políciou v Žiari nad Hronom bolo zistených 
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prostredníctvom využitia fotopascí 5 priestupko,v kde bola okamžite na miesto vyslaná hliadka. Jednalo sa 

o priestupky umiestnenia odpadu mimo zberných nádob a nelegálne skládky. 

 

 

5. 4 Informačné merače rýchlosti 

 

 Koncom mesiaca august 2013 boli zakúpené a nainštalované 3 ks informačných meračov rýchlosti 

BX-0 od firmy BELLIMPEX s. r. o., ktorá bola dodávateľom diela. Mesto ich financovalo z vlastných zdrojov a 

dotácie od Úradu vlády SR (Rada vlády pre prevenciu kriminality). Mestská polícia v Žiari nad Hronom bola 

poverená implementáciou a následným spravovaním týchto meračov rýchlosti. Primárnym cieľom tejto 

modernej záznamovej techniky je predovšetkým upozorňovať vodičov na prekročenie najvyššej povolenej 

rýchlosti, čo by v konečnom dôsledku viedlo ku zníženiu nehodovosti v rámci mesta a väčšej dopravnej 

disciplinovanosti na cestách. Merače rýchlosti výraznou mierou prispievajú k : 

 vytváraniu bezpečného dopravného priestoru, 

 zvyšovaniu rešpektu účastníkov cestnej premávky k dodržiavaniu právnej úpravy v doprave, 

 prevenciu vzniku dopravných nehôd a ich následkov spôsobených najmä neprimeranou rýchlosťou, 

 znižovaniu rýchlosti motorových vozidiel, 

 zvýšenie ochrany najzraniteľnejších účastníkov cestnej premávky najmä chodcov a cyklistov. 

Okrem iného je potrebné uviesť, že pridanou hodnotou meračov rýchlosti je najmä schopnosť 

zaznamenávania štatistických informácií. Vyhodnotené ukazovatele zhrnuté za obdobie september až 

december 2013 sú v nasledujúcej tabuľke: 

MERAČE RÝCHLOSTI V ROKU 2013 (9-12 MES.) Ul. Dr. Janského 17 Ul. M. R. Štefánika 19 Ul. M. R. Štefánika 6

1 celkový počet prejdených motorových vozidiel v roku 271252 274343 219665

piatok pondelok pondelok

47658 47511 40526

nedeľa nedeľa nedeľa

22679 22618 15400

14:00 - 15:00 14:00 - 15:00 13:00 - 14:00

26315 23701 22825

01:00 - 02:00 01:00 - 02:00 01:00 - 02:00

387 505 261

6 priemerná rýchlosť za rok (km/h) 35,5 31,5 31

30 - 40 30 - 40 30 - 40

141046 115664 111538

8 % podiel najbežnejšieho rýchlostného intervalu 52,02% 42,14% 50,80%

9 % podiel prekročenia max. povolenej rýchlosti za rok 3,02% 3,60% 1,18%

nedeľa nedeľa nedeľa

5,62% 5,38% 1,78%

23:00 - 24:00 00:00 - 01:00 01:00 - 02:00

15,83% 13,08% 9,16%

124 118 115

1.11.2013 1.11.2013 1.11.2013

19:00 19:00 19:00

13 priemer rýchlostného ukazovateľa V85 (km/h) za rok 39 39 35

deň v týždni s najväčším počtom prejdených vozidiel

deň v týždni s najmenším počtom prejdených vozidiel

časový interval s najväčším počtom prejdených vozidiel

maximálna nameraná rýchlosť v roku (km/h)

časový interval s najmenším počtom prejdených vozidiel

najbežnejší rýchlostný interval (km/h)

deň s najväčším % prekročenia max. povolenej rýchlosti

čas s najväčším % prekročenia max. povolenej rýchlosti11

12

2

3

4

5

7

10

 

Najviac vozidiel prejde na uvedených uliciach (Ul. Dr. Janského a Ul. M. R. Štefánika) v pondelok a piatok, 

a naopak najmenej vozidiel prejde týmito ulicami v sobotu a nedeľu. Dopravná situácia v meste Žiar nad 

Hronom tak prakticky kopíruje vývoj dopravy na cestách Slovenska. Z hľadiska štatistického rozloženia 
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podľa hodín je z pohľadu prejdených vozidiel najfrekventovanejší časový interval poobede približne od 13,00 

hod. do 15,00 hod. a najmenej frekventovaný časový interval v nočných hodinách približne od 23,00 hod. 

