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Návrh na uznesenie 

 

 

Mestské zastupiteľstvo vo Svidníku v zmysle článku 17 Štatútu mesta Svidník 

 

berie na vedomie 

 

Informatívnu správu o prevencii kriminality na základných školách v zriaďovateľskej 

pôsobnosti mesta Svidník za rok 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dôvodová správa 
 

1. Zhodnotenie doterajšieho stavu. 

 

Mestská polícia  vo Svidníku bola zriadená uznesením Mestského zastupiteľstva 

Svidník č. 8/1992 zo dňa 27. februára 1992. Bola zriadená ako poriadkový útvar za účelom 

zabezpečenia obecných vecí, zabezpečenia  verejného poriadku, ochrany životného prostredia 

v meste a pre plnenie úloh ktoré vyplývajú zo všeobecne záväzných nariadení mesta, plnenie 

úloh z uznesení mestského  zastupiteľstva alebo úloh ktoré vyplývajú z rozhodnutia primátora 

mesta. 

Mestská polícia v zmysle § 3 ods. 1 písm. h) zákona č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii 

plní aj úlohy na úseku prevencie kriminality v meste Svidník. To sa skladá z dvoch činnosti 

a to vytvorenie kamerového systému v meste na eliminovanie priestupkovej činnosti v rámci 

mesta a preventívna činnosť na základných školách - práca z mládežou. 

 

Za týmto účelom bol už v roku 2004 zriadený kamerový systém a následne v roku 

2006 bola v meste vytvorená chránená dielňa, ktorej pracovníci obsluhujú kamerový systém. 

V roku 2017 pracovali na kamerovom systéme piati zamestnanci a obsluhovali 8 kamier, 

ktoré sú umiestnené na pešej zóne, OC MAKOS, budova SAD, OC na sídlisku UTRA, 

kruhový objazd, ihrisko pri I. ZŠ a vstup do budovy AB. V tomto roku navyšujeme počet 

kamier a aj miesta. Kamery budú osadené na amfiteátri, rómskej osade, parkovisko pri Dome 

smútku, multifunkčných ihriskách a na IBV Nižný Svidník. Po skončení tejto výstavby sa 

bude obnovovať aj kamerový systém na pešej zóne. Vymenia sa otáčacie kamery za statické 

a zvýši sa ich počet. Celkovo bude do konca roku v meste 29 kamier. Následne chceme 

vymeniť analógové kamery pri OC MAKOS, SAD, kruháči a pri vstupe do budovy AB. 

V prípade, že budeme mať financie doplnia sa ešte ďalšie lokality, ktoré by bolo potrebné 

chrániť ako napr. okolie základnej školy na Ul. 8. mája, parkoviska pri obchodných domoch 

atď. 

   

Ďalšou činnosťou na úseku prevencie je prevencia na základných školách 

v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Svidník. V našom meste sa pod záštitou Ministerstva 

školstva a Ministerstva vnútra SR realizoval preventívny projekt „Správaj sa normálne”. 

Táto prevencia sa už zo štátu nepodporuje a zostalo to len v pôsobnosti mesta a mestskej 

polície. 

 Mestská polícia aj naďalej pokračuje v tom projekte, ktorý bol a je zameraný na 

preventívnu činnosť v rámci pôsobenia na školskú mládež formou prednášok na tematiku 

verejného poriadku, drog a ich následkov s použitím názorných brožúr a preventívnych 

kontrol prostredníctvom mestskej polície. 

Na preventívnu činnosť na základných školách je v rámci mestskej polície vyčlenený 

jeden pracovník, v našom prípade sa jedná o Mariána Mikitu, zástupcu náčelníka MsP. Ten  

v priebehu školského roku prichádza medzi žiakov a preberá s nimi témy preventívneho 

zamerania. Projekt je zameraný na cieľovú skupinu a to hlavne na školskú mládež na 2. stupni 

základných škôl, vekovej skupiny 10 až 14 rokov. 

Na ZŠ Ul. 8. mája bola vykonaná prednáška pre žiakov 7 ročníka, kde je hlavnou 

témou bol vandalizmus, násilie medzi mládežou a ochrana pred závislosťou a to ako závislosť 

škodlivých návykových látok, hráčska závislosť a závislosť na internete a moderných 

technológiách.  

