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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. 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. Štátny dohľad nad činnosťou obecných polícií bol zavedený 

zákonom č. 333/2003 Z. z. s účinnosťou od 01.01.2004 a je zabezpečený prostredníctvom Ministerstva vnútra 

SR. Pravidelným spracovávaním a predkladaním správ o činnosti obecných polícií v SR je tak zo strany štátu 

zabezpečený odborný dohľad nad ich činnosťou.  

 

 

1. Personálna oblasť 

 

Mestská polícia Žiar nad Hronom mala k 01.01.2016 zastabilizovaný počet príslušníkov, ktorí spĺňajú 

podmienky odbornej spôsobilosti príslušníka obecnej polície na výkon zastávaných funkcií v počte 20 

príslušníkov, vrátane náčelníka MsP. Zloženie MsP pozostávalo z náčelníka mestskej polície, 11 starších 

inšpektorov a 8 inšpektorov. 

K 31.03.2016 jeden mestský policajt ukončil pracovný pomer a prešiel pracovať k policajnému zboru. 

Personálna náhrada v priebehu roka 2016 nebola prijatá, takže počet pracovníkov MsP sa znížil o jedného 

a aktuálny stav k 31.12.2016 bol 19 policajtov. 

Vývoj počtu zamestnancov na Mestskej polícii v Žiari nad Hronom v čase možno najlepšie vyjadriť 

priemerným stavom mestských policajtov (vrátane náčelníka MsP) vyjadreným váženým aritmetickým 

priemerom, ktorý je vypočítaný vo vzťahu k mesačným výkonom (objemu zistených priestupkov po 

jednotlivých mesiacoch). Jeho vývoj v uplynulých rokoch zobrazuje nasledujúca tabuľka č. 1:  

 
 

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 2016 bola proti príslušníkom mestskej polície podaná jedna sťažnosť, ktorá bola vyhodnotená 

ako neopodstatnená. 

  

ROK 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

PRIEMERNÝ STAV MESTSKÝCH POLICAJTOV 21 21 21 22 22 18 18 17 20 20 19

Tabuľka č. 1 
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2. Oznámenia, podnety a informácie občanov a zložiek IZS 
 

 Od roku 2014 bol zavedený pre potreby Mestskej polície v Žiar nad Hronom nový riadiaci údaj 

označený ako „Oznámenia, podnety a informácie občanov a zložiek integrovaného záchranného systému 

(ďalej len IZS)“ zachytené Mestskou políciou v Žiari nad Hronom. Cieľom týchto údajov je sledovať 

a analyzovať podnety a oznámenia občanov, a na ich základe vyhodnocovať vyťaženosť stálej služby a 

hliadok mestskej polície. Jednoducho povedané, objektívne stanoviť ako je mestská polícia „žiadaná“ 

a využívaná obyvateľmi mesta a inštitúciami. Sledované údaje sú neoddeliteľnou súčasťou každej situačnej 

správy – zvodky MsP. Mestská polícia v Žiari nad Hronom zabezpečuje nepretržitý výkon služby v 12 

hodinových zmenách (R12 a N12). Až na zriedkavé výnimky (rôzne akcie - zabezpečovanie jarmoku, 

Cityfest, Žiarsky polmaratón, cyklistické preteky a i.) vykonáva službu v meste len jedna dvojčlenná hliadka. 

Mestská polícia na prijímanie podnetov a oznámení využíva niekoľko oficiálnych informačných 

kanálov. Tým prvým a najviac využívaným je linka tiesňového volania 159, ďalej je to osobný kontakt, písomné 

oznámenie formou emailu na emailovú adresu MsP alebo formou listu. Posledný spôsob je občanmi využívaný 

veľmi zriedka. V roku 2016 bolo zaznamenaných 38 oznámení a podnetov prijatých emailom, čo oproti roku 

2015 kedy bolo prijatých 16 takýchto oznamov, značný nárast. Je zrejmé, že tento informačný kanál sa začína 

čoraz intenzívnejšie využívať. V rámci prijatých oznámení, podnetov a informácií občanov a zložiek IZS boli 

sledované dva informačné kanály a to telefonicky prijaté a osobne nahlásené. Tieto sa ďalej členili na 

oznamy a podnety s udalosťou (kde bolo potrebné vyslať hliadku MsP) a bez udalosti. Oznamy a podnety 

bez udalosti sa rozdeľovali na informácie (prijaté mestskou políciu alebo naopak poskytnuté občanovi) a na 

iné (telefonické omyly, hovory na iné MsP v okrese, zneužitia tiesňovej linky a pod.). Tieto riadené údaje boli 

ďalej členené podľa oznamovateľa na občanov a zložky IZS, s ktorými mestská polícia prichádza do kontaktu 

– PZ, ZZS a HaZZ. Nápad prijatých oznámení a podnetov sa sledoval ešte podľa dní v týždni a podľa 

pracovných zmien. Osobitne boli vykazované anonymné oznamy a podnety, keď sa oznamovateľ z rôznych 

dôvodov odmietol predstaviť. Úplný prehľad v kumulovanom vyjadrení znázorňuje tabuľka č. 2: 

 
Tabuľka č. 2 

Celkovo bolo v roku 2016 7 447 prípadov (7 144 občania, 268 policajný zbor, 18 záchranná zdravotná služba 

a 17 hasičský a záchranný zbor), kedy niekto nejakým spôsobom využil služby mestskej polície. Pre 

porovnanie v roku 2015 to bolo 7 530 prípadov a v roku 2014 - 7 613 prípadov. Z tohto počtu bolo 2 028 

prijatých oznámení s udalosťou (r. 2015 – 1 942, r. 2014 – 1 948), 2 392 prípadov prijatia alebo poskytnutia 

informácie (r. 2015 – 2 678, r. 2014 – 3 370) a 3 027 prípadov iného využitia služieb MsP ako napr. doručenie 

nájdenej veci v rámci služby strát a nálezov, otvorenie rampy a umožnenie vstupu na pešiu zónu, dodanie 

podkladov pre priestupkové konanie a pod. (r. 2015 – 2 910, r. 2014 – 2 295). V rámci vzájomnej spolupráce 

bola poskytnutá potrebná súčinnosť príslušníkom OO PZ kde z 268 prípadov bolo 106 oznámení s udalosťou, 

140 poskytnutí alebo prijatí informácie, 22 iné využitie. Na celkovom objeme prijatých oznámení s udalosťou 

7 447

OZNÁMENIA, PODNETY A INFORMÁCIE OBČANOV A ZLOŽIEK IZS V ROKU 2016

3 0277 144 268 18 17 666 2 392

INFORMÁCIA 903 22 0 2 927
3 633

INFORMÁCIA 

CELKOM

INÉ 

CELKOMINÉ 2 692 14 0 0 2 706

ROK OBČANIA PZ ZÁCHR. HaZZ ROK

OSOBNE

S UDALOSŤOU 78 5 0 0

1 786
INÉ 313 8 0 0 321

TELEFONICKY

S UDALOSŤOU 1 824

ANONYM SPOLU

1 945

3 731 318

S UDALOSŤOU CELKOM

118 2 028

BEZ UDALOSTI CELKOM

101 12 8

BEZ 

UDALOSTI

INFORMÁCIA 1 334

83

3 716 348

5 419

BEZ 

UDALOSTI

6 7 1 465
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sa policajný zbor podieľal približne 5,2 % (106 z 2 028). Osobitnú skupinu v rámci telefonických oznámení 

predstavujú tzv. iné - 321, ktoré predstavujú v prevažnej miere rôzne telefonické omyly – najmä volania na inú 

MsP v okolí. Ďalšou skupinou sú anonymné podnety a oznamy, ktorých bolo mestskou políciou v roku 2016 

zaznamenaných 666 (318 telefonických a 348 osobne). Tieto údaje poskytujú informáciu, do akej miery 

občania dôverujú mestskej polícii a verejnej správe vôbec. Z telefonicky prijatých oznamov a podnetov (3 731) 

predstavujú anonymné telefonáty 8,52 % (318) a z osobne prijatých oznamov (3 716) je to 9,36 % (348). 

Na základe týchto údajov je možné robiť rôzne pohľady na vyťaženosť mestskej polície a to z pohľadu 

jednotlivých pracovných zmien alebo dní v týždni – tabuľka č. 3: 

 
Tabuľka č. 3 

V roku 2016 bolo zaznamenaných celkovo 2 028 oznámení a podnetov s udalosťou (výjazd hliadky). Z tohto 

množstva bolo 1 945 oznámených telefonicky a 83 oznámených osobne. Z telefonicky prijatých hovorov (3 

731) pripadalo 65 % (2 473) na ranné zmeny a 35 % (1 333) na nočné zmeny. Z osobne prijatých (3 716) 

pripadalo až 82,6 % (3 070) na ranné a 17,4 % (646) na nočné zmeny. Z celkovo prijatých podnetov 

s udalosťou (2 028) pripadalo na rannú zmenu 61,1 % a na nočnú zmenu 38,9 % (789). U prijatých oznamov 

s udalosťou občania v prevažnej miere - 95,9 % (1 945) využívali telefonický komunikačný kanál. Osobné 

oznámenie – 4,1 % (83) využívali len zriedkavo. Priemernou hodnotou pripadajúcou na 1 deň bolo 5,56 

oznamu a na zmenu 2,78 oznamu. Oproti predchádzajúcim rokom sú to len nepatrné rozdiely. Uvedené 

výsledky sú veľmi podobné s výsledkami zaznamenanými v minulom roku – najmä zachovaný pomer 

podnetov s udalosťou, ktorý je približne 60% (denná) na 40% (nočná). Celkový podiel v percentuálnom 

vyjadrení podľa dní poskytuje graf č. 1: 

 
Graf č. 1 

540 629 1 169 99

537 676 1 213 121

531 676 1 207 124

600 566 1 166 88

682 629 1 311 114

512 321 833 77

329 219 548 43

3 731 3 716 7 447 666

2 473 3 070 5 543 475

1 258 646 1 904 191

3 731 3 716 7 447 666

10,22 10,18 20,40 1,82

5,11 5,09 10,20 0,91
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845
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631

SPOLU

350 961
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363
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288
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5 419

SMENA

2 028

1 945 1 786 83 3 633 2 028

R
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1 171 1 302 68 3 002 1 239 4 304
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83 3 633

290

9 557 321

293 920

917

NA 1 SMENU 2,66 2,45 0,11 4,98 2,78 7,42
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Z pohľadu štatistického rozloženia podľa dní v týždni bolo najviac oznámení, podnetov a informácií prijatých 

spolu v piatok (1 311) a najmenej v nedeľu (548) a to spolu telefonicky aj osobne. Ak sa zameriame sa na 

najviac sledovaný ukazovateľ, teda prijaté oznámenia s udalosťou (spolu telefonicky aj osobne), potom 

najviac výjazdov bolo v piatok (350) a najmenej v nedeľu (185). Bližšie viď graf č. 2. 

 
Graf č. 2 

Uvedené údaje z pohľadu vyťažiteľnosti hliadok MsP sledujú len externé (cudzie) oznámenia a podnety. 

Nezohľadňujú informácie a podnety z technických prostriedkov bezpečnostnej podpory (kamerový systém, 

zabezpečovanie ochrany objektov a i.). Pre úplnú objektívnosť je potrebné k priemerným hodnotám: 5,56 

oznamu na deň a 2,78 na pracovnú zmenu prirátať aj oznamy na ktorých sa podieľalo Chránené pracovisko 

MKS a Stredisko registrácie poplachov (SRP). Po započítaní týchto informácií možno konštatovať, že 

priemerná zaneprázdnenosť hliadky MsP sa po zohľadnení všetkých predchádzajúcich údajov sa pohybovala 

na úrovni 9 až 10 výjazdov s udalosťou na deň a teda asi 4 až 5 výjazdov s udalosťou na 1 zmenu (boli 

však aj zmeny, kedy táto hodnota bola 2 až 3 násobne vyššia). Uvedené informácie nezohľadňujú ani iné 

činnosti mestskej polície vykonávané na základe vlastných zistení. 