do 03,00 hod. Priemerná rýchlosť v rámci sledovaných úsekov za obdobie r. 2013 (september – december) 

sa pohybovala od 31 km/h do 35,5 km/h. Najbežnejší rýchlostný interval v ktorom sa pohybovalo od cca 

42% do 52 % nameraných rýchlostí vozidiel bol vo všetkých troch prípadoch od 30 km/h do 40 km/h. Pokiaľ 

ide o porovnanie percenta prekročenia maximálnej povolenej rýchlosti najväčší podiel vodičov prekročí 

povolenú rýchlosť práve počas víkendu t. j. v sobotu a v nedeľu a z hľadiska hodinových intervalov je to 

najmä medzi 23,00 hod. a 02,00 hod. v noci (paradoxne v čase, keď úsekmi prejde najmenej vozidiel).  

Veľmi zaujímavé je sledovanie rýchlostného ukazovateľa V852. Rýchlosť V85 je rýchlosťou, ktorá nie je 

prekročená 85 % vozidiel. Ukazovateľ teda zobrazuje, že 85% všetkých vodičov v sledovanom časovom 

horizonte – hodina, deň, týždeň resp. mesiac (jeho spriemerovaná hodnota) išlo rýchlosťami nižšími, alebo 

rovnými tejto rýchlosti. Obvyklá metóda pri určovaní najvhodnejšieho rýchlostného obmedzenia pre 

konkrétnu cestu alebo cestný úsek vychádza práve z tohto ukazovateľa a teda ide o určenie obmedzenia, 

ktoré je blízke V85. Hodnota V85 na Ul. Dr. Janského 17 a Ul. M. R. Štefánika 19 bola 39 km/h a u merača 

na Ul. M. R. Štefánika 6 bola 35 km/h. 

 Po vyhodnotení zistených informácií Mestská polícia v Žiari nad Hronom v spolupráci s Policajným 

zborom SR vykonávať adekvátne dopravno-bezpečnostné opatrenia. Prekračovanie dovolených rýchlostí je 

v súčasnosti asi najčastejším dopravným priestupkom. Miesta merania sú policajtmi volené s ohľadom na 

nebezpečnosť týchto dopravných priestupkov i na počet dopravných nehôd zavinených prekračovaním 

rýchlosti v lokalitách mesta. Dôslednou štatistickou analýzou rizikových miest sledovaných pomocou 

informačných rýchlostných meračov možno pristúpiť k následnej kontrole a represii nedisciplinovaných 

vodičov. V neposlednej rade je možné získať informácie, ktoré budú viesť k úprave miestneho dopravného 

značenia z hľadiska projektovej činnosti v oblasti cestnej dopravy v meste. Údaje z rýchlostných meračov sú 

po dohode s riaditeľom ODI pravidelne mesačne poskytované dopravnému inšpektorátu. 

 

 

6. Oblasť materiálno technického zabezpečenia 

 

Pre kvalitné zabezpečenie úloh mestskej polície je dôležité materiálno technické zabezpečenie tohto 

poriadkového útvaru. Mestská polícia disponuje označeným služobným motorovým vozidlom Citroën 

Berlingo, ktoré je vybavené výstražným zvukovým a svetelným zariadením, lokalizátorom GPS (z dôvodu 

ochrany príslušníkov MsP v prípade sťažnosti na výkon služby). Na výkon služby je v súčasnosti k dispozícii 

9 rádiostaníc zn. Motorola CP 040 a stála služba disponuje základňovou rádiostanicou Motorola CM140. 

Mestská polícia v Žiari nad Hronom je od roku 2010 držiteľom rozhodnutia vydaného telekomunikačným 

úradom o používaní Rdst. s platnosťou na 4 roky s frekvenciou 12.5 kHz.  

                                                 
2 Rýchlosť V85 je rýchlosťou, ktorá nie je prekročená 85 % vozidiel. Používa sa aj ako jeden z rozhodujúcich argumentov pri znižovaní 

maximálnych povolených rýchlostí v obciach z 60 km/h na 50 km/h. Pozri „Analýza a vyhodnotenie očakávaných efektov pri znížení 
maximálnej povolenej rýchlosti v obci zo 60 km/h na 50 km/h“. 
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Operačné stredisko Mestskej polície je vybavené zariadením na zaznamenávanie hovorov tiesňovej 

linky zabezpečovaným prostredníctvom FTP servera firmy GTS Slovakia s . r. o. ako poskytovateľa 

integrovaných telekomunikačných služieb. Súčasne SS OS disponuje nahrávacím zariadením rádiostaníc 

v analógovej prevádzke opatrené náhradným zdrojom zabezpečujúcim funkčnosť nahrávacieho zariadenia 

v prípade výpadku elektrickej energie, ktorého inštaláciu zrealizovala firma Comtes s. r. o. Liptovský Hrádok 

zaoberajúca sa integrovanými systémami počítačovej telefónie.  