Preventívna činnosť v roku 2017 bola zameraná aj na deti v rómskej komunite.  Tu sa 

vykonali dve prednášky. V prednáškach bol kladený dôraz na zvýšenie právneho povedomia, 

ako aj uvedomenia si protiprávneho konania, pri rôznych činnostiach, ktoré si deti často vo 



svojom veku neuvedomujú a rodičia ich na nesprávnosť konania neupozorňujú. Jednalo sa 

o záškoláctvo, drobné krádeže, násilie, ohrozovanie návykovými látkami, dodržiavanie 

dopravných predpisov týkajúce sa chodcov a cyklistov. 

Na žiadosť pracovníčky Detského domova vo Svidníku boli vykonané dve prednášky. 

Deti boli rozdelené do skupín. V skupine mladších detí bola prednáška zameraná na 

informáciu o práci polície o následkoch pri porušovaní zákona, hlavne pri drobných 

krádežiach (napr. v obchode, alebo medzi sebou navzájom). V skupine starších deti okolo 13, 

14 rokov bola prednáška zameraná na hrozbu závislosti, ktoré môžu nastať pri fajčení 

požívaní alkoholu, prípadne iných návykových látok. Riešilo sa tu aj šikanovanie a násilie, ku 

ktorému môže dochádzať pri slabších jedincoch a hlavne, ako sa môžu slabší chrániť 

a neupadať do beznádeje. Problémy je potrebné riešiť s vychovávateľmi a ak sú závažné aj 

oznámením na políciu. 

Vykonali sa aj prednášky pre deti 5 ročníku, kde sa preberali témy s projektu správaj 

sa normálne. 

1. Prvou z nich je téma „Priatelia policajti", ktorej cieľom je priblížiť im činnosť 

polície, oboznámiť s jej druhmi a hlavnými úlohami, a zároveň prebudiť a rozvíjať pozitívne 

zmýšľanie o polícii.  

2. Ďalšou témou je „Kto kradne, je zlodej", ktorej cieľom je informovať o 

krádežiach a o predchádzaní krádežiam.  

3. Porozprávať o násilí a o normálnom spolunažívaní a informovať o linke pomoci je 

stredobodom témy „A pôjdeš v tom s nami". Táto téma sa zaoberá výtržnosťami 

a vandalizmom. 

4. Téma s dopravnou problematikou „To musíš vedieť", ktorých cieľom je 

informovať o zásadách bezpečného bicyklovania, venovať pozornosť správaniu sa chodca v 

cestnej premávke.  

5. Asi najzaujímavejšie sú pre deti témy s problematikou závislostí „Zákerná droga", 

„Bingo!, ... za moje peniaze!" a „Na zdravie! Ďakujem, radšej nie!", ktorých spoločným 

cieľom je informovať o škodlivosti drogovej a alkoholovej závislosti a závislosti na 

výherných automatoch, ďalej venovať pozornosť problémom, ktoré spôsobujú závislí svojmu 

okoliu, najmä rodine a priviesť deti k uvažovaniu o zodpovednosti za vlastný život.  

6. Ďalšou pre deti veľmi príťažlivou témou, je problematika zábavnej pyrotechniky 

„Odpáľ to do vzduchu!". Cieľom je informovať o zábavnej pyrotechnike a predovšetkým 

poukázať na trvalé následky na zdraví ako dôsledku neodbornej manipulácie s výbušninami.  

7. Poslednou problematikou je problematika rasizmu a diskriminácie „Každý je iný!", 

ktorej cieľom je informovať o predsudkoch, diskriminácii, rasizme a ponižovaní, podporovať 

a šíriť toleranciu a znášanlivosť a poukázať na rovnosť všetkých ľudí pred zákonom.  

 

2. Rozbor príčin nedostatkov. 

 

Nedostatky v rámci prevencie neboli zistené. Bolo by možno potrebné vyčleniť viac 

prostriedkov na propagačné materiály pre deti. 

 

3. Odôvodnenie navrhovaných opatrení. 

 

Opatrenia nie je potrebne prijímať  


