Vyhodnotenie prevencie kriminality Mestskej polície
Pezinok za rok 2014
V roku 2014 v rámci odd. prevencie kriminality zrealizovali príslušníci odd.
prevencie kriminality 140 prednášok a ostatných preventívnych akcii na ktorých
sa zúčastnilo 3204 osôb rôznej vekovej kategórie.
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Najväčší záujem bol o nasledovné témy prednášok:
1. Bezpečná škola / 1161 žiakov /, 36%
2. Dopravná výchova / 1151 žiakov /,36%
3. Bezpečná škôlka / 421 žiakov /,13%
4. Drogová závislosť / 332 žiakov /, 11%
5. Prevencia šikanovania, kyberšikana / 72 žiakov /, 2%
6. Exkurzia na MsP / 42 žiakov /, 1%
7. Životné hodnoty – Priateľstvo / 25 žiakov /, 1%

Prehľad činnosti oddelenia prevencie kriminality za rok 2014 /v skratke/
Január začala teoretická výučba „Dopravnej výchovy“ V druhej polovici
januára sa členovia mestskej polície v spolupráci s CVČ Pezinok zúčastnili
podujatia „Babinec“, kde vykonali akciu v rámci prevencie sociálnopatologických javov.
Február , Marec, Apríl bol zahájený program „Bezpečná škôlka, Bezpečná
škola“ a „ Drogové závislosti“ v mesiaci apríl bola zabezpečená i Exkurzia na
Mestskej polícii.
Máj–Jún boli zamerané na praktickú časť „Dopravnej výchovy“. V druhej
polovici júna zorganizovala Mestská polícia Pezinok pre žiakov 5. ročníkov
základných škôl mesta Pezinok branno- športový deň na ktorom sa zúčastnilo
cca 150 detí.
August v dňoch 2.8 – 9.8.2014 sa konal detský športovo náučný tábor v škole
prírode Piesočná v lokalite obce Moravský Svätý Ján. Tábora sa zúčastnilo 55
detí vo veku 6-13 rokov z Pezinských materských a základných škôl.
Október, November, December bol zameraný na program „ Bezpečná škola“ ,
„ Drogové závislosti“ a taktiež na prevenciu šikanovania a domáceho násilia.
V mesiaci október bola zahájená preventívna akcia „ Bezpečný vchod“
5.december bol príjemným spestrením pre 550 deti, ZŠ Na bielenisku, CMŠ sv.
Jozefa , Špeciálnej ZŠ na ul. Komenského ako aj seniorov v Dome sociálnych
služieb a to Mikulášskou nádielkou.
15.-16. decembra sa koordinátorka prevencie st.inšp. Korytárová v spolupráci
s Cyklokoalíciou Pezinok zúčastnila prvej etapy projektu „Svetlo na začiatku“,
ktorý mal za úlohu zvýšenie podvedomia a zásad bezpečnej jazdy na bicykli.
Ako aj po minulé roky bola rodičom ako i študentom k dispozícii bezplatná
poradenská a konzultačná činnosť, čo využilo 12 osôb.
Celoročne bola vykonávaná letáková, publikačná a osvetová činnosť:
- Na úseku bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky bezpečná chôdza,
bezpečná jazda na bicykli
- Na úseku ochrany majetku počas konania Vinobrania, sviatku Všetkých
svätých a Pamiatka zosnulých a taktiež v Predvianočnom období.
- Na úseku povinností majiteľov a chovateľov psov
Taktiež bolo odvysielaných a uverejnených, niekoľko príspevkov v televízii a
novinách /TV Pezinok, Pezinsko, Pezinčan /

V tomto roku sa do preventívnych aktivít najviac zapájala ZŠ Na bielenisku,
Špeciálna základná škola Komenského a CMŠ sv. Jozefa v Pezinku.

Počas roka sme aktívne spolupracovali s viacerými subjektmi realizujúcimi
prevenciu kriminality:






OR PZ Pezinok
OR HaZZ Pezinok
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
Oddelenie kurately a sociálno-právnej ochrany detí
Malokarpatská knižnica v Pezinku
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