Ako neoddeliteľná súčasť technického vybavenia hliadky pre samotný výkon hliadkovej služby je 

digitálny fotoaparát a videokamera, ktoré sa využívajú pri objasňovaní a dokumentovaní priestupkov. Pri 

plnení úloh príslušníci mestskej polície používajú ďalšie prostriedky, ako sú napríklad: zastavovacie terče, 

reflexné kužele, reflexné vesty, baterky a pod. Príslušníci mestskej polície vyškolení na odchyt psov majú k 

dispozícii narkotizačnú pušku (odchyt za asistencie veterinára); pláštenky do dažďa a iné. Pri zabezpečovaní 

chránených objektov napojených na PCO SRP, verejného poriadku na kultúrnych a športových podujatiach 

prípadne pri mimoriadnych opatreniach (pátranie po nebezpečnom páchateľovi závažného trestného činu) 

používajú príslušníci mestskej polície nepriestrelné vesty. Ďalej mestská polícia disponuje analyzátorom 

Dräger Alcotest, prístrojom na meranie množstva alkoholu v dychu, ktorý je každých 6 mesiacov ciachovaný. 

Prístroj mestská polícia používa pri policajne - bezpečnostných akciách zameraných najmä na zákaz 

podávania, predávania alebo iného umožnenia požívania alkoholu osobám mladším ako 18 rokov. Rovnako 

je využívaný pri zisťovaní iných správnych deliktov mladistvých a maloletých spočívajúcich v porušení 

zákazu požívania alkoholických nápojov podľa zákona č. 219/1996 Z. z. 

Na plnenie administratívnych úloh súvisiacich napríklad s objasňovaním priestupkov, spracovávaním  

písomností, úradných záznamov zo zásahov a služobných zákrokov, situačných správ (zvodiek) je mestská 

polícia vybavená zodpovedajúcou výpočtovou technikou s príslušenstvom.  

Mestská polícia v Žiari nad Hronom pre výkon služby disponuje 18 kusmi krátkych guľových zbraní 

ČZ 75 D compact cal. 9 mm Luger a 3 kusmi krátkych guľových zbraní ČZ 100 cal. 9 mm Luger. na základe 

vydanej zbrojnej licencie.  Počas roka boli všetky zbrane plne funkčné, bez technických závad. Výdaj zbraní 

a streliva bol realizovaný SSOS a zaznamenaný v Záznamovej knihe držiteľa zbrojnej licencie  skupiny E,F – 

údaje o vydávanom a prijímanom strelive do zbraní kategórie A-C a v Záznamovej knihe držiteľa zbrojnej 

licencie E,F – údaje o vydávaných a prijímaných zbraniach kategórie A-C. Knihy boli riadne zaevidované na 

OR PZ v Žiari nad Hronom. Zoznam zbraní s uvedením počtu, druhu a typu výzbroje používanej príslušníkmi 

obecnej polície pri plnení úloh obecnej polície sú uvedené v prílohe č. 3. 

Mestská polícia Žiar nad Hronom je vystrojená rovnošatou v zmysle  § 1 vyhlášky Ministerstva 

vnútra Slovenskej republiky č. 532/2003 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Slovenskej 

národnej rady č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov. Pri práci príslušníci Mestskej 

polície využívajú dva druhy rovnošiat - štandardnú a maskáčovú, ktorá bola využívaná spravidla pri nočných 

službách a rôznych akciách na príkaz náčelníka mestskej polície.  

Zoznam a druh výstrojných súčiastok používaných príslušníkmi MsP pri plnení úloh  sú uvedené v prílohe č. 