 

3. Oblasť výkonu služby 

 

Príslušníci MsP boli v priebehu roka 2016 do výkonu služby zaraďovaní v pravidelných 12 hodinových 

pracovných zmenách, čím bola zabezpečená nepretržitá 24 hodinová činnosť mestskej polície v katastrálnom 

území mesta Žiar nad Hronom. Počas hliadkovej činnosti sa mestskí policajti 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 a to najmä 

vykonávanie hliadkovej a pochôdzkovej činnosti v uliciach mesta. Hliadková činnosť sa realizovala na základe 

analýz bezpečnostnej situácie v meste Žiar nad Hronom a bola zabezpečovaná inštruovaním hliadok 

s následnou orientáciou výkonu hliadkovej služby do častí mesta s najčastejším výskytom protispoločenskej 

činnosti, s cieľom jej eliminácie.  

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, obchodných prevádzok, 

pohostinstiev a rizikových lokalít, v ktorých dochádzalo v predchádzajúcom období k protiprávnemu konaniu. 

Príslušníci MsP sa počas hliadkovej činnosti kontrolovali dodržiavanie verejného poriadku v tých častiach 

mesta, kde bol zvýšený pohyb občanov. Jednalo sa hlavne o Centrálnu autobusovú stanicu na Ul. SNP, ktorá 
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je miestom značnej migrácie obyvateľstva z okolitých spádových obcí, ako aj tranzitným miestom presunu 

mládeže za zábavou do podnikov a pohostinných zariadení v spodnej časti mesta. Pozornosť mestskej polície 

sa upriamila aj na centrum mesta s cieľom vytláčať sociálne neprispôsobivých občanov – najmä bezdomovcov. 

Zameriavali sa aj na vytipované a problémové lokality mesta a to predovšetkým Ul. SNP – okolie 

pohostinských zariadení, bytový komplex Jadrany na Ul. Chrásteka 19 až 23 a okolie nákupných centier. 

Pravidelne sa kontrolovali aj periférne časti mesta ako park Š. Moysesa, záhradkárska oblasť pri Lutilskom 

potoku, časť Píla v Šašovskom Podhradí a Slnečná stráň. Osobitná pozornosť bola venovaná kontrolám 

v lokalite Pod Kortínou, kde žije marginalizovaná skupina obyvateľov, kde hliadky MsP úzko spolupracovali aj 

s terénnymi sociálnymi pracovníkmi a s dvojicou rómskych terénnych zamestnancov, ktorých činnosť sa 

zameriavala najmä: 

 ochranu životného prostredia (čierne skládky, spaľovanie odpadu, nelegálny výrub drevín a i.) 

 ochranu verejného poriadku (odhaľovanie priestupkov proti VP, dodržiavanie VZN) 

 ochranu verejného a súkromného majetku 

 ochranu detí a mládeže pred negatívnymi javmi (záškoláctvo, fetovanie, alkoholizmus, drogy, šikana) 
 

 

3. 1 Sociálne-patologické javy zachytené mestskou políciou v roku 2016 a ich vývoj 

 

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

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

ich obmedzovaní a 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 (predikcia). 

Príslušníci Mestskej polície v Žiari nad Hronom v roku 2016 zistili 2 234 protiprávnych deliktov. Z toho 

prevažnú väčšinu 99,2% (2 217) predstavovali priestupky, 0,2% (4) predstavovali zaznamenané trestné činy 

– poškodzovanie cudzej veci (2), ublíženia na zdraví (1) a v jednom prípade došlo k naplneniu skutkovej 

podstaty trestného činu útoku na verejného činiteľa (člena hliadky MsP). Zvyšok, približne 0,6% (13) dopĺňajú 

tzv. iné správne delikty – vo všetkých prípadoch išlo o iné správne delikty mladistvých a maloletých 

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

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

v nižšie uvedenej v tabuľke č. 4, ktorá je štandardne súčasťou správy o činnosti mestskej polície predkladanej 

každoročne Ministerstvu vnútra SR. 

 
 

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

1 Celkový počet zistených priestupkov vlastnou činnosťou 33 4 3 927 212 413 1 592

2 Oznámených na MsP 88 8 35 324 97 90 642

3 Celkový počet uložených priestupkov 1 0 13 1 2 0 17

4 Celkový počet odložených priestupkov 1 0 10 1 1 0 13

5 Celkový počet odovzdaných priestupkov 2 4 2 21 28 35 92

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

Celkový počet priestupkov prejednaných v blokovom konaní  29 4 13 904 91 105 1 146

Výška finančnej hotovosti (€) 290 45 150 10 655 725 800 12 665

Celkový počet priestupkov prejednaných v blokovom konaní 

vydaním bloku na pokutu  nezaplatenú na mieste
0 0 0 1 0 0 1

výška finančnej hotovosti (€) 0 0 0 25 0 0 25

121 12 38 1 251 309 503 2 234

PRIESTUPKY 2016

7

8

Priestupky spolu

Tabuľka č. 4 
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Pokiaľ ide o celkový vývoj priestupkov a ostatných sociálne-patologických javov zaznamenaných 

mestskou políciou z dlhodobého hľadiska, možno ho prehľadne znázorniť v nasledujúcom grafe č. 3: 

Graf č. 3 

V roku 2016 bol za obdobie 11 rokov zaznamenaný druhý najpočetnejší výsledok zaznamenaných 

protiprávnych konaní. 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 ako počet priestupkov pripadajúcich na 1 policajta mesačne (graf č. 4). 

 
Graf č. 4 
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Príslušníci Mestskej polície v Žiari nad Hronom v roku 2016 vlastnou činnosťou zistili 1 592 

priestupkov (71%). Občanmi nahlásených a riešených priestupkov bolo 642(29%).  

Podrobnejšie porovnanie v nasledujúcej tabuľke č. 5 a v grafe č. 5. 
 

  
Tabuľka č. 5         Graf č. 5 

 

 

3. 2 Vývoj blokových pokút 

 
Mestská polícia v roku 2016 prejednala na mieste v blokovom konaní 1 147 priestupkov v úhrnnej 

hodnote 12 690,- €, čo je porovnateľné s predchádzajúcim rokom 2015 (1 085 / 12 785,- €). Z uvedeného 

počtu priestupkov bola uložená 1 pokuta nezaplatená na mieste v  hodnote 25,- €.  

Štruktúra jednotlivých blokových pokút podľa ich výšky sa v priebehu rokov 

menila. Štatistické zisťovanie sa robilo za roky 2010 až 2016, pretože 

v predchádzajúcom období sa používali pokutové bloky s nominálnou 

hodnotou 3,- €. Keďže udeľované blokové pokuty boli násobkom tejto 

nominálnej hodnoty, nebola by zabezpečená konzistencia s novšími 

údajmi. Od roku 2010 sa používajú pokutové bloky v nominálnej hodnote 

5,- € a 10,- €. Štruktúra blokových pokút podľa výšky a ich podiel na 

celkovom objeme pokút v roku 2016 je znázornená v grafe č. 6. 

Z grafického zobrazenia vývoja objemu a štruktúry blokových pokút (graf 

č. 7) je zrejmé, že v priebehu rokov klesal podiel 5,- € BP (najvýraznejšie 

v r. 2015) a naopak výraznejšie rástol podiel 10,- € BP, ktorý sa 

v uplynulom roku stabilizoval na úrovni 63% celkového objemu blokových 

pokút. Kým v rokoch 2010 až 2013 najvyššie udeľované pokuty prakticky 

končili na úrovni 30,- €, v rokoch 2014 až 2016 je vidieť, že bola využívaná celá škála zákonných možností, 

čo sa prejavilo zmenou štruktúry a väčšej pestrosti nominálnych hodnôt udeľovaných blokových pokút. 

1 251

7

121

12

38

376

13

11

4

VZN SPOLU 401

 VZN-chov psov 167

 VZN-požívanie alkoholu 173

 VZN-o odpadoch 46

 VZN-ochrana VP 9

 VZN-trhový poriadok 4

 VZN - pravidlá času predaja 2

2 234PRIESTUPKY SPOLU

 ochrana nefajčiarov

 alkohol - mladiství

 ostatné priestupky

 Trestné činy

 proti majetku

 statická doprava

 podanie alkoholu (ml. osob.)

 verejný poriadok

 občianske spolunažívanie

PRIESTUPKY PODĽA DRUHU V ROKU 2016

Graf č. 6 
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 Graf č. 7                    

Pre názornosť graf č. 8 zobrazuje vývoj celkových objemov vybratých blokových pokút. 

 
Graf č. 8 

Ako ukazuje nasledujúci graf č. 9, vývoj počtu blokových pokút pripadajúcich na 1 policajta ročne je 

závislý aj od priemerného počtu príslušníkov MsP, ktorý v sledovaných rokoch kolísal. 

 
Graf č. 9 

Priemernú sumu pripadajúcu na 1 blokovú pokutu graf č. 10. V roku 2016 sa pohybovala na úrovni 11,06,- €. 

 
Graf č. 10 

PRIEMERNÝ POČET MESTSKÝCH POLICAJTOV V DANOM ROKU VRÁTANE NÁĆELNÍKA 

22 20 20 17 18 18 19 
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3. 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. Sú to priestupky znečisťovania verejného priestranstva 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 „9. 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 (graf č. 11): 

 
Graf č. 11 

V roku 2016 bolo zaznamenaných mestskou políciou 522 priestupkov proti verejnému poriadku 

vrátane porušenia VZN (§ 47 + § 48), čo na celkovom objeme predstavovalo 23,4 %. Oproti roku 2015 je to 

mierny pokles (646, 30,7%). Sledovanie vývoja pred rokom 2009 by narušilo homogenitu štatistického súboru, 

keďže pred účinnosťou Zákona č. 8/2009 o cestnej premávke (01.02.2009), sa všetky priestupky 

neoprávneného státia motorových vozidiel na verejnej zeleni alebo chodníku subsumovali pod prijaté VZN 

a neboli teda vykazované ako priestupky v statickej doprave. 

 

3. 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, najväčší počet priestupkov bol zistený a riešený na úseku 

bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky. 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 

                                                 
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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riešených mestskými políciami na Slovensku za rok 2015 predstavoval takmer 70%-ný podiel (Správa za rok 

20152 presne 72,45%). U niektorých mestských polícií – najmä s vyšším počtom príslušníkov však často 

presahuje aj 80%-nú hranicu (Správy za rok 2011 až 2015). 

V roku 2016 mestská polícia zaznamenala 1 251 priestupkov proti bezpečnosti a plynulosti cestnej 

premávky (56% z celkového objemu zaznamenaných protiprávnych konaní). Vývoj priestupkov proti 

bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky zobrazuje graf č. 12: 

 
Graf č. 12 

Pri riešení priestupkov sa využívajú informačné databázy, ktoré má v súčasnosti k dispozícii mestská 

polícia. Ide najmä o Ústrednú evidenciu priestupkov (USEP), a tiež Informačný systém samosprávy (ISS) 

s cieľom odhaľovať recidívu na základe historických záznamov z vyššie spomenutých informačných databáz.  

