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Vyhodnotenie prevencie kriminality Mestskej polície Pezinok za
rok 2019
Sociálne problémy v súčasnej dobe vyvolávajú potrebu intenzívnejšie
a kvalitnejšie riešiť vzniknuté problémy, ktoré nepriaznivo pôsobia na
spoločnosť i samotných jednotlivcov. Dnešný svet sa zmenil, súčasné deti už
premýšľajú úplne inak ako ich rodičia, alebo dospelí. Deti vyrastajú v
stresujúcom prostredí a málo z nás si to uvedomuje. Hranica nežiaduceho
správania a závislosti čím ďalej tým viac klesá, už sa nejedná len o alkohol,
cigarety, drogy, už u detí v mladšom školskom veku sa často krát prejavuje
nežiaduce správanie a závislosť od televízie, mobilného telefónu či nadmerné
používanie internetu. Skúsenosti ukazujú, že keby spoločnosť venovala viac
pozornosti prevencii, dokázala by predchádzať týmto negatívnym javom.
Mestská polícia Pezinok už dlhé roky participuje v oblasti prevencie
prostredníctvom osvety, vzdelávania či výchovy prostredníctvom besied,
prednášok, voľno – časových aktivít a poradenstva.
V roku 2019 v rámci odd. prevencie kriminality zrealizovali príslušníci
odd. prevencie kriminality 90 prednášok a ostatných preventívnych akcii na
ktorých sa zúčastnilo 3603 osôb rôznej vekovej kategórie.
Celková činnosť odd.prevencie kriminality MsP Pezinok za
Športovo-náučný rok 2019
tábor
Branno-športový 1%
deň
4%

Mikuláš
22%

Poradenská
činnosť
1%

Exkurzia na MsP
1%
Deň detí
3%

Spolupráca s
ostatnými
subjektmi na
rôznych akciách
7%

Prednášková
činnosť
61%
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Záujem o konkrétne prednáškové témy
Výchovný
program
9%
Zodpovedný
školák
10%
Mať pocit
bezpečia
1%

Dopravná
výchova teoria
13%

Viem sa brániť
39%

Policajt je môj
kamarát
7%

Veď to už aj
škôlkar vie
12%

Látkové
nelátkové
závislosti
4%

Právne
povedomie
školáka
5%

Téma: Viem sa brániť je zameraná na šikanovanie je určená pre I. a II. stupeň
ZŠ. Cieľom je eliminácia sociálno-patologického javu akým je šikanovanie,
dieťa sa naučí orientovať v danej problematike, získa nové informácii,
premyslene koná a správa sa podľa vzniknutej situácie, vie sa brániť.
Téma: Právne povedomie školáka je zameraná na právne povedomie dieťaťa
z hľadiska zákonnej a sociálnej normy ide o normy konania a správania
sa v spoločnosti. Je určená pre II. stupeň ZŠ. Cieľom je získanie správnych
postojov správania v rámci zákonnej a sociálnej normy.
Téma: Látkové a nelátkové závislosti ide o elimináciu sociálno-patologických
javov akými sú napríklad drogové závislosti či závislosti na online
technológiách. Je určená pre II. stupeň ZŠ. Cieľom je získanie nových
informácii, postojov správania, poznatkov a vypestovanie si správnych návykov
v určitej ohrozujúcej situácii taktiež uvedomenie si nebezpečenstva pri kontakte
zo zdraviu škodlivými látkami a možnými závislosťami.
Téma : Dopravná výchova je to pokračovanie predškolskej témy dopravnej
výchovy. Je zložená z dvoch častí teoretickej a praktickej pre 1. – 2. ročník ZŠ
a teoretickej časti 3. – 4. ročník . Cieľom je, aby deti získali

základné

vedomosti, zručnosti a návyky sebaochrany pri cestnej doprave a pri používaní
ciest.
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Téma : Veď to už aj škôlkar vie ide o zvýšenie informovanosti u detí
predškolského veku . Deti si na základe preventívnych prednášok utvárajú
postoje a budujú hodnotovú orientáciu v sociálnom prostredí na základe
vlastných skúsenosti.

