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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 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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. 

Momentálne v nej pracujú štyria zamestnanci a obsluhujú 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. 

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 realizuje preventívny projekt na základných školách už od 

roku 2009 a to projekt „Správaj sa normálne”. V pôsobnosti mestskej polície bola za 

účelom prevencie vyčlenená I. a III. základná škola a v ostatných školách prevenciu má na 

starosti policajt z Okresného riaditeľstva PZ vo Svidníku. 

 Projekt 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 kde bol 

využívaný aj dräger na meranie alkoholu. Súčasne projekt rieši ochranu majetku inštaláciou 

kamier v meste Svidník vo vytypovaných lokalitách. 

 

 Cieľom projektu je prevencia negatívnych javov školiacou činnosťou, rozšírením 

spolupráce mestskej polície s mládežou a skvalitnenie a doplnenie existujúceho technického 

vybavenia mestskej polície pre odhaľovanie negatívnych javov vrátane rozšírenia vybavenia 

vyhodnocovacej skupiny kamerového systému. 

 

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

jeden pracovník, v našom prípade sa jedná o Bc. Jána Juskaniča, zástupcu náčelníka MsP. Ten 

pravidelne 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 s desať zaujímavými 

témami, ktoré sú spracované na pracovných listoch. 

 

1. Prvou z nich je téma „Priatelia policajti", ktorej cieľom je nielen oboznámiť deti s 

postavou Roba - s maskotom projektu, s ktorým by sa mali deti stotožňovať, zamýšľať nad 

problémami a brať ho ako múdreho rovesníka, ale predovšetkým 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. Medzi témami sú aj téma s dopravnou problematikou „To musíš vedieť", ktorých 

cieľom je informovať o zásadách bezpečného bicyklovania, o zodpovednom a slušnom sa 

správaní v prostriedkoch hromadnej dopravy a predovšetkým 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, preberanie ktorej je zaradené pred 

Silvestrom, 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.  

 

Projekt zároveň pomáha zabrániť stúpajúcemu trendu kriminality, násilnej trestnej 

činnosti, drogovej závislosti, alkoholizmu a iným nežiaducim sociálno - patologickým javom 

spoločnosti. Deti sa učia nájsť spôsob, ako sa vyhnúť riziku a nestať sa obeťou trestného činu 

či iného nepremysleného konania. 

 

V roku 2013 prebehol ešte ďalší projekt, ktorý  je zameraný na školskú mládež na 1. 

stupni základných škôl, vekovej kategórie 6 - 10 rokov. Jedná sa o projekt „Emka to vie“.  

Tento projekt je spracovaný na CD. Každá téma je filmovo spracovaná a účinkujú 

v nich deti ich vekovej kategórií, čo veľmi napomáha k pochopeniu tejto problematiky.  

Na CD sú spracované tieto témy: „Počítačová závislosť, Krádeže, Ako vyhľadať 

pomoc - 112, Úteky z rodiny, Šikana, Obchodovanie z deťmi, Bezpečnosť na cestách“.  

Na konci premietnutého filmu sa k danej problematike, resp. preberajúcej témy, 

prevedie rozhovor z deťmi. Snahou prednášajúceho je aby deti reagovali na tému ktorú práve 

videli. Tento projekt bol realizovaný na III. ZŠ a II. ZŠ. Zúčastnilo sa ho okolo 120 detí.  

 

V minulom roku bol mestom vypísaný a schválený projekt asi na 6 tisíc eur. Tento 

projekt bol zameraný na terciárnu prevenciu, kde v rámci situačnej prevencie formou 

kapitálových výdavkov bol rozšírený kamerový systém mesta o jednu otočnú kameru, presun 

jednej statickej a skvalitnenie vybavenia vyhodnocovacieho pracoviska s prepojením na 

mestskú políciu. Sprievodnou aktivitou bola prednášková činnosť na Spojenej základnej škole 

s protidrogovou tematikou a bezpečnosť na cestách 

 

Ďalšou preventívnou aktivitou bolo premietnutie príbehu „Aké nebezpečenstvo hrozí 

na železnici“, ktoré bolo pod záštitou Slovenských železníc. Tento projekt bol realizovaný len 

na III. ZŠ, iné školy neprejavili záujem. 

 

 

2. Rozbor príčin nedostatkov. 



 

V rámci prednášok neboli zistené žiadne nedostatky, možno mesto by mohlo vyčleniť 

určité finančné prostriedky na letáky. V oblasti kamerového systému by bolo potrebné ešte vo 

väčšej miere zabezpečiť pokrytie mesta kamerový systémom a zabezpečiť aj jeho výmenu.  

 

3. Odôvodnenie navrhovaných opatrení. 

 

Kamerový systém v meste je v prevádzke už od roku 2004. Je to analogový systém no 

hoci je kvalitný jeho životnosť nie je neobmedzená. Minulého roku bol zakúpený digitálny 

systém z digitálnou kamerou ale tento systém nespĺňa všetky požiadavky, ktoré by boli 

potrebné pri jeho rozšírení, akou je obmedzená možnosť pripojiť viacej kamier a ovládanie 

stavajúcich kamier.  