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

pripomenúť jeden z najčastejšie využívaných donucovacích prostriedkov mestskej polície, a to technický 

prostriedok na zabránenie odjazdu motorového vozidla (ďalej len TPZOV). V roku 2016 boli blokovacie 

zariadenia použité mestskou políciou v 510 prípadoch, čo predstavuje až 41% podiel na všetkých 

zaznamenaných dopravných priestupkoch. tento donucovací prostriedok je využívaný pomerne často 

a efektívne, nakoľko až v 76% prípadoch založenia TPZOV bol priestupok vyriešený blokovou pokutou priamo 

na mieste. Celkový dlhodobý vývoj využívania TPZOV na mestskej polícii zobrazuje tabuľka č. 6: 

 
Tabuľka č. 6 

 

3. 5 Priestupky na úseku chovu psov 

 

Už niekoľko rokov sa Mestská polícia v Žiari nad Hronom vo zvýšenej miere zameriava na priestupky 

na úseku chovu psov. Jedná sa predovšetkým o porušenia zákona č. 282/2002 Z.z. ktorým sa upravujú 

niektoré podmienky držania psov ako aj VZN o podmienkach držania psov. Išlo najmä o priestupky vodenia 

psov bez vôdzky mimo priestorov určených k tomuto účelu, bezprostredné neodstránenie exkrementov po 

psovi, nevykonanie potrebných opatrení na zabránenie úteku psa z chovného priestoru a i. Kým v roku 2015 

                                                 
2 Pozri: http://www.minv.sk/?rocne_spravy&subor=247487 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

846 1 125 781 908 807 1 005 1 036 705 1 508 1 158 1 251

97 47 71 252 285 351 383 290 643 544 510
 Bloková pokuta 67 37 56 187 223 318 341 244 520 427 388
 BP nezaplatená na mieste 6 3 4 7 6 0 3 1 2 0 1
 Napomenutie 21 7 9 54 53 25 37 39 108 111 119
 Správa vysl. objasňovania 3 0 2 4 3 8 2 6 13 6 2

11% 4% 9% 28% 35% 35% 37% 41% 43% 47% 41%

69% 79% 79% 74% 78% 91% 89% 84% 81% 78% 76%

POUŽITIE TECHNICKÉHO PROSTRIEDKU NA ZABRÁNENIE ODJAZDU MOTOROVÉHO VOZIDLA

 Priestupky proti bezpečnosti a plynulosti CP

 Založené BZ

SPÔSOB 

RIEŠENIA PRI 

ZALOŽENÍ 

TPZOV

 Podiel BP na všetkých riešeniach

Podiel založených TPZOV na všetkých  

zistených dopravných priestupkoch

ROK
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bol zaznamenaný historicky zatiaľ najvyšší výsledok zistených priestupkov na úseku chovu psov za sledované 

obdobie (225, 10,7%) v roku 2016 došlo k poklesu na 167 čo predstavovala 7,5 % podiel na všetkých 

zaznamenaných priestupkoch (graf č. 13). Na tomto poklese sa do určitej miery podpísalo aj zrušenie VZN č. 

1/2003 o podmienkach držania psov MsZ v máji na základe protestu prokurátora a následné 4 mesačné 

obdobie bez tejto podzákonnej právnej normy. V septembri bolo prijaté nové VZN č. 6/2016 o podmienkach 

držania psov na území mesta Žiar nad Hronom. 

 
Graf. č. 13 

Počas uplynulého roka boli na území mesta zaznamenané 2 prípady uhryznutia človeka psom, 

ktoré boli nahlásené na mestskú políciu. Jeden prípad bol riešený ako drobné ublíženie na zdraví a v druhom 

prípade doba liečenia poškodeného prekročila lehotu 7 dní a bol odovzdaný orgánom činným v trestnom 

konaní ako podozrenie z prečinu ublíženia na zdraví z nedbanlivosti. Keďže tieto zvieratá pohrýzli človeka bez 

toho, aby boli samotné napadnuté alebo vyprovokované, sú ďalej evidované v evidencii mesta ako 

nebezpečné psy3. V lokalite Pod Kortínou, kde sa nachádza nelegálna osada marginalizovaného 

obyvateľstva a ani v časti Šašov píla sa nevyskytol ani jeden prípad uhryznutia alebo napadnutia psom. Čo sa 

týka chovu psov, podarilo sa tieto najviac problémové oblasti dostať pod kontrolu. Mestská polícia aj v roku 

2016 vykonávala pravidelné kontroly zamerané na zistenie počtu psov chovaných v týchto lokalitách, plnenia 

si povinností prihlásenia psa do evidencie MsÚ, ako aj na túlavých psov. Okrem bežných kontrol boli v každom 

štvrťroku (marec, júl, september a december) vykonané mestskou políciou rozsiahle kontrolné akcie za účasti 

a zástupcov RVaPS Žiar nad Hronom, OZ Strážni anjeli a prizvaného veterinárneho lekára. Mestská polícia 

vykonáva odchyt túlavých a zabehnutých psov 

v katastrálnom území mesta Žiar nad Hronom. Za 

týmto účelom je vyškolených 11 policajtov, ktorý 

majú na odchyt certifikát a prešli školením 

v Inštitúte vzdelávania veterinárnych lekárov 

v Košiciach. V roku 2016 bolo odchytených a umiestnených 188 psov do karanténnej stanice v útulku pre 

psov, ktorý prevádzkuje Občianske združenie „Strážni anjeli“, čím sa vo výraznej miere eliminovalo možné 

nebezpečenstvo útokov týchto psov na občanov mesta, a tiež riziko šírenia infekčných chorôb ( tabuľka č. 7). 

Čo sa týka evidencie psov na území mesta, v zmysle Zákona č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú 

niektoré podmienky držania psov ju vedie mesto. Prehľad o počte zaevidovaných psov ako aj o počte 

                                                 
3 nebezpečným psom je každý pes, ktorý pohrýzol alebo poranil človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa 

nepoužil v nutnej obrane alebo v krajnej núdzi (§2 písm. b) Zák. č. 282/2002 Z.z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov). 
Na majiteľa psa sa vzťahujú osobitné povinnosti chovateľa ako nosiť osobitnú známku a vodiť ho na VP s nasadeným náhubkom. 

Tabuľka č. 7 

ÚTULOK PRE PSOV 2011 2012 2013 2014 2015 2016

umiestnených psov 211 196 157 160 174 188

vrátených majiteľovi 25 38 25 5 24 32

darovaných 116 160 121 120 137 142

uhynutých 6 3 8 2 0 1

utratených 0 1 0 1 1 1

útek z areálu útulku 1 0 0 0 0 0
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daňovníkov (osoby platiace daň za psa) za uplynulých 11 rokov znázorňuje graf č. 14. Pokiaľ ide 

o nebezpečných psov v súčasnosti je v evidencii mesta zaevidovaných 6 takýchto psov. 

 
Graf. č. 14 

 

3. 6 Priestupky na úseku porušovania zákazu požívania alkoholických nápojov na VPM 

 

Jedná sa o priestupky proti verejnému poriadku, 

ktorých skutková podstata spočíva v porušení zákazu 

požívania alkoholických nápojov na verejne-

prístupných miestach (VPM) na základe všeobecne 

záväzného nariadenia mesta č. 7/2013 o obmedzení 

a zákaze podávania a požívania alkoholických nápojov 

v meste Žiar nad Hronom. V roku 2016 mestská polícia 

zaznamenala 173 priestupkov na tomto úseku, čo 

predstavovalo 7,7% podiel na celkovom objeme 

všetkých priestupkov (graf č. 15). Uvedené VZN sa už 

dostalo do povedomia verejnosti, čo sa v kombinácii 

s uplatňovaním situačnej prevencie (kamerový systém) 

a sociálnej prevencie (prednášky na školách a i.) 

prejavilo poklesom týchto priestupkov. Z uvedeného 

počtu 173 priestupkov bolo 107 riešených 

napomenutím. Za 42 priestupkov boli uložené blokové 

pokuty v úhrnnej výške 280,- € a 24 prípadov bolo 

odstúpených na Obvodný úrad – Odbor všeobecnej 

vnútornej správy (OÚVVS) na prejednanie. Jednalo sa 

predovšetkým o priestupky bezdomovcov, ktorí nemali 

prostriedky na zaplatenie blokovej pokuty. Nemajetnosť 

však v tomto prípade nebola dôvodom na upustenie od 

sankcie. Okrem týchto priestupkov MsP zistila 13 iných 

správnych deliktov osôb mladších ako 18 rokov 

spočívajúcich v nerešpektovaní zákazu požívania 

Graf č. 15 
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alkoholických nápojov (podrobne pozri časť 8). Na tomto výsledku sa výraznou mierou podieľali aj operátori 

kamerového systému zriadenej chránenej dielne, ktorí za rok 2016 zistili prostredníctvom kamerového 

systému až 113 protiprávnych konaní súvisiacich s požívaním alkoholických nápojov, ktoré následne riešila 

mestská polícia. Cieľom 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 problému požívania alkoholu na verejnosti, a tým nepriamo aj 

negatívnych dôsledkov a externalít z toho vyplývajúcich.  

 

 

3 .7 Priestupky na úseku ochrany proti odpadom 

 

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

o nakladaní s komunálnymi odpadmi 

a drobnými stavebnými odpadmi na 

území mesta Žiar nad Hronom (aktuálne 

VZN č. 4/2016). 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 (graf č. 16). 

V sledovanom období r. 2016 Mestská 

polícia v Žiari nad Hronom zaznamenala 

57 priestupkov, čo predstavovalo 2,6% 

podiel na celkovom objeme. Aj keď je to 

mierny nárast oproti predchádzajúcim 

rokom možno povedať, že počet 

zaznamenávaných priestupkov na tomto 

úseku je stabilizovaný a dlhodobo sa drží 

na nízkej úrovni, a to najmä vďaka veľmi 

dobrej politike odpadového hospodárstva 

mesta, ako aj vďaka dlhodobej 

intenzívnej spolupráce a aktívnej 

zainteresovanosti žiarskych bytových Graf č. 16 
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spoločenstiev. Do tejto skupiny priestupkov je potrebné tiež zaradiť výskyt a riešenia starých vozidiel na území 

mesta - pozri graf č. 17. V roku 2016 mestská polícia zistila 19 starých vozidiel. Z toho 14 vozidiel bolo 

z komunikácie odstránených. V 1 prípade sa staré vozidlo odstúpilo na OÚ - Odbor dopravy a súčasne tiež na 

Odbor životného prostredia a Odbor správy daní a poplatkov. 4 staré vozidlá, ostávajú dlhodobo odstavené 

na mestských komunikáciách. V dvoch prípadoch je pobyt majiteľov už dlhý čas neznámy a to  u vozidla 

Peugeot 305, modrej farby EČV: KA 053 AH, na Ul. Svitavskej a vozidla Škoda Felícia bielej farby, EČV: BB 

233 AK na Ul. Pod Donátom č.7. V treťom prípade ide o vozidlo Opel červenej farby s EČV: ZH-375AU, 

odstavené na Ul. J. Kráľa č. 2, kde prebieha konkurzné konanie a vo štvrtom prípade - u vozidla Volkswagen, 

modrej farby, s EČV: ZH-845AZ, nachádzajúce sa v Šašovskom Podhradí č. 121 prebieha dedičské konanie.  

 
Graf č. 17 

3. 8 Priestupky na úseku ochrany nefajčiarov 

 

 Jedná sa o priestupky definované v § 11 (porušenia zákazu fajčenia podľa § 7) Zákona č. 377/2004 

Z. z. o ochrane nefajčiarov. Ide predovšetkým o porušenie zákazu fajčenia na zastávkach MHD a prístreškoch, 

otvorených nástupištiach (hranica 4 m), v zdravotníckych zariadeniach, v  školách, predškolských a školských 

zariadeniach a tiež v priestoroch detských ihrísk. Podrobný vývoj zobrazuje graf č. 18: 

 

 
Graf č. 18 
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V meste Žiar nad Hronom v roku 2016 Mestská polícia zaznamenala a riešila 376 prípadov porušenia Zákona 

č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov čo predstavuje 16,8% podiel 

na celkovom objeme zaznamenaných priestupkov. Jedná sa o značný nárast oproti predchádzajúcim rokom. 