Dieťa následne premyslene reguluje vlastné, konanie

a správanie.
Téma : Mať pocit bezpečia je určená pre seniorov. Ide o zvýšenie povedomia
o možnosti ochrany proti najčastejšie sa vyskytujúcemu druhu kriminality,
s preventívnymi zásadami bezpečného chovania pri styku s rizikovými
skupinami obyvateľov a bezpečnosti pri cestnej premávke.
Téma: Zodpovedný školák je určená pre žiakov I. stupňa ZŠ je to opakovanie
tém predškoláka kde si deti opakujú ako sa správať pri kontakte s cudzou
osobou na ulici ale aj doma ako sa nenechať nalákať a nestať obeťou trestného
činu.
Téma : Policajt je môj kamarát

je určená pre MŠ a I. stupeň ZŠ ide

o exkurziu na Mestskej polícii v Pezinku, ktorá je spojená s besedou popr.
zvolenou témou podľa výberu školy. Téma sa zameriava na rozdelenie
polícii ich funkcie a úlohy. Cieľom je vytvoriť si predstavu o práci polície.
Výchovný program : Program je určený pre II. stupeň ZŠ a je zameraný na
rozvíjanie kľúčových kompetencií dieťaťa, konkrétne občianske, sociálne a
komunikačné kompetencie. Snaží sa priblížiť základné informácie o úcte,
sebaúcte, predsudkoch, nediskriminácii, diskriminácii, xenofóbii, rasizme, aby si
deti uvedomili význam vytvárania kvalitných medziľudských vzťahov.
Záujem o preventívne prednášky a prednášková činnosť vo všeobecnosti:
Na základe tabuľkového hodnotenia je možné vidieť, že záujem
o prednáškovú činnosť je viditeľný hlavne na I. a II. stupni Základných škôl.
Vzhľadom na kumulovanú činnosť práce na oddelení prevencie kriminality
nebolo možné doteraz poskytnúť prednáškovú činnosť všetkým Materským
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školám a stredoškolskej mládeži, no zámer intenzívnejšej prevencii v roku 2020
daný problém zmení.

Materské školy

MŠ Cajlanská
23%

Cikrkevná MŠ sv.
Jozefa
5%
MŠ Bystrická
34%

MŠ Na bielenisku
10%
MŠ Záhradná
8%

MŠ Holubyho
0%

MŠ Svätopluková
13%

MŠ Vajanského
0%

MŠ gen. Peknika
7%

MŠ Za hradbami
0%

Základné školy

ZŠ Orešie
11%

Spojená škola
3%

ZŠ Fándlyho
22%

ZŠ Na bielenisku
17%

ZŠ Kupeckého
47%
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Podľa vekovej kategórie
MŠ
19%

Seniory
1% SŠ a učilištia
0%

ZŠ I. stupeň
42%

ZŠ II. Stupeň
38%

Prehľad činnosti oddelenia prevencie kriminality za rok 2018:

Mesiac Január – Jún boli zamerané prevažne na tému „šikanovania a
kyberšikanovania“. Šikanovanie a kyberšikanovanie sa stáva v našej
spoločnosti stále viac a viac skloňovaným spoločenským fenoménom.
Orientovať sa v tejto problematike je aj pre dospelú osobu niekedy zložité a
škola je práve miestom, kde trávia deti veľkú časť svojho dňa a rovnako tak
priestorom, kde ku šikanovaniu najčastejšie dochádza.
V tomto polroku prejavili záujem o prednáškovú činnosť i viaceré
materské škôlky jednalo sa o témy „Veď to už aj škôlkar vie“ a „Dopravná
výchova“.
O preventívnu tému „Právne povedomie školáka“ bol v prvom polroku takisto
značný záujem. Prednáška bola realizovaná v 7.-9. ročníkoch na základných
školách. V tejto preventívnej prednáške ide o poznanie zákonitostí, ktoré sa
týkajú či už návykových látok (zákaz fajčenia, predaja cigariet a alkoholu
mladistvým, zákony ohľadne nelegálnych drog...), ale aj hľadiska zákonnej
a sociálnej normy, normy konania a správania sa v spoločnosti a uvedomenie si
dôsledkov porušenia zákona. Taktiež sme sa v rámci besied venovaný naším
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starším občanom prostredníctvom preventívneho projektu „ Mať pocit
bezpečia“ kde sa naši Pezinský seniori dozvedeli ako si dávať pozor na rôzne
nástrahy doma ale aj na ulici, na svoje zdravie a ochranu majetku. Taktiež ako
predchádzať zneužívaniu a zanedbávaniu. Prednáška bola vedená formou besedy
do ktorej sa zapojili aj samotný seniori so svojimi rôznymi skúsenosťami zo
života. Riešili sa konkrétne , ale aj modelové situácie. Na záver boli seniorom
rozdané reflexné prvky a píšťalky, nakoľko sú jednou s najohrozenejších skupín
hlavne v cestnej premávke.
Školy taktiež využili možnosť „výchovných programov“