4 a materiálno-technické prostriedky používané  príslušníkmi mestskej polície pri plnení si úloh sú uvedené 

v prílohe č. 5.  
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7. Správne konanie vykonávané na mestskej polícii 

 

Správne konanie sa na Mestskej polícii v Žiari nad Hronom vykonáva od 1. marca 2010. Správne 

konanie vykonávajú na základe písomného poverenia primátora mesta v súlade s novelizáciou zákona č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení - § 13 ods. 5 a to buď delikty, ktoré rieši obec na základe originálnej 

kompetencie, alebo na základe prenesenej pôsobnosti štátnej správy na obec. Jedná sa o priestupky a iné 

správne delikty na úseku ochrany nefajčiarov v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 377/2004 Z.z. o ochrane 

nefajčiarov, na úseku zneužívania alkoholických nápojov v súlade s § 12 ods. 5 zákona č. 219/1996 Z.z. 

o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických 

záchytných izieb v znení zákona č. 214/2009 a na úseku cestnej dopravy § 30 písm. f) zák. č. 168/1996 Z.z. 

o cestnej doprave v nadväznosti na § 3 ods. 2, zákona č. 564/1991 o obecnej polícii v znení neskorších 

predpisov. Správne konanie vykonávajú Ing. Róbert Šiška a Juraj Horváth. Títo poverení príslušníci mestskej 

polície majú písomné poverenie primátora mesta Žiar nad Hronom od apríla 2010 vydané na základe 

zákona č. 102/2010, ktorým sa dopĺňa zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení (účinnosť od 1. 4. 2010) 

ako novely zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. 

V roku 2013 mestská polícia v správnom konaní vyriešila 28 iných správnych deliktov a priestupkov 

podľa vyššie uvedených zákonov. Z toho (27) – teda 96 % predstavujú iné správne delikty na úseku 

zneužívania alkoholických nápojov a iných návykových látok. Priestupky na úseku ochrany nefajčiarov boli 

v roku 2013 v správnom konaní riešené v jednom prípade. Na úseku cestnej dopravy v roku 2013 nebol 

v správnom konaní riešený ani jeden priestupok. Z celkového množstva 28 iných správnych deliktov bolo 50 

% (14) zistených vlastnou činnosťou mestskej polície. Z  OO PZ v Žiari nad Hronom bolo postúpených 25 % 

(7) správnych deliktov. Oznámenia prijaté zo Všeobecnej nemocnice v Žiari nad hronom predstavovali 14 % 

(4) z celkového množstva iných správnych deliktov. Zvyšok predstavovali postúpenia veci od iných 

subjektov. Konkrétne sa jednalo o 7 % (2) postúpenie od MsP v Kremnici a  4 % (1) postúpenie veci od MsÚ 

v Žiline. 

Pokiaľ ide o iné správne delikty na úseku  zneužitia alkoholických nápojov, ktoré predstavujú už 

každoročne najväčší objem deliktov riešených v správnom konaní mestskou políciou, jednalo sa 

predovšetkým o porušenie § 2 ods. 2 zákona č. 219/1996 Z.z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických 

nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb v znení novely zákona č. 214/2009 

Z.z. a to v 27 prípadoch. Išlo o porušenie zákazu požívania alkoholických nápojov  osobami maloletými do 

15 rokov a mladistvými do 18 rokov. Porušenie § 2 ods. 3 zákona č. 219/1996 Z.z. o ochrane pred 

zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb a teda 

zdržiavanie sa maloletých osôb bez dozoru svojich zákonných zástupcov po 21.00 hodine na verejne 

prístupných miestach, v ktorých sa podávajú alkoholické nápoje nebolo zaznamenané.  

V jednom prípade išlo o štvornásobnú recidívu, a preto bol skutok postúpený orgánom činným v trestnom 

konaní na OO PZ ako podozrenie z trestného činu ohrozovania mravnej výchovy mládeže zo strany 

zákonného zástupcu, podľa § 211 zák. č. 300/2005 trestného zákona. Prehľad spôsobu riešenia a udelených 

sankcií je v nasledujúcej tabuľke: 
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ALKOHOL A INÉ 

NÁVYK. LÁTKY
POČET SPÔSOB RIEŠENIA POČET DRUH SANKCIE POČET

postúpenie podľa § 

20 zák. č. 71/1967
6 z toho 1 x TČ

vrátenie spisového 

materiálu
0

pokarhanie 16

pokarhanie + zákaz 

navštevovať VP
4

postúpenie podľa § 

20 zák. č. 71/1967
0

vrátenie spisového 

materiálu
0

pokarhanie 0

pokuta 1/30,-€

INÉ DELIKTY

SPOLU 28 28 ROZHODNUTIA 21

Porušenie 

zákazu fajčenia

postúpenie podľa § 

20 zák. č. 71/1967
1 1

mladistvé osoby 26

rozhodnutie 20

maloleté osoby 

(postihnutý 

zákonný 

zástupca)