68 priestupkov bolo riešených blokovou pokutou na mieste v úhrnnej sume 430,- € a 295 priestupkov 

riešených napomenutím. V 13 prípadoch bol priestupok odstúpený na priestupkový referát., kde bol riešený 

v správnom konaní.  V tejto súvislosti je potrebné tiež vyzdvihnúť prínos mestských bezpečnostných kamier 

a prácu operátorov Monitorovacieho kamerového systému (MKS) – teda zamestnancov chránenej dielne 

zriadenej naším mestom. Z celkového počtu 376 priestupkov na úseku ochrany nefajčiarov bolo 290 

zistených a nahlásených operátormi MKS, čo predstavuje 77% všetkých zaznamenaných priestupkov na 

úseku ochrany nefajčiarov. 

 

 

3. 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 do 266,- € a spôsob spáchania skutku. 

 
Graf č. 19 

Z uvedeného grafu č. 19 je evidentné, že z dlhodobého hľadiska má vývoj priestupkov proti majetku 

klesajúci trend. V roku 2016 mestská polícia zistila 38 takýchto majetkových deliktov, čo predstavovalo 1,7% 

podiel na celkovom objeme zistených protispoločenských konaní. V blokovom konaní bolo riešených 13 

priestupkov. U všetkých priestupkoch proti majetku bolo vykonané šetrenie, a na jeho základe bolo spísané 2 

Správy o výsledku objasňovania, 10 Odložení veci a 13 Uložení veci. 

 

 

3. 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 2016 vykonávali mestskí 

policajti aj množstvo ďalších činností, a to predovšetkým: 
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- 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 Úradom práce sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR), Regionálnou potravinovou 
a veterinárnou správou (RPaVS) a Regionálnym úradom verejného zdravotníctva (RÚVZ). 

- spolupôsobili pri zabezpečovaní verejného poriadku pri konaní kultúrno spoločenských a športových 
podujatí na území mesta (oslavy 770. výročia založenia mesta, Žiarsky polmaratón, etapa cyklistických 
pretekov Okolo Slovenska, City Fest, Beer Fest,  Žiarsky jarmok, sviatok Všetkých svätých, koncerty 
hudobných skupín, športové podujatia 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 PZ SR a pod. 

- zameriavali sa na odhaľovanie nedostatkov technického a bezpečnostného 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 hroziacich prívalových dažďov a iných živelných pohromách, kde 
vykonávali prvotné úkony a zabezpečovali plnenie prijatých opatrení.   

- 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 677 ks, pričom z uvedeného 
počtu zásielok bolo aktívnym operatívnym 
prístupom príslušníkov doručených adresátom 515 
ks. V prípadoch, keď adresát nebol zastihnuteľný, 
nebýval na uvedenej adrese, prípadne nebolo 
možné doručiť doručenku z iného dôvodu, bolo 
vrátených odosielateľovi 162 doručeniek. 
V percentuálnom vyjadrení činí úspešnosť 
doručenia 76 %. (podrobne pozri tabuľka č. 8).  

- poskytovali potrebnú súčinnosť pri zabezpečovaní miesta nehody alebo škodovej udalosti 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 vrátenie stratených vecí oprávneným majiteľom v rámci 
režimu vybavovania strát a nálezov (podrobne pozri tabuľka č. 9). 

 
 
 

2016 2015

 KLÚČE   všetky druhy nájdených kľúčov jednotlivo aj vo zväzkoch (od bytov, domov, áut a i.) 20 26

 DOKLADY   všetky druhy nájdených dokladov - OP, VP, pasy,ale aj karty poistencov a pod. 34 25

 CENNOSTI   hodinky, šperky, retiazky, prstene a iné cennosti 1 7

 PEŇAŽENKY   nájdené peňaženky 16 20

 MOBILNÉ TELEFÓNY   všetky druhy nájdených mobilných telefónov, smartfónov a pod. 21 14

 KABELKY, TAŠKY, BATOHY   všetky druhy nájdených kabeliek, ale aj tašiek, batohov, kufrov a pod. 9 7

 PENIAZE   finančná hotovosť v rôznych menách zahrňujúca bankovky aj mince 6 10

 OSTATNÉ VECI   všetky ostatné nájdené veci nezaradené v iných sekciách 14 9
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NÁJDENÉ VECI SPOLU

STRATY A NÁLEZY ZAZNAMENANÉ MESTSKOU POLÍCIOU V ŽIARI NAD HRONOM

Tabuľka č. 8 

Tabuľka č. 9 

SUBJEKT 2012 2013 2014 2015 2016

Okresný súd 283 352 366 268 252

Obvodný úrad  326 408 511 376 321

Exekútorské úrady 17 18 48 75 32

Mestská polícia 217 106 136 217 45

Okresná prokuratúra 6 6 6 6 0

Mestský úrad 25 17 4 7 8

OR PZ 0 3 0 0 0

Ostatné subjekty 26 8 7 3 19

SPOLU 900 918 1 078 952 677
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4. Vzdelávanie, výcvik a strelecká príprava 

 

Dôraz sa kládol aj na zvyšovanie odbornej úrovne a profesionálneho rastu príslušníkov MsP. 

Zabezpečenie vzdelávania mestských policajtov prebiehalo formou inštruktážno-metodických zamestnaní, 

školení a odborno-zdokonaľovacou prípravou so zameraním na zvyšovanie právneho vedomia 

a profesionalizácie všetkých druhov činností. Odborná úroveň  policajtov sa  v roku 2016 priebežne zvyšovala 

cestou preškolení a oboznámení s právnymi predpismi v rámci mesačných pracovných porád odbornými 

konzultáciami a školeniami, ktoré boli zrealizované ale aj individuálnym prístupom k samovzdelávaniu v čase 

osobného voľna každým príslušníkom samostatne. Dvaja príslušníci si doplnili vzdelanie úspešným 

ukončením vysokoškolského štúdia II. stupňa. V roku 2016 prebehli aj špeciálne komunikačné školenia 

z cieľom zlepšiť profesionalitu, asertívne vystupovanie a proaktívny prístup mestských policajtov. Cieľom bolo 

aj obmedziť prípady konfrontácie s občanmi, znížiť počet sťažností na mestskú políciu a osvojiť si techniky 

taktickej komunikácie. V týchto aktivitách bude mestská polícia pokračovať aj v nasledujúcom roku. Školenia 

viedol PhDr. Bc. Ernest Rakonczay, MBA, ktorý pracoval v rámci Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v 

Európe (OBSE) ako medzinárodný inštruktor polície, školiteľ, vedúci medzinárodných tímov policajných 

školiteľov, člen riadiacej komisie na medzinárodnej úrovni, poradca pre policajný tréning a rozvoj. 

Príslušníci MsP absolvovali kurz praktického použitia teleskopického obušku pod vedením inštruktora 

Norberta Michaláka zo spoločnosti Identity Slovensko s.r.o, Banská Bystrica, ktorý má na uvedenú činnosť 

licenciu. Všetci príslušníci kurz absolvovali s kladným hodnotením a získanými praktickými skúsenosťami 

použitia obušku pri výkone služby. Teleskopický obušok bol v roku 2016 použitý ako donucovací prostriedok 

v jednom prípade pri riešení konfliktu v pohostinstve, kedy podnapitý občan fyzicky zaútočil na člena hliadky. 

Použitie obušku bolo po zákroku vyhodnotené náčelníkom MsP ako oprávnené a v súlade so zákonom.   

V roku 2016 prebiehala strelecká príprava príslušníkov MsP v dvoch rovinách a to formou teoretickej 

prípravy v rozsahu informácií noviel a zmien Zákona č. 190/2003 Z. z. o zbraniach a strelive a praktickej 

prípravy konanej na strelnici spoločnosti SPOLSTREL4 v Žiari nad Hronom. Strelecká príprava príslušníkov 

MsP sa zameriavala na správnu techniku používania 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 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. 

Cvičné streľby prebehli v štyroch termínoch - v mesiacoch apríl, máj, september a v mesiaci 

november, kedy boli vykonané nočné cvičné streľby. Všetci príslušníci MsP vyhoveli v hodnotení streľby 

predpísaných cvičení. Dôraz bol kladený tiež na bezpečné zaobchádzanie so zbraňou. Strelecké cvičenia 

viedol inštruktor p. Norbert Michalák. Príslušníci MsP v Žiari nad Hronom zaradení v priamom výkone služby 

                                                 
4 bývalé Okresné združenie technických a športových činností - OZTaŠČ 
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v roku 2016 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. V uplynulom roku nebola zistená 

závada, alebo poškodenie zbrane. Strelné zbrane boli plne funkčné, správne a pravidelne ošetrované. Počas 

roka 2016 nedošlo k použitiu strelnej zbrane zo strany príslušníka MsP. Evidencia, uloženie a výdaj zbraní 

zodpovedá zákonným predpisom. V roku 2016 nebola vykonaná kontrola zo strany OR PZ Žiar nad Hronom. 

Príslušníci, dosahujúci najlepšie výkony počas strelieb sa zúčastnili streleckej súťaže organizovanej MsP 

v Banskej Bystrici. 

 

 

5. Oblasť prevencie 

 

Prevenciu kriminality a inej protispoločenskej činnosti v uplynulom roku 2016 realizovala MsP v Žiari 

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

činnosti v SR vypracovanej na roky 2012 – 2015, na ktorú nadväzuje aj nová Stratégia prevencie kriminality 

a inej protispoločenskej činnosti v SR na roky 2016 – 20205 ako východisko pre preventívne programy 

a projekty na národnej, regionálnej a miestnej úrovni. Práve oblasť prevencie bola v minulosti 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 minulých rokoch (2013 – 7, 2012 – 8) 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 z priorít prevencie kriminality stanovenej týmito programovými 

dokumentami. Prevencia vykonávaná mestskou políciou však súčasne zohľadňuje aj špecifiká a problémy 

mesta Žiar nad Hronom, ktoré sú zapracované v Stratégii prevencie kriminality a inej protispoločenskej 

činnosti Mestskej polície v Žiari nad Hronom. Stratégia vychádza zo Zákona č. 583/2008 Z. z. o prevencii 

kriminality a inej protispoločenskej činnosti. Od roku 2014 zriadená funkcia koordinátora prevencie MsP, ktorú 

vykonáva st. inšp. Mgr. Jozef Kováč, ktorý súčasne vykonáva aj funkciu referenta ochrany objektov.  

Prioritnou cieľovou skupinou v rámci prednášok a preventívnych aktivít boli najmä deti a mládež. 

V rámci primárnej prevencie bolo za rok 2016 vykonaných celkovo 209 prednášok v materských, základných 

a stredných školách v meste Žiar nad Hronom. V priemere pri zohľadnení všetkých prázdnin (3 mesiace) je to 

viac ako 23 prednášok mesačne. V spolupráci s CVČ bolo realizovaných 53 prednášok, s OR PZSR 15 

prednášok a v spoluprácu s RÚVZ tri prednášky. Podrobne pozri tabuľku č. 10: 

Témy prednášok: Morálne, etické hodnoty, Krádeže, Kyberkultúra, Zneužívanie sociálnych sietí, Zákon o alkohole, 

Nástrahy internetu, Finančná gramotnosť, Únos detí, Problematika drog, Sexuálne zneužívanie detí, Práca MsP, Drogy, 

Alkoholizmus, Legálne drogy, Nelegálne drogy, Právne vedomie mládeže, Nástrahy ulice, Informovaný sa vie chrániť, 

Kriminalita mládeže, Sociálne siete, Obchodovanie s ľuďmi, Šikana, Rasizmus, Kriminalita, Zákon č. 219/1996 Z. z. 

o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb, 

Fajčenie a jeho následky, Nástrahy prázdnin, Bezpečne na cestných komunikáciách. 