v problémových

triedach zo zlými sociálnymi vzťahmi. Taktiež bol veľký záujem o „exkurziu“
v priestoroch MsP Pezinok hlavne deťmi materských škôl a I. stupňom
základných škôl.
Máj
 11.5.2019 spolupráca na podujatí „Deň bez bariér“ na ZŠ Fándlyho
v Pezinku. Cieľom „Dňa bez bariér“ bolo integrovať handicapovanú
mládež pomocou športových a voľno-časových

aktivít do života

intaktných ľudí a zvyšovať povedomie ľudí o eliminácii predsudkov voči
postihnutým. MsP Pezinok pripravila ukážkovú činnosť sebaobrany,
policajných pomôcok MsP a rôznych aktivít pre deti.
 21.5.2019 multidisciplinárne školenie na tému „Identifikácia a možnosti
odhaľovania šikany“ (Lektor: PhDr. Eva Smiková, PhD).
 31.5.2019 ku príležitosti medzinárodného dňa detí , ktorý sa oslavuje v
mnohých krajinách sveta a ktorého cieľom je upozorniť ľudí, na práva
detí. Mestská polícia Pezinok spolu so Spojenou školou Pezinok pri tejto
príležitosti, strávila jeden pekný spoločný deň s deťmi Spojenej školy na
ul. Komenského v Pezinku. Išlo už o 5. ročník „Dňa Detí“, kde si mohli
deti vyskúšať rôzne zaujímavé športové disciplíny. Na šiestich
stanovištiach boli pre ne nachystané hry, ako napríklad hľadanie
rozprávkových postavičiek, riešenie dopravných značiek, hádzanie
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krúžkov, strieľanie z vodnej pištole, alebo kušou na terč. Nechýbali ani
doplnkové atrakcie, ako možnosť vyskúšať si všetky pomôcky a pracovné
vybavenie mestskej polície, vrátane majákov na služobných autách. Na
záver boli deti za svoje skvelé výkony odmenené ako inak, sladkosťami.
Jún
 20.6.2019

zorganizovalo odd. prevencie kriminality pre žiakov 4 -5.

ročníkov základných škôl mesta Pezinok 17.ročník „Branno- športového
dňa“ v lokalite viníc vo vinohradníckom domčeku ,,Celestín“ na ktorom
sa zúčastnilo cca 110 detí. Samotný program uvedenej akcie bol zložený
z dvoch samostatných častí. V prvej časti predviedol psovod MsP Pezinok
v spolupráci s KŠK Pezinok, ukážky základného kynologického výcviku,
poslušnosti psa, ako aj zadržanie ozbrojeného páchateľa trestného činu.
Druhá časť pozostávala z branno- športového preteku, kde si deti zmerali
sily, zručnosť a svoju šikovnosť v rôznych športových a vedomostných
zápoleniach. Deti boli rozdelené do piatich družstiev a označené
rôznofarebnými šiltovkami. Takto pripravení súťažiaci museli absolvovať
päť vopred pripravených stanovíšť, na ktorých nad regulárnosťou a
hladkým priebehom dohliadalo 7 mestských policajtov a 3 pracovníci
Odd. školstva a soc. starostlivosti MsÚ Pezinok. Presun medzi
jednotlivými stanovišťami boli spestrené dvomi doplnkovými úlohami.
Prvou úlohou bolo počas presunu vyzberať z prírody, čo najviac
odpadkov, do pripravených vriec. Druhou doplnkovou úlohou bolo
z piatich určených slov, počas preteku zložiť minimálne 4 veršovú báseň
Na záver boli deti za svoje skvelé výkony odmenené ako sladkosťami tak
aj vecnými cenami a občerstvením.
August
 V dňoch 27.7. – 03.8.2019 sa konal 17. ročník športovo-náučného tábora,
ktorý sa organizuje v rámci oddelenia prevencie kriminality na podporu
predchádzania nežiaducich javov u detí a mládeže. Hlavným cieľom bolo
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pochopiť hodnotu priateľstva, podporiť základné zručnosti spolupráce
a tolerancie ako nosných prvkov v rámci prevencie sociálnopatologických
javov. V oblasti osobnostného rozvoja je v rámci tábora možné u deti
rozvíjať samostatnosť a zodpovednosť, ako aj pôsobiť na utváranie a
upevnenie morálnych a charakterových vlastností detí. Z hľadiska zamerania
tábora je nespornou výhodou možnosť v časovo neobmedzenom limite
pracovať s deťmi na jednotlivých preventívnych témach či už v rámci besied,
hier a ďalších aktivít podľa záujmu a potrieb detí.
Mesiac September až December bol v rámci prednáškovej činnosti zameraný
na projekt „Veď to už aj škôlkar vie “ a na Základných školách to boli témy
ako „Zodpovedný školák, Látkové a nelátkové závislosti“.
Október
 9.10.2019 krajské multidisciplinárne pracovné stretnutie a osvetová aktivita