1

rozhodnutie 1

Z množstva 28 iných správnych deliktov 

bolo v súlade s § 20 zák. č. 71/1967 - 

Správneho poriadku 5 postúpených 

iným obciam, kde majú uvedené 

maloleté a mladistvé osoby trvalý pobyt, 

v 1 prípade došlo k vráteniu spisového 

materiálu, 1 prípad bol postúpený ako 

podozrenie z TČ na OO PZ a až 21 

bolo riešených v správnom konaní na 

mestskej polícii v Žiari nad Hronom. Vo 

všetkých 21 prípadoch bolo ustanovené 

ústne pojednávanie, ktoré predchádzalo 

vydaniu rozhodnutia. Na základe 

rozhodnutia mesta Žiar nad Hronom bolo v 20 prípadoch udelené pokarhanie a v 1 prípade bola udelené 

pokuta v úhrnnej hodnote 30,-,€. V 4 prípadoch bol rozhodnutím mesta Žiar nad Hronom okrem pokarhania 

udelený aj zákaz navštevovania verejne prístupných miest a miestností, v ktorých sa podávajú 

alkoholické nápoje.  

Počet prijatých podaní do správneho konania vykonávaného na Mestskej polícii v Žiari nad Hronom 

v porovnaní s predchádzajúcim rokom 2012 poklesol o 42% (39). To malo za dôsledok aj pokles iných 

správnych deliktov a priestupkov riešených v správnom konaní na MsP v Žiari nad Hronom. 

Zo zobrazenia (Obr. 21) je zrejmé že v roku 2013 došlo k poklesu všetkých podaní (oznámení) oproti roku 

2012 o zhruba o 58% 

(porovnanie 28 a 67), 

v porovnaní s rokom 

2011 o 46% 

(porovnanie 28 a 52) a 

v porovnaní s rokom 

2010 o 24% 

(porovnanie 28 a 37).  

          Obr. 21 

Rovnako výrazne klesol aj počet vydaných rozhodnutí v roku 2013 oproti roku 2012 a to o 61% (porovnanie 

21 a 54), oproti roku 2011 o 34% (porovnanie 21 a 32) a oproti roku 2010 o 13% (porovnanie 21 a 24). 

Priestupkov podľa § 30 ods. 1 zák. č. 372/1990 Zb. o priestupkoch sa vyskytlo 9. Všetky boli riešené na 

mieste, a to buď udelením blokovej pokuty v úhrnnej sume 70,- € (7-BP) a dva prípady boli riešené 

napomenutím. 

Záverom treba podotknúť, že všetky vydané rozhodnutia v roku 2013 boli ku dnešnému dňu správoplatnené. 

Ani voči jednému rozhodnutiu vydanému v roku 2013 nebol podaný riadny opravný prostriedok a zatiaľ ani 

mimoriadny opravný prostriedok a nestalo sa doposiaľ tak ani počas celého doterajšieho fungovania 

správneho konania na Mestskej polícii v Žiari nad Hronom. 
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8. Oblasť legislatívy – príslušnosť v zmysle VZN 

 

Činnosť Mestskej polície Žiar nad Hronom je upravená všeobecne záväzným naradením č. 7/2008 

zo dňa 11.12.2008. Organizáciu mestskej polície, jej úlohy,  postavenie, oprávnenia a povinnosti 

príslušníkov ako aj náčelníka mestskej polície, vzťahy a spoluprácu s inými orgánmi upravuje zákon č. 

564/1991 z. o obecnej polícií v znení neskorších predpisov, Štatút mesta Žiar nad Hronom, Služobný 

poriadok Mestskej polície v Žiari nad Hronom.    

 

Príslušníci mestskej polície dohliadajú počas výkonu hliadkovej služby na dodržiavanie prijatých všeobecne 

záväzných  nariadení mesta Žiar nad Hronom a to: 

 

 VZN č. 1/2000 – o verejných priestranstvách na území mesta Žiar nad Hronom 

 VZN č. 1/2003 – o podmienkach držania psov na území mesta Žiar nad Hronom 

 VZN č. 5/2008 – o podmienkach vylepovania plagátov na verejných priestranstvách 

 VZN č. 3/2009 – o používaní zábavnej pyrotechniky na území mesta Žiar nad Hronom 

 VZN č. 4/2009 – o zeleni na území mesta Žiar nad Hronom 

 VZN č. 12/2009 – o podmienkach predaja výrobkov  a poskytovaní služieb na trhových miestach 