                                                 
5 Dokument bol schválený vládou SR 16. novembra 2016 a je už piatym uceleným dokumentom vlády SR pre oblasť prevencie 

kriminality a inej protispoločenskej činnosti. V najbližších štyroch rokoch štát do tejto oblasti investuje 12 až 15 miliónov eur (TASR). 
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Tabuľka č. 10 

Do viktimačnej prevencie patrí príprava potenciálnej obete na osvojenie a uplatnenie preventívnych 

opatrení. Mestská polícia pokračovala tak ako po iné roky aj v roku 2016 v rámci viktimačnej prevencie 

v organizovaní kurzu sebeobrany pre ženy. Cieľom kurzu je naučiť účastníčky základné obranné a útočné 

techniky, ktoré by mohli v prípade napadnutia použiť. Ide aj o psychickú vyrovnanosť a sebadôveru, ktorá 

určite pomôže riešiť kritickú situáciu. Na kurze sa modelovali situácie, ktoré sa ženy učili vyriešiť pomocou 

hmatov, chmatov, úderov a kopov sebaobrany. Za rok 2016 bolo vykonaných 35 hodín sebeobrany. Cvičilo 

sa v priestoroch MsKC a kurzu sa zúčastnilo 8 žien. Aj v roku 2016 pokračoval projekt dobrovoľných strážcov 

na priechodoch pred školami, ktorý sa stretol s pozitívnym ohlasom u občanov mesta. Celkovo 7 pomocníkov 

zabezpečovalo priechody pred I., II., IV. ZŠ a taktiež Cirkevnou ZŠ. V budúcnosti sa bude potrebné v oblasti 

prevencie vo väčšej miere zamerať najmä na seniorov, ktorých podiel na celkovom zložení obyvateľstva 

narastá a ktorí sa čoraz častejšie stávajú obeťami rôznych podvodov a trestných činov. V tejto súvislosti je 

treba rozvíjať a projektovú činnosť zameranú na ich ochranu (projekt „Náramky života“, preventívny nástroj 

„Môj senior“ a iné). 

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. Treba tiež povedať, že nie je 

možné chápať prevenciu oddelene od represie. Prevencia a represia sociálne - 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 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 obyvateľov mesta do projektov, ktoré budú zrozumiteľným a hravým spôsobom 

informovať a zvyšovať ich právne vedomie, ktoré bude viesť k bezpečnejšiemu každodennému životu. 

 

 

6. Oblasť technických prostriedkov bezpečnostnej podpory 

 

Technické prostriedky bezpečnostnej podpory zahŕňajú technické zariadenia, ktoré prispievajú 

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

využívajú buď samostatne alebo v integrácii a vzájomnej kooperácii s inými technickými zariadeniami.  
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6. 1 Stredisko registrácie 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 č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v platnom znení. Slúži v prvom rade na osobnú ochranu, ako aj 

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

chráneného elektronického zabezpečovacieho systému v chránenom objekte. 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 a umožňuje ovládanie 

rôznych úrovní programu nastavených správcom systému, prostredníctvom zadaného prístupového hesla. 

 K 31.12.2016 bolo na PCO MsP Žiar nad Hronom pripojených 85 objektov (V r. 2015 to bolo 83 a v r. 

2014 – 80 objektov). V počte uvedených objektov sú zahrnuté aj objekty patriace mestu (základné a materské 

školy, MsÚ, MsKC a iné). V priebehu roka 2016 sa 5 objektov odpojilo a pripojilo sa 7 nových.  Za kalendárny 

rok 2016 nebola uplatnená  žiadna zmluvná sankcia formou upozornenia ani finančnej pokuty voči majiteľom 

objektov. Prostredníctvom SRP bolo v priebehu roka zaznamenaných 1 064 poplachov – narušení chránených 

objektov. Z toho bolo uskutočnených 598 výjazdov zásahovej skupiny na chránený objekt. Vo väčšine 

prípadov boli narušenia objektov vyhodnotené ako chyba majiteľa, technická porucha, alebo ich príčina nebola 

špecifikovaná. Podrobnejší prehľad o počte poplachov registrovaných na PCO za roky 2014 až 2016 je 

znázornený v nasledujúcej tabuľke č. 11: 

Mestská polícia 

zabezpečuje aj jeden 

objekt v katastrálnom 

území obce 

Ladomerská Vieska 

(obchod Perfect 

Color) na základe 

zmluvy medzi obcou 

Ladomerská Vieska 

a mestom Žiar nad 

Hronom o fyzickej 

ochrane majetku fyzických a právnických osôb, nachádzajúceho sa na území obce Ladomerská Vieska, 

vrátane ochrany života a zdravia osôb nachádzajúcich sa v chránených objektoch6. Mestská polícia poskytuje 

tiež fyzickú ochranu objektov pre súkromné bezpečnostné služby (SBS) za paušálne platby. Ide o ochranu 

                                                 
6 Zmluva je účinná od 1. 7. 2014. Napriek značnému marketingovému úsiliu sa nepodarilo získať viac objektov v tejto priemyselnej 

zóne. Dôvodom je, že väčšina firiem si potrebu ochrany objektu vyriešila už iným spôsobom. 

Tabuľka č. 11 

Počet 

hlásených 

udalostí na 

PCO      

Počet 

výjazdov

Podiel 

výjazdov

Priemerný 

čas 

dojazdu na 

objekt

Počet 

hlásených 

udalostí na 

PCO      

Počet 

výjazdov

Podiel 

výjazdov

Priemerný 

čas 

dojazdu na 

objekt

Počet 

hlásených 

udalostí na 

PCO      

Počet 

výjazdov

Podiel 

výjazdov

Priemerný 

čas 

dojazdu na 

objekt

 Január  58 33 57% 3:06 89 37 42% 4:13 57 32 56% 2:51

 Február 69 44 64% 4:45 66 44 67% 3:31 63 38 60% 4:40

 Marec 51 20 39% 5:02 77 20 26% 4:22 74 40 54% 5:48

 Apríl 59 28 47% 5:16 72 33 46% 4:01 89 52 58% 4:01

 Máj 110 59 54% 4:37 24 4 17% 4:09 72 46 64% 3:58

 Jún 83 47 57% 3:32 71 50 70% 4:16 145 84 58% 4:49

 Júl 81 46 57% 3:35 108 74 69% 3:38 101 66 65% 3:42

 August 116 46 40% 3:35 130 64 49% 4:31 87 50 57% 4:46

 September 147 63 43% 4:12 110 52 47% 5:17 112 65 58% 3:54

 Október 111 69 62% 3:25 99 43 43% 4:04 81 35 43% 4:25

 November 80 76 95% 3:40 71 50 70% 5:24 87 52 60% 7:31

 December 71 41 58% 4:34 74 39 53% 4:20 96 38 40% 3:55

 Za celý rok 1 036 572 991 510 1 064 598

 Na smenu 1,42 0,78 1,36 0,7 1,46 0,82
56% 4:3155% 4:06 51% 4:18

2014 2015 2016
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objektov bankových subjektov, bankomatov  a obchodných reťazcov na území mesta. Služby spočívajú 

v telefonickom kontaktovaní operátora uvedenej spoločnosti na MsP a následným vyslaním hliadky na fyzickú 

kontrolu objektu. Jedná sa o ochranu celkovo 14 objektov pre spoločnosti Cerberos s. r. o. (1 objekt), 

Securitas s. r. o. (5 objektov), Ochranná služba s. r. o. (3 objekty), Bonul s. r. o. (3 objekty) a Vel Security s.r.o. 

(2 objekty). V súčasnej dobe teda MsP v Žiari nad Hronom zabezpečuje buď priamo alebo sprostredkovane 

ochranu 99 objektov (85 + 14), čo je rovnaký stav ako v uplynulom roku 2015 (99) a v roku 2014 (93). 

 

6. 2 Monitorovací kamerový systém – Chránená dielňa 

 

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

dokumentovanie priestupkov a trestnej činnosti, ich analýzu, 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.  

Od roku 2014 bola mestom Žiar nad Hronom zriadená Chránená dielňa, v ktorej je zamestnaných 6 

pracovníkov so zníženou pracovnou schopnosťou. Títo operátori kamerového systému zabezpečujú 

nepretržitý 24 hodinový dohľad nad kamerami monitorujúcimi verejne prístupné miesta na území mesta Žiar 

nad Hronom, pričom sa striedajú v troch 8 hodinových zmenách. Personálne nastavenie na počet 6 operátorov 

bolo zvolené z dôvodu potreby 

nepretržitého dohľadu a súčasne bolo 

potrebné eliminovať vyššie riziko 

častejšieho neočakávaného výskytu 

práceneschopnosti, nakoľko sa jedná 

o osoby so zníženou pracovnou 

schopnosťou. Operátori MKS v rámci 

projektu Chránenej dielne boli vybratí 

na základe riadneho výberového 

konania a prešli systémom školení 

zameraných na obsluhu MKS, 

dodržiavanie Zákona č. 122/2013 Zb. 

o ochrane osobných údajov, interné 

smernice v rámci certifikátu kvality 

ISO 9001 : 2008. Odborný dohľad nad 

ich činnosťou vykonáva náčelník 

MsP, ako aj poverený zamestnanec 

mesta vykonávajúci dohľad nad 

ochranou spracovávaných osobných 
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údajov v informačných systémoch mesta. Záznamy sa ukladajú na nahrávacie zariadenia, kde sa uchovávajú 

v súlade s ustanoveniami zákona č. 122/2013 o ochrane osobných údajov maximálne po dobu 15 dní.  

Mestská polícia v Žiari nad Hronom disponuje MKS, ktorý je zložený z 30 kamier (13-tich 

ovládateľných otočných kamier a 17-tich statických kamier). Do tohto počtu nie sú zahrnuté 3 ks IP 

kamier, ktoré monitorujú útulok pre psov a ani nová IP kamera v časti Šašov – Píla. V mesiaci jún bola 

nainštalovaná nová statická full HD kamera pri vchode do budovy OÚ, ktorej úlohou je nepretržité 

monitorovanie priestoru novo-vybudovaného letného pavilónu na Nám. Matice Slovenskej. Začiatkom októbra 

bol kamerový systém v parku Štefana Moysesa doplnený o ďalšiu statickú full HD kameru, ktorá monitoruje 

detský kútik (perníková chalúpka, lanovka a herné prvky). Okrem týchto dvoch kamier boli v rámci 

modernizácie a servisných opráv vymenené dve kamery, ktoré boli morálne a technicky zastarané a ich oprava 

by bola nerentabilná. Jednalo sa o starú analógovú statickú kameru snímajúcu vchod do budovy OÚ 

a o analógovú otočnú kameru monitorujúcu Námestie MS, ktorá prakticky doslúžila. 