organizované v rámci Národného projektu ,,Podpora ochrany detí pred
násilím v súvislosti s plnením cieľov Národnej stratégie na ochranu detí pred
násilím. Spolupráca a zefektívnenie systému ochrany detí prostredníctvom
podpory systémovej koordinácie v rámci Bratislavského kraja.
 23.10.2019 sa odd.prevencie kriminality zúčastnilo školenia „ Bezpečné
mesto“ v Bratislave

s cieľom preškolenia v problematike drogových

závislostí, návykových a psychoaktívnych látok.
November
 13.11.2019 odborný seminár v Bratislave. Seminár bol zameraný na podporu
multidisciplinárnej spolupráce inštitúcií a organizácií spolupracujúcich v
oblasti ochrany detí pred násilím s osobitným zameraním na zlepšenie
spolupráce medzi obcami, školskými zariadeniami, sociálno-právnou
ochranou detí a sociálnou kuratelou, ako aj ďalšími subjektmi pôsobiacimi
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v oblasti ochrany detí pred násilím v Bratislavskom kraji. Išlo o podporu
myšlienky multidisciplinárnej spolupráce, výmeny informácií, odbornej
diskusie,

vzdelávania,

prevencie,

riešenia

aktuálnych

problémov,

systémového prístupu a koordinácie. Zvýrazniť potrebu otvárania priestoru
na výmenu skúseností, aktívnej a dlhodobej tradície rozvíjania spolupráce
medzi inštitúciami a organizáciami v oblasti podpory ochrany detí pred
násilím.
 14.11.2019

tlačová konferencia a Workshop preventívneho projektu

REVOLUTION TRAIN zameraného na protidrogovú prevenciu.
 18.11.2019 - 26.11.2019 pracovné stretnutie a preškolenie pedagogických
zamestnancov

v rámci

prevencie

a osvety

v oblasti

šikanovania

a kyberšikanovania na ZŠ v Pezinku (v spolupráci OZ Snek Mgr. Romanom
Šmahovským).
 19.11.2019

multidisciplinárne vzdelávanie

ohľadne legislatívneho

východiská pri ochrane detí pred násilím časť 1. – povinnosti a oprávnenia
subjektov participujúcich na ochrane detí pred násilím, legislatívny proces pri
nahlasovaní týrania – právna ochrana svedkov, oznamovateľov a detí
v prípadoch, keď páchateľ nie je usvedčený (Lektor: JUDr. Martin Biskupič).
December
 6.december bol príjemným spestrením pre deti MŠ Holubyho, CMŠ sv.
Jozefa, MŠ Za hradbami, Spojenej škole

na ul. Komenského, ako aj

seniorov v Zariadení opatrovateľskej služby na ul. Komenského v Pezinku, v
Dome sociálnych služieb na ul. Hrnčiarska v Pezinku a DSS Hestia a to
Mikulášskou nádielkou.
Ďalšie činnosti :
 Ako aj po minulé roky bola rodičom ako i študentom k dispozícii bezplatná
poradenská a konzultačná činnosť ktorú využilo 18 ľudí.
 Taktiež bolo odvysielaných a uverejnených, niekoľko príspevkov v televízii
a novinách /TV Pezinok, Pezinsko, Pezinčan /
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Celoročne bola vykonávaná letáková, publikačná a osvetová činnosť:
 Na úseku bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky bezpečná chôdza,
bezpečná jazda na bicykli v rámci celoročných akcii zo zameraním hlavne
na seniorov a deti a v nočných hodinách najmä na neosvetlených chodcov
a cyklistov.
 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
Počas roka sme aktívne spolupracovali s viacerými subjektmi realizujúcimi
prevenciu kriminality:
 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
 Oddelenie kurately a sociálno-právnej ochrany detí
 Koordinátori ochrany detí pred násilím Pezinok, Malacky, Trnava
 CPPPaP
 Sociálne oddelenie MsÚ Pezinok
 Malokarpatská knižnica v Pezinku
 OR PZ Pezinok
 OR HaZZ Pezinok
 OZ Snek