 VZN č. 4/2010 - o podmienkach   predaja    výrobkov a poskytovaní   služieb    na    trhových 

 miestach a o zmene a doplnení VZN Mesta Žiar nad Hr. č. 12/2009 Trhový poriadok 

 VZN č. 5/2010 – Trhový poriadok pre Mestskú tržnicu 

 VZN č. 7/2010 -  Trhový poriadok pre príležitostný trh – Žiarsky jarmok 

 VZN č. 2/2011 - Trhový poriadok pre príležitostný mestský trh 

 VZN č. 4/2011 - Trhový poriadok pre Novú tržnicu 

 VZN č. 5/2011 - Trhový poriadok pre Svätokrížsku tržnicu 

 VZN č. 6/2012 – ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2010 Trhový poriadok pre 

  Mestskú tržnicu 

 VZN č. 10/2012 -  o spôsobe nakladania s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi 

     na území Mesta Žiar nad Hronom   

 VZN č. 6/2013 -  o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb 

 VZN č. 7/2013 - o obmedzení a zákaze podávania a požívania alkoholických nápojov v meste Žiar 

  nad Hronom 

 VZN č. 12/2013 – o miestnych daniach  
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Záver 

 

Mestská polícia v Žiari nad Hronom aj v roku 2013 v plnom rozsahu zabezpečovala základné úlohy 

vymedzené zákonom o obecnej polícii č.564/91 Zb., pričom prioritou bolo zabezpečovanie verejného 

poriadku v meste Žiar nad Hronom, ochrana obyvateľov a iných osôb pred ohrozením ich života a zdravia.  

Hlavné priority Mestskej polície v Žiari nad Hronom v roku 2013  boli  zamerané na posilňovanie dôvery 

občanov mesta k polícii, rozvíjanie aktívnej spolupráce s občanmi a poslancami Mestského zastupiteľstva pri 

ochrane verejného poriadku. V týchto intenciách a službách pre obyvateľov mesta Žiar nad Hronom ako aj v 

boji s protiprávnym konaním bude mestská polícia ešte aktívnejšie pokračovať aj v roku 2014. Medzi jej 

hlavné priority bude patriť posilňovanie dôvery občanov mesta k polícii ako takej, čo sa dá docieliť rozvíjaním 

aktívnej spolupráce s občanmi pri ochrane verejného poriadku a proaktívnej komunikácie smerom 

k občanovi. 

Podstata práce policajtov prvého kontaktu a teda aj mestských policajtov spočíva v denno-dennom 

kontakte s občanmi, ktorí sa nachádzajú v zložitých a často krát krízových situáciách, alebo situáciách ktoré 

sami vyvolali svojím protiprávnym konaním. Mestskí policajti sú pri takýchto konfliktných situáciách nútení 

veľakrát používať riešenia, ktoré sú represívneho charakteru, ktoré však vychádzajú z platného 

legislatívneho rámca. Práve pri hraničných situáciách si musia zachovať vysoký štandard správania sa, 

proaktívnej komunikácie a profesionálneho prístupu, ktorý umožňuje dosiahnuť na jednej strane uspokojenie 

záujmov verejnosti a mesta, na druhej strane určité pochopenie zo strany občana a uvedomenie si niesť 

zodpovednosť za svoje konanie. Jediný chybný krok jedného policajta však môže zásadným spôsobom 

zmeniť názor verejnosti na prácu celej inštitúcie. Sú to práve skúsenosti získané v podobných prípadoch 

priamo v teréne a miestna osobná znalosť pomerov, ktoré mnoho krát napomôžu rýchlo a efektívne vyriešiť 

situáciu. Na základe týchto súvislostí je zrejmé, že mestská polícia stojí na oporných pilieroch, ktoré tvoria 

príslušníci s dlhoročnými skúsenosťami s miestnou a vecnou problematikou. Preto je potrebné stabilizovať 

na útvare mestskej polície príslušníkov, ktorí majú dlhoročné odborné a pracovné skúsenosti, vykonávajú si 

prácu zodpovedne, dôsledne a spoľahlivo, pričom sú zároveň oporou služobne mladším kolegom a zabrániť 

nadmernej fluktuácii, ktorá je v tomto povolaní pomerne bežná. Toto náročné povolanie by malo byť 

deklaráciou morálnej sily a psychickej vyspelosti každého policajta, ktorý svoje povolanie vníma 

predovšetkým ako poslanie. 

 

 

 

 

 

     Ing. Róbert Šiška 

náčelník mestskej polície 
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