 

6.2.1 Efektívnosť využívania kamerového systému 

 

V roku 2016 Mestská polícia v Žiari nad Hronom zaznamenala 2 234 protiprávnych deliktov. Kamerový 

systém sa na tomto výsledku podieľal 585 protiprávnymi konaniami zaznamenanými kamerami, čo predstavuje  

26 % (presne 26,2%) – teda jednou štvrtinou (v r. 2015 to bolo 24,3% a v r. 2014 to bolo 29,7%). Za priestupky 

zistené prostredníctvom MKS bolo vyzbieraných 1 990,- € čo na celkovom objeme vybratých blokových pokút 

predstavuje 15,7 % (v r. 2015 to bolo 

22,6% a v r. 2014 to bolo 21,6%). Táto 

suma je však objektívne ešte vyššia, 

keďže až 34 priestupkov bolo 

postúpených správnym orgánom. Aj 

keď je na mieste potrebné povedať, že 

účelom a poslaním monitorovacieho 

kamerového systému nie je jeho 

zárobková činnosť, možno vidieť určité 

pozitívum tohto finančného efektu 

v návratnosti časti výdavkov 

vynaložených na jeho záručný 

a pozáručný servis a prevádzkovú 

údržbu. Komparáciu vývoja priestupkov 

zaznamenaných prostredníctvom 

kamerového systému v minulých 

rokoch (od zriadenia kamerového 

systému po súčasnosť) znázorňuje graf 

č. 20. Zriadením chránenej dielne sa 

problém nedostatočného využívania 

kamier nielen odstránil, ale jeho 
Zriadenie chráneného 

pracoviska MKS - február 2014 

Graf č. 20 
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súčasné efektívne využívanie vytvára ťažko zvládnuteľný tlak na príslušníkov mestskej polície. Často sa 

stávalo, že protispoločenské konanie zachytené kamerami, ktoré nahlásil operátor nemohla hliadka MsP včas 

zachytiť pretože bola zaneprázdnená inou činnosťou (riešila iný priestupok, výjazd na chránený objekt, 

vypočutie svedka a pod.). V mnohých prípadoch nebolo možné skutok dodatočne vyriešiť (problém s 

identifikáciou páchateľa a i.). V roku 2016 bolo zistené, že takmer štvrtina – 24 % (189) priestupkov 

zaznamenaných a nahlásených operátormi MKS mestskej polícii unikne a to z dôvodu nadmernej pracovnej 

zaťaženosti príslušníkov MsP. Je to však výrazné zlepšenie oproti roku 2015 kedy to bola takmer polovica 

(49%). 

 

6.2.2 Činnosť operátorov kamerového systému 

 

 V roku 2016 operátori strávili aktívnym monitoringom na kamerách takmer 7 049 hodín čo je 

v priemere 587 hodín na jeden mesiac. Pre porovnanie s rokom 2015 je to viac ako 26% nárast 

(namonitorovaných 5 586 hodín - 466 hodín mesačne). Okrem monitorovania sa operátori samozrejme 

venovali aj ďalším činnostiam. Jednalo sa najmä o prezeranie záznamov podľa potrieb a požiadaviek MsP 

alebo na základe oficiálnych žiadostí orgánov činných v trestnom konaní, sťahovanie a vyhotovovanie 

záznamov na základe oprávnených požiadaviek a programovanie trás kamier. 

Graf č. 21 
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Objem hodín strávených aktívnym monitorovaním operátormi MKS podľa jednotlivých kamier zobrazuje graf 

č. 21. Zo zobrazenia je možné vyčítať nielen ktoré ovládateľné kamery boli na monitorovanie najviac 

využívané, ale aj počet monitorovacích hodín podľa mesiacov. Na prvom mieste vo využiteľnosti z hľadiska 

počtu monitorovacích hodín (MH) sa umiestnila nová kamera umiestnená na budove obchodného centra 

Kocky (834:12), ktorá bola nainštalovaná koncom roka 2015, čím sa potvrdila aj vhodnosť zvolenej lokality pre 

jej umiestnenie. Najčastejšie bola ďalej využívaná kamera MsÚ (781:51) umiestnená na výškovej budove OÚ 

a kamera CAS (736:54) umiestnená na Centrálnej autobusovej stanici. Tieto kamery prinášali aj najviac 

výsledkov - teda kamerami zachytených a MsP vyriešených protispoločenských konaní. Naopak najmenej boli 

využívané kamery umiestnené v areáloch základných škôl a to II. ZŠ. (240:25) na Ul. M. R. Štefánika a IV. ZŠ 

na Ul. Jilemnického IV. ZŠ.-2 (242:54) a IV. ZŠ.-1 (309:24). 

 

6.2.3 Sociálne – patologické javy zachytené mestskou políciou prostredníctvom MKS 

V roku 2016 bolo prostredníctvom MKS zistených 585 sociálne – patologických javov, ktoré 

následne zachytila a riešila mestská polícia. Z uvedeného množstva väčšinou išlo o priestupky. Len v dvoch 

prípadoch išlo o iné správne delikty. Jednalo sa výlučne o iné správne delikty mladistvých a maloletých podľa 

Zákona č. 219/1996 Zb. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke 

protialkoholických záchytných izieb. 

Z hľadiska druhového 

posúdenia (graf č. 22) 

bolo najviac priestupkov 

zaznamenaných na úseku 

porušenia zákona na 

ochranu nefajčiarov a to 

až 290 čo predstavovalo 

takmer 50 % (presne 

49,57 %) všetkých 

protiprávnych zistení 

zaznamenaných 

prostredníctvom MKS (v r. 2015 to bolo 90 s podielom 17,61 % a  v r. 2014 - 48 s 6,5 %). Predstihli tak aj 

priestupky zaznamenané prostredníctvom kamier na úseku statickej dopravy, ktorých bolo 162 s podielom 

27,69 % na celkovom objeme zistení (v r. 2015 to bolo 270 s podielom 52,84 % a  v r. 2014 – 436 s 59,5 %). 

Na treťom mieste boli priestupky nerešpektovania zákazu požívania alkoholických nápojov na verejne 

prístupných miestach (VZN ZH č. 7/2013) a to 113 čo predstavovalo 19,32 % zistení (v r. 2015 to bolo 116 

s podielom 22,7 % a  v r. 2014 – 219 s 29,8 %). Zvyšné necelé 4 % sa rozdelili medzi priestupky znečistenia 

verejných priestranstiev 8 - 1,37 % (v r. 2015 to bolo 6 s podielom 1,17 % a  v r. 2014 - 10 s 1,36 %), 

priestupky na úseku chovu psov 6 – 1,03 % (v r. 2015 to bolo 21 s podielom 4,11 % a  v r. 2014 - 18 s 2,45 

%) a ostatné priestupky 6 – 1,03 % (v r. 2015 to bolo 8 s podielom 1,57 % a  v r. 2014 - 4 s 0,54 %). 

V poslednej menovanej skupine išlo o dva prípady hrubého správania sa (premiestnenia a prevrhnutia 

označníka zastávky MHD), dva majetkové priestupky a dva priestupky na úseku odpadového hospodárstva. 

Graf č. 22 
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6.2.4 Štatistické rozloženie zistení MKS podľa kamier 

 

Z hľadiska efektívneho využívania MKS má význam sledovať do akej miery boli jednotlivé kamery 

využívané na monitorovanie a ako sa podieľali na celkovom objeme zistených protispoločenských konaní 

zaznamenaných prostredníctvom kamier (graf č. 23). 

 
Graf č. 23 

Z pohľadu počtu zaznamenaných priestupkov bola na prvom mieste kamera Kocky s počtom 242 

zistených protispoločenských konaní (834:12 MH). Na druhom mieste kamera CAS s počtom 133 zistených 

priestupkov (736:54 MH). Na treťom mieste kamera MsÚ s počtom 117 zistených priestupkov (781:51 MH). 

Ďalej nasledovali kamery: Súd s počtom 25 priestupkov (657:43 MH), Prior - 25 priestupkov (650:32 MH) a 

kamera Daňový úrad – 19 priestupkov (553:04 MH), Zistenia z ostatných kamier: I. ZŠ., IV. ZŠ.2, Jadrany, 

Penzión, Techodom, IV. ZŠ.1 a II. ZŠ neprekročili hodnotu 7 alebo sa nevyskytli vôbec. 

Je tiež zaujímavé sledovať, aké priestupky boli na jednotlivých kamerách zisťované, a v akom 

množstve. Takýto prehľad dáva tabuľka č. 12. Ako je vidieť, 

kamery Kocky a CAS sa prioritne využívali na odhaľovanie 

priestupkov v súvislosti so zákonom na ochranu 

nefajčiarov, medzi ktoré patrilo najmä fajčenie v priestoroch 

autobusových zastávok.  – Kocky (179) a CAS (111). Tieto 

dve kamery sa využívali aj pri odhaľovaní priestupkov 

porušenia zákazu požívania alkoholických nápojov na 

verejných priestranstvách – Kocky (45) a CAS (19). Kamera 

MsÚ sa využívala najmä na zisťovanie priestupkov 

v statickej doprave (113), rovnako aj kamera Súd (17). Na 

zisťovanie priestupkov porušenia zákazu požívania 

alkoholických nápojov na verejne prístupných miestach 

sa ešte často využívala kamera Daňový úrad (17). 

 

Aj keď medzi celkovým monitorovacím časom stráveným operátormi MKS na jednotlivých kamerách a počtom 

zistených priestupkov týmito kamerami existuje určitá závislosť, nemožno hovoriť o priamej úmernosti. Nie 

vždy platilo, že čím viac času operátor strávil monitorovaním, tým viac priestupkov zistil.  

 

Tabuľka č. 12 

Kocky 4 45 3 179 8 3 242
CAS 2 19 1 111 0 0 133
MsÚ 113 4 0 0 0 0 117
Súd 17 7 1 0 0 0 25
Prior 18 5 1 0 0 1 25
DÚ 0 17 0 0 0 2 19

I.ZŠ. 1 6 0 0 0 0 7
IV.ZŠ.2 3 3 0 0 0 0 6

Jadrany 2 2 0 0 0 0 4
Penzión 1 2 0 0 0 0 3

Techodom 0 3 0 0 0 0 3
IV.ZŠ.1 1 0 0 0 0 0 1
II.ZŠ. 0 0 0 0 0 0 0

SPOLU 162 113 6 290 8 6 585
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Najmenej monitorovacieho času na zistenie jedného priestupku bolo potrebných pri kamere Kocky (3 hodiny 

26 minút) a naopak najviac monitorovacieho času bolo potrebné na kamere IV. ZŠ.-1 (309 hodín 24 minút). 

Kamerou II. ZŠ. nebol počas roka zaznamenaný žiadny výsledok. Priemerná hodnota na zistenie jedného 

priestupku bola 12 hodín a 2 minúty monitorovania. Podrobnejšie viď tabuľka č. 13: 

Tabuľka č. 13 

 

6.2.5 Oprávnené žiadosti o sprístupnenie záznamov MKS 

 

V súlade s ustanoveniami Zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov môžu byť vyhotovené 

záznamy z kamerového systému využité len na účely trestného konania alebo konania o priestupkoch ak 

osobitný zákon neustanovuje inak. Na základe vyššie uvedeného môžu byť tieto záznamy sprístupnené len 

orgánom činným v trestnom konaní a orgánom oprávneným objasňovať priestupky. 

Mestská polícia v Žiari nad Hronom v rámci zamedzovania protispoločenskej činnosti, ochrany 

majetku občanov a obce,  ako aj vykonávania prevencie spolupôsobí s útvarmi Policajného zboru. Z tohto 

dôvodu na základe oficiálnych žiadostí ORPZ 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 2016 bolo zaevidovaných 30 oficiálnych žiadostí (v r. 2015 to bolo 40 a v r. 2014 – 29) od zložiek 

policajného zboru. 

 
Graf č. 24 

V 27 prípadoch sa vyhotovoval záznam za účelom jeho ďalšieho využitia ako dôkazového materiálu 

v trestnom konaní, resp. konaní o priestupkoch v súlade z § 15 ods. 7. Zák. č. 122/2013 Z. z. o ochrane 

osobných údajov. V dvoch prípadoch žiadali vyhotovenie záznamu z lokality, kde sa žiadna kamera MKS 

nenachádzala a v jednom prípade nebolo možné vyhotoviť požadovaný záznam z dôvodu technickej závady 

na kamere. Podľa štatistických ukazovateľov PZ SR je uličná kriminalita jednou z najťažšie objasniteľných 

druhov kriminality. Práve tu má v rámci situačnej prevencie svoje miesto kamerový systém, ktorý môže 

výraznou mierou prispieť k zvýšeniu jej objasnenosti a poskytnúť tak dôkazový materiál orgánom činným 

v trestnom konaní. 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. 