Realizácia nových prednášok, aktivít a projektov na rok 2020 :
Prednášky:
Pre predškolský vek :
 Náučný program, počas ktorého si deti

formou zážitkového učenia

osvojujú základné zručnosti, techniky a oboznamujú sa z primárnymi
postojmi voči agresii a agresívnemu správaniu. Pre predškolákov aktivity
na tému agresivita a šikanovanie formou hry a aktivity na budovanie
empatie a prosociálneho správania........
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Pre stredné školy:
 Právne

povedomie

(deviácia,

delikvencia,

kriminalita,

a extrémizmus ako sociálnopatologické javy)
správania

sa

u detí

a mládeže.

Špecifiká

násilie

Deviantné prejavy

juvenilnej

delikvencie

a kriminality (vlámania, krádeže). Násilné správanie v domácom prostredí
a

v skupine

(šikanovanie),

na

verejnosti

(nenávistné

prejavy,

vandalizmus). Extrémizmus (pravicový, ľavicový v rozpore so zákonom).
Príčiny, prejavy, dôsledky.
 Prevencia pred sociálnopatologickým javom závislostného správania
nelátkovej povahy „Kult tela“ (ako následky užívania zakázaného
dopingu, mentálna anorexia a bulímia, ortorexia, bigorexia zdravotný
štýl): Posledné polstoročie by mohlo z pohľadu športu kľudne získať
prívlastok „doba dopingová“. Treba však povedať, že doping nie je a ani
nikdy nebol iba športovým fenoménom. Ľudia siahajú po dopingu, alebo
droge všade tam, kde sa od nich vyžadujú extrémne výkony. Nebezpečné
je, že naša športujúca mládež má názor, že špičkoví športovci dopujú,
a dopingové testy nie sú úplne dokonalé, pričom mládež má tolerantný
postoj k dopingu, keď niektorí mladí športovci nevylučujú jeho užívanie
v budúcnosti. Doplnková téma poruchy prijímania potravy, nakoľko sa
v posledných rokoch stali vážnym problémom mladých ľudí

aj na

Slovensku.
Aktivity:
 Protidrogový vlak (Revolution Tain): Cieľovou skupinou sú žiaci a
študenti všetkých škôl a ich učitelia. Ide predovšetkým o deti a mládež vo
veku 12 až 17 rokov. Ďalšou cieľovou skupinou sú rodiny s deťmi
a dospievajúcou mládežou vo veku 10 – 17 rokov a zástupcovia
verejnosti, ktorí sa zaujímajú o danú problematiku. Cieľom samotného
programu je prostredníctvom zapojenia všetkých ľudských zmyslov
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efektívne zapôsobiť na návštevníka , na jeho pohľad na legálne, nelegálne
drogy, závislosti a inšpirovať ho k pozitívnym životným možnostiam .
 Vytvorenie policajných patrol

na školách ponímajúc ako spôsob

primárnej prevencie
 Peer programy a Školská mediácia
Projekty:
 Projekt „Identifikácia bicyklov“ (cez MV SR): Cieľom projektu je
realizácia

zabezpečenia

ochrany

majetku

novým

moderným

a inovatívnym celosvetovo uznávaným spôsobom SelectaDNA ide o
forenzny, označovací systém.
 Projekt „Plnohodnotné trávenie voľného času pre deti ulice“: Cieľom
je založenie komunitného centra (nízkoprahového centra) pre deti
a dospievajúcu mládež, ktoré trávia voľný čas nečinne na ulici. Centrum
by poskytlo primárnu a sekundárnu prevenciu vo forme aktivít, besied,
prednášok, poradenskej činnosti atď. ( Ak sa nám podarí zohnať vhodné
a finančne nenáročné priestory)

Vypracovala :

inšp. Mgr.Lucia Korytárová
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