KAMERA Kocky CAS MsÚ Prior Súd DÚ IV.ZŠ.-2 I.ZŠ. Penzión Jadrany Techodom IV.ZŠ.-1 II. ZŠ SPOLU PRIEMER

POČET MONITOROVACÍCH HODÍN (hod:min) 834:12 736:54 781:51 650:32 657:43 553:04 242:54 566:54 407:22 582:12 485:31 309:24 240:25 7048:58 542:13

POČET ZISTENÝCH PRIESTUPKOV 242 133 117 25 25 19 6 7 3 4 3 1 0 585 45

POČET HODÍN MONITOROVANIA 

PRIPADAJÚCICH NA 1 PRIESTUPOK (hod:min)
3:26 5:32 6:40 26:01 26:18 29:06 40:29 80:59 135:47 145:33 161:50 309:24 --- 12:02 12:02
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6. 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. 

Mestská polícia v Žiari nad Hronom disponuje dvoma fotopascami značky Scout Guard SG 880 MMS 

(zakúpené v r. 2013) a jednou fotopascou značky SpyPoint WiFi – camo (zakúpenou v r. 2014). 

V sledovanom období boli fotopasce umiestňované najmä na základe žiadostí zamestnancov odboru 

životného prostredia, poslancov MsZ a podnetov občanov a to na troch rôznych miestach. Jednalo sa o  

parkovisko nad zimným štadiónom, garáže na Ul. M. Chrásteka a pri stojisku nádob TKO na Ul. Sládkovičovej 

č. 17, kde bola fotopasca umiestňovaná najčastejšie v 4 rôznych časových intervaloch. Prostredníctvom týchto 

technických prostriedkov bolo MsP následne zistených 18 priestupkov. Jednalo sa výlučne o priestupky na 

úseku odpadového hospodárstva a to o v 4 prípadoch o založenie čiernej skládky a v 14 prípadoch o uloženie 

odpadu mimo zberných nádob. Z uvedeného počtu sa podarilo objasniť 13 priestupkov (úspešnosť 72%), 

ktoré boli riešené udelením 11 blokových pokút a 2 napomenutí. Najviac priestupkov bolo zistených a následne 

vyriešených práve na Ul. Sládkovičovej č. 17  a to až 10 výsledkov, kde sa podarilo stotožniť páchateľa. 

 

 

6. 4 Informačné merače rýchlosti 

 

 Ešte v roku 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, 

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

 znižovaniu rýchlosti motorových vozidiel, 

 zvýšeniu 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 (koľko vozidiel a akou rýchlosťou daným úsekom prechádza, 

najfrekventovanejšie obdobie v sledovanom úseku, priemernú rýchlosť prechádzajúcich vozidiel, maximálnu 

nameranú rýchlosť, počet vozidiel, ktoré prekročili najvyššiu povolenú rýchlosť, percentuálny podiel 

prekročenia najvyššej povolenej rýchlosti vyhodnotenie rýchlostného ukazovateľa V85) - tabuľka č. 14: 
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Tabuľka č. 14 

Najviac vozidiel prejde na uvedených uliciach v piatok a naopak najmenej vozidiel prejde týmito 

ulicami v nedeľu. Dopravná situácia v meste Žiar nad Hronom tak prakticky kopíruje vývoj dopravy na cestách 

Slovenska. Z hľadiska štatistického rozloženia podľa hodín je z pohľadu prejdených vozidiel 

najfrekventovanejší časový interval poobede približne od 13,00 hod. do 14,00 hod. a najmenej frekventovaný 

časový interval v nočných hodinách približne od 00,00 hod. do 01,00 hod. Priemerná rýchlosť v rámci 

sledovaných úsekov za obdobie r. 2016 sa pohybovala od 30 km/h do 33 km/h a je najnižšia u merača 

rýchlosti umiestneného na Ul. M. R. Štefánika č. 6 (30 km/h). Najbežnejší rýchlostný interval v ktorom sa 

pohybovalo od cca 48% do 50 % 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 - hlavne v nedeľu a z hľadiska hodinových intervalov 

je to najmä medzi 00,00 hod. a 01,00 hod. v noci (paradoxne v čase keď úsekmi prejde najmenej vozidiel 

avšak najviac ich prekročuje povolenú rýchlosť). Pravdepodobne sa u vodičov prejavuje psychologický efekt 

spočívajúci v pocite, že cez víkend ako aj v nočných hodinách je na cestách menej policajtov a rýchlosť 

nemerajú. Výsledok ovplyvňuje aj skutočnosť, že v uvedených dňoch a hodinách je slabá premávka. Veľmi 

zaujímavé je sledovanie rýchlostného ukazovateľa V857. 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. Priemerná hodnota V85 na Ul. Dr. Janského 17 bola 39 km/h, 

na Ul. M. R. Štefánika 19 bola 39 km/h a u merača na Ul. M. R. Štefánika 6 bola 36 km/h. 

Z údajov získaných z informačných meračov rýchlosti je možné vyvodiť aj ďalšie závery. Napríklad 

údaj o celkovom počte prejdených vozidiel v danom smere na sledovanej ulici v roku, čím sa utvára ucelený 

obraz o dopravnej situácii v danej lokalite a dopravnej zaťaženosti komunikácie. U všetkých 3 meračov 

rýchlosti toto číslo za sledované obdobie – teda kalendárny rok 2016 prekračuje milión prejdených vozidiel: 

                                                 
7 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“. 

MERAČE RÝCHLOSTI V ROKU 2016 Ul. Dr. Janského 17 Ul. M. R. Štefánika 19 Ul. M. R. Štefánika 6

1   celkový počet prejdených motorových vozidiel v roku 1 242 194 1 122 582 1 125 021

piatok piatok piatok

211 184 193 971 195 270

nedeľa nedeľa nedeľa

99 085 91 484 92 500

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

105 524 92 406 97 089

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

1 971 1 883 1 563

6   priemerná rýchlosť za rok (km/h) 33 32 30

30 - 40 30 - 40 30 - 40

628 887 541 834 551 705

8   % podiel najbežnejšieho rýchlostného intervalu 50,63% 48,27% 49,04%

9   % podiel prekročenia max. povolenej rýchlosti za rok 1,86% 2,31% 1,13%

nedeľa nedeľa sobota

3,08% 3,53% 1,50%

00:00 - 01:00 00:00 - 01:00 21:00 - 22:00

8,39% 9,70% 5,25%

119 119 115

12.3.2016 9.3.2016 19.1.2016

17:00 17:00 21:00

13 priemer rýchlostného ukazovateľa V85 (km/h) za rok 39 39 36

11

12

2

3

4

5

7

10

  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 rýchlosti
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   merač rýchlosti na Ul. Dr. Janského č. 17 - 1 242 194 prejdených vozidiel (v smere od nemocnice) 
   merač rýchlosti na Ul. M. R. Štefánika č. 19 - 1 122 582 prejdených vozidiel (v smere od Ul. Dr. Janského) 
   merač rýchlosti na Ul. M. R. Štefánika č. 6 - 1 125 021 prejdených vozidiel (v smere od Ul. A. Dubčeka) 

Z časového hľadiska je zrejmý narastajúci trend počtu prejdených vozidiel týmito ulicami (graf č. 25). 

 
Graf č. 25 

Prekračovanie povolenej rýchlosti 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 neposlednom rade je možné získať informácie, ktoré budú 

viesť k úprave miestneho dopravného značenia z hľadiska projektovej činnosti v oblasti cestnej dopravy 

v meste. Po vyhodnotení zistených informácií Mestská polícia v Žiari nad Hronom vykonáva adekvátne 

dopravno-bezpečnostné opatrenia. Tieto opatrenia vzhľadom na  skutočnosť, že rýchlostné merače boli 

umiestnené v blízkosti základných škôl, spočívajú najmä v situačnej prevencii – hliadkovaní v okolí škôl 

s dôrazom na bezpečný prechod žiakov do areálov. Dlhodobé a veľmi dobré skúsenosti sú aj s pomocníkmi 

pôsobiacimi v ranných hodinách na priechodoch pre chodcov pred školami, ktorých mesto zabezpečuje 

z radov pracovníkov určených na verejnoprospešné práce alebo z radov dobrovoľníkov. Čo sa týka 

spracovania a analýzy informácií z meračov rýchlosti, MsP spolupracuje s Policajným zborom SR. Používanie 

meračov rýchlosti v Žiari nad Hronom predovšetkým v blízkosti škôl (I. ZŠ. a II. ZŠ.) hodnotí mestská polícia 

veľmi pozitívne a to nie len z hľadiska situačnej prevencie ale aj z pohľadu štatistického analyzovania 

získaných informácií. 

 

 

7. 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 Škoda Roomster 

(zakúpené v r. 2014), ktoré je vybavené výstražným zvukovým a svetelným zariadením a lokalizátorom GPS 

a vlastným kamerovým systémom. Na výkon služby je v súčasnosti k dispozícii 9 rádiostaníc zn. Motorola CP 

040 spolu so 4 nabíjačkami a 4 mikrofónmi. Stála služba disponuje základňovou rádiostanicou Motorola 

CM140. MsP v Žiari nad Hronom je od roku 2010 držiteľom rozhodnutia vydaného telekomunikačným úradom 

o používaní rádiostaníc s frekvenciou 12,5 kHz. Operačné stredisko Mestskej polície je vybavené zariadením 
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na zaznamenávanie hovorov tiesňovej linky (159) zabezpečovaným prostredníctvom FTP servera firmy GTS 

Slovakia s. r. o., ako poskytovateľa integrovaných telekomunikačných služieb. Súčasne SSOS disponuje 

nahrávacím zariadením rádiostaníc v analógovej prevádzke vybavené 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.  

Neoddeliteľnou súčasťou technického vybavenia hliadok je digitálny fotoaparát a videokamera, ktoré 

sa využívajú pri objasňovaní a dokumentovaní priestupkov. Pri plnení úloh príslušníci mestskej polície 

využívajú ďalšie prostriedky, ako sú napr. - zastavovacie terče, reflexné kužele, reflexné vesty, baterky, 

megafón, pláštenky do dažďa a pod.. Mestskí policajti vyškolení na odchyt psov majú k dispozícii narkotizačnú 

pušku (odchyt za asistencie veterinára), špeciálne odchytové rukavice a iné. Pri zabezpečovaní chránených 

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

iných 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 policajno-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.  

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.  

Pre výkon služby disponuje MsP 20 kusmi krátkych guľových zbraní ČZ 75 D Compact cal. 9 mm 

Luger, na základe vydanej zbrojnej licencie (podrobne pozri časť „4. Strelecká príprava“).  

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 zásahovú (maskáčovú), ktorá je využívaná spravidla pri 

nočných službách a rôznych akciách na príkaz náčelníka mestskej polície. Obe varianty sa používajú v letnej, 

zimnej a prechodnej verzii. 

 

 

8. Správne konanie vykonávané mestskou políciou 

 

Správne konanie sa na Mestskej polícii v Žiari nad Hronom vykonáva od roku 2010. Vykonávajú ho 

zamestnanci MsP na základe písomného poverenia primátora mesta v súlade s novelizáciou Zákona č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení (Zákon č. 102/2010) - § 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 neskorších predpisov a na úseku cestnej dopravy v súlade s § 48 
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ods. 1 písm. i a j, ods. 3 písm. b, e a f a § 49 ods. 1 písm. f, g, h a i Zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave 

v znení neskorších predpisov a v súlade s § 3 ods. 2 Zákona č. 564/1991 o obecnej polícii v znení neskorších 

predpisov. Správne konanie vykonávajú st. inšp. Mgr. Juraj Horváth a st. inšp. Jaroslav Malatinec. Kontrolu 

prevádzkovateľov cestnej dopravy, hlavne osobnej dopravy - taxislužby vykonáva 14 poverených príslušníkov 

mestskej polície a dvaja pracovníci Mestského úradu v Žiari nad Hronom, ktorých poveril primátor mesta 

„Odborným dozorom“, podľa § 45 ods. 6 Zákona o cestnej doprave v znení neskorších predpisov. 

V roku 2016 mestská polícia v správnom konaní zaevidovala a riešila 29 iných správnych deliktov a 

priestupkov podľa vyššie uvedených zákonov. Z toho až 14 – teda (48 %) predstavujú iné správne delikty na 

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

boli v roku 2016 v správnom konaní riešené v počte 13 (45 %).Na úseku cestnej dopravy v roku 2016 boli 

v správnom konaní zaevidované 2 správne delikty (7 %). Všetkých 29 iných správnych deliktov a priestupkov 

bolo zistených vlastnou činnosťou MsP v Žiari nad Hronom. Z Policajného zboru, Všeobecnej nemocnice 

v Žiari nad Hronom alebo iných mestských polícií v roku 2016 nebol postúpený žiadny správny delikt ani 

priestupok. Prehľad o deliktoch riešených  v správnom konaní na MsP v roku 2016 podrobne zobrazuje 

tabuľka č. 15. 

 

Z množstva 29 iných správnych deliktov bolo v súlade s § 20 zák. č. 71/1967 - Správneho poriadku 6 

postúpených iným obciam, kde majú uvedené maloleté a mladistvé osoby trvalý pobyt a 23 bolo riešených 

v správnom konaní na Mestskej polícii v Žiari nad Hronom. Vo všetkých 23 prípadoch bolo ustanovené ústne 

pojednávanie, ktoré predchádzalo vydaniu rozhodnutia. Na základe rozhodnutia mesta Žiar nad Hronom bolo 

v 6 prípadoch udelené pokarhanie a v 1 prípade bol rozhodnutím mesta okrem pokarhania udelený aj zákaz 

navštevovania verejne prístupných miest a miestností, v ktorých sa podávajú alkoholické nápoje. 

Pokutou bolo riešených 15 prípadov a rozhodnutie o zastavení konania bolo vydané v 1 prípade.  

Pokiaľ ide o iné správne delikty mladistvých a maloletých na úseku zneužitia alkoholických nápojov, 

ktoré predstavujú každoročne najväčší objem deliktov riešených v správnom konaní mestskou políciou, 

(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.) bolo 

zistených 13 prípadov. Išlo o porušenie zákazu požívania alkoholických nápojov osobami maloletými do 15 

rokov a mladistvými do 18 rokov. Porušenie § 2 ods. 3 predmetného Zákona č. 219/1996 Z.z. a teda 

POČET SPÔSOB RIEŠENIA POČET DRUH SANKCIE POČET

pokarhanie 5

pokarhanie + zákaz 

navštevovať VP
1

1 rozhodnutie 1
rozhodnutie o 

zastavení konania
1

pokarhanie 1

pokuta 12 / 255,-€

1 x 100,-€

1 x 1 000,-€

29 RIEŠENIA 29 ROZHODNUTIA 23

1

postúpenie podľa § 20 

zák. č. 71/1967
5

PORUŠENIE ZÁKAZU FAJČENIA

PORUŠENIE ZÁKONA O CESTNEJ DOPRAVE - TAXISLUŽBA

rozhodnutie 13

rozhodnutie 2 pokuta

SPOLU

13

2

ALKOHOL A INÉ NÁVYK. 

LÁTKY - ISD MLADISTVÝCH 

A MALOLETÝCH

INÉ SPRÁVNE DELIKTY A PRIESTUPKY

PODANIE ALKOHOLU  A INÝCH NÁVYK. LÁTOK - ISD 

FYZICKÝCH A PRÁVNICKÝCH OSOB

pokuta 1 / 20,-€

mladistvé osoby 11

rozhodnutie 6

maloleté osoby                          

(postihnutý zákonný zástupca)
2

rozhodnutie 1

postúpenie podľa § 20 

zák. č. 71/1967

Tabuľka č. 15 
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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. Čo sa týka porušenia 

osobitných povinností právnických osôb a fyzických osôb oprávnených na podnikanie podľa § 3 ods. 1 Zákona 

č. 219/1996 Z.z. v roku 2016 sa vyskytol jeden prípad, kedy bolo podozrenie, že priestupku sa dopustila fyzická 

osoba oprávnená na podnikanie. Po vykonaní ďalších šetrení bolo na základe nedostatku dôkazov vydané 

rozhodnutie o zastavení správneho konania. Podnikatelia si najmä z dôvodu dosť vysokých sankcií (od 165,-

€ až do 6 638,- €) dávajú oveľa väčší pozor na umiestňovanie upozornení na zákazy uvedené v § 2 ods. 1 

písm. a) a b) a v odseku 2 predmetného zákona tak, aby boli v súlade so zákonom. Bohužiaľ i napriek tomu 

sa vyskytli aj v roku 2016 prípady, keď predavačky, čašníci, barmani, prípadne iné osoby predali alkoholické 

nápoje osobám mladším ako 18 rokov. Priestupkov podľa § 30 ods. 1 Zák. č. 372/1990 Zb. o priestupkoch sa 

vyskytlo 6 a boli na mieste riešené udelením blokovej pokuty v úhrnnej sume 65,- €. U tzv. iných správnych 

deliktov mladistvých a maloletých, za posledné roky je badateľný kolísavý trend. Pozri graf č. 26. 

 
Graf č. ´26 

V roku 2016 bol však zaznamenaný zreteľný nárast priestupkov na úseku ochrany nefajčiarov v súlade 

s § 11 ods. 4 Zákona č. 377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov. V porovnaní s predchádzajúcimi rokmi (2015 – 

1, 2014 – 4) bolo v správnom konaní riešených až 13 priestupkov spáchaných porušením zákona na ochranu 

nefajčiarov. V 12 prípadoch bola udelená pokuta v úhrnnej sume 255,- €, a v 1 prípade bolo vydané 

rozhodnutie a sankcia pokarhanie. 

Porušenie zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave týkajúce sa prevádzkovania taxislužby bolo na 

základe odborného dozoru zistené v 2 prípadoch. V jednom prípade bola správnym orgánom udelená pokuta 

100,- € za porušenie povinností vodiča taxislužby a v druhom prípade, kde sa jednalo o opakované porušenie 

zákona - prevádzkovanie taxislužby bez príslušného povolenia, bola udelená pokuta 1 000,- €. 

Na záver treba podotknúť, že všetky vydané rozhodnutia v roku 2016 boli správoplatnené. Voči 

jednému rozhodnutiu vydanému v roku 2016 bol podaný riadny opravný prostriedok a je momentálne v riešení 

II. stupňového správneho orgánu na Okresnom úrade v sídle kraja v Banskej Bystrici8. 

  

                                                 
8 Jednalo sa práve o odvolanie sa voči rozhodnutiu o pokute (1 000,-€) za neoprávnene vykonávanie taxislužby. Vo februári 2017 Okresný 

úrad dopravy v Banskej bystrici odvolanie zamietol a potvrdil rozhodnutie prvostupňového správneho orgánu v plnom rozsahu. 
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9. 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 

polícii v znení neskorších predpisov a 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. 5/2008 – o podmienkach vylepovania plagátov na verejných priestranstvách 

 VZN č. 4/2009 – o zeleni 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. 3/2015 – o podmienkach predaja výrobkov  a poskytovaní služieb na trhových miestach v plnom znení 

 VZN č. 4/2015 – Trhový poriadok pre Mestskú tržnicu v znení VZN č. 17/2015 

 VZN č. 5/2015 – Trhový poriadok pre Novú tržnicu 

 VZN č. 8/2015 – Trhový poriadok pre príležitostný mestský trh 

 VZN č. 9/2015 – Trhový poriadok pre príležitostný trh – Žiarsky jarmok 

 VZN č. 1/2016 – o vyhradení miest a ustanovení podmienok na umiestňovanie plagátov alebo iných nosičov 
 informácií počas volebných kampaní v meste Žiar nad Hronom 

 VZN č. 4/2016 – o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území mesta 
 Žiar nad Hronom9 

 VZN č. 6/2016 – o podmienkach držania psov na území mesta Žiar nad Hronom10 

 VZN č. 9/2016 – o zákaze a obmedzení používania pyrotechnických výrobkov na území mesta Žiar nad Hr.11 

 VZN č. 11/2016 – o miestnych daniach12 

  

                                                 
9 Pôvodné VZN č. 10/2012 – o spôsobe nakladania s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Žiar nad 

Hronom zrušené VZN č. 4/2016 

10 Pôvodné VZN č. 1/2003 – o podmienkach držania psov na území mesta Žiar nad Hr. v znení VZN č. 14/2015 zrušené VZN č. 5/2016 

11 Pôvodné VZN č. 3/2009 – o používaní zábavnej pyrotechniky na území mesta Žiar nad Hronom zrušené VZN č. 6/2015 
12 Predchádzajúce  VZN č. 15/2015 – o miestnych daniach zrušené VZN č. 11/2016 
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Záver 
 

Mestská polícia v Žiari nad Hronom aj v roku 2016 v plnom rozsahu zabezpečovala základné úlohy 

vymedzené Zákonom č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii. Prioritou bolo zabezpečovanie verejného poriadku v 

meste Žiar nad Hronom, ochrana jeho obyvateľov a iných osôb pred ohrozením ich života a zdravia a ochrana 

verejného a súkromného majetku.  V oblasti prevencie sa aktívnou a intenzívnou činnosťou vytvorili základy 

pre upevňovanie právneho vedomia detí a mládeže. Medzi hlavné priority bude naďalej patriť posilňovanie 

dôvery obyvateľov a upevňovanie komunikačných zručností a proaktívnej komunikácie smerom k občanovi.  

V oblasti technického vybavenia sa budú naďalej rozširovať a modernizovať technické prostriedky 

bezpečnostnej podpory (kamerový systém, tiesňové hlásky, PCO, fotopasce a i.) s cieľom zabezpečiť ich 

maximálne efektívne využívanie pre potreby mesta s dôrazom na ich vzájomnú kooperáciu a integráciu. 

Podstata práce mestských policajtov ako policajtov prvého kontaktu spočíva v každodennom 

stretávaní sa s občanmi, ktorí sa často nachádzajú v zložitých a často krízových situáciách, alebo situáciách 

ktoré sami vyvolali svojím protiprávnym konaním. Mestskí policajti sú pri takýchto prípadoch nútení mnohokrát 

používať riešenia represívneho charakteru, ktoré však vychádzajú z platného legislatívneho rámca. Práve pri 

hraničných a konfliktných situáciách si musia zachovať vysoký štandard profesionálneho prístupu a 

proaktívnej komunikácie, umožňujúcej 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. 

Môže sa stať, že jediný chybný krok jedného policajta môže zásadným spôsobom zmeniť názor verejnosti na 

prácu celej inštitúcie. Sú to práve dlhoročné skúsenosti získané v podobných prípadoch priamo v praxi 

a miestna osobná znalosť pomerov, ktoré veľa krát napomôžu rýchlo a efektívne vyriešiť situáciu. Preto je 

potrebné stabilizovať na útvare mestskej polície príslušníkov, ktorí majú dlhodobé odborné a pracovné 

skúsenosti, vykonávajú si prácu zodpovedne, dôsledne a spoľahlivo, pričom sú zároveň oporou služobne 

mladším kolegom, a zabrániť tak nadmernej fluktuácii, ktorá je v tomto povolaní pomerne bežná. Toto náročné 

povolanie by malo byť deklaráciou morálnej sily a psychickej vyspelosti každého príslušníka policajnej správy, 

ktorý svoje povolanie vníma predovšetkým ako poslanie. 

 

 

 
 
 
 
 

      Ing. Róbert Šiška 

náčelník mestskej polície 


