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ÚVOD  
 

V zmysle § 6 ods. 1 písm. b) zákona SNR č. 564/1991 Zb. v znení neskorších predpisov 
Vám predkladám Správu o činnosti mestskej polície za rok 2017. 

Správa o činnosti Mestskej polície (ďalej len „MsP“) sumarizuje výsledky, ktoré boli 
dosiahnuté v hodnotenom období za rok 2017 a ktorá charakterizuje celkový stav plnenia 
úloh mestskej polície pri zabezpečovaní obecných vecí verejného poriadku, ochrany 
životného prostredia v meste a plnení úloh vyplývajúcich zo všeobecne záväzných nariadení 
mesta, z uznesení mestského zastupiteľstva a z rozhodnutí primátora mesta k 31.12.2017.  
Pri spracovaní správy sa vychádzalo zo štatistických údajov a niektoré z nich, hlavne tie 
zásadné, sú porovnávané s výsledkami vykázanými v predchádzajúcich rokoch.  

MsP tvoria príslušníci MsP a občiansky zamestnanci, ktorí sú zamestnancami Mesta 
Bardejov. Pri plnení úloh majú príslušníci MsP postavenie verejného činiteľa.  

Základné úlohy MsP sú zakotvené v § 3 Zákona SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii 
v znení zákonov č. 250/1994 Z. z., č. 319/1999 Z. z., č. 333/2003 Z. z., č. 445/2008 Z. z., č. 
8/2009 Z. z., č. 214/2009 Z. z., č. 105/2011 Z. z.,  273/2015 Z. z., 125/2016 Z. z., 293/2017 Z.z.   
Okrem tohto základného zákona  o obecnej polícii pre MsP vyplývajú aj ďalšie úlohy a 
oprávnenia, ktoré sú uvedené najmä v týchto zákonoch: 
 

• Zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch • Zákon č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke 
• Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní • Zákon č. 300/2005 Z.z. - Trestný zákon 
• Zákon č. 377/2004 Z.z o ochrane 

nefajčiarov 
• Zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch 

• Zákon č. 282/2002 Z.z., ktorým sa   
upravujú niektoré podmienky držania 
psov 

• Zákon č. 219/1996 Z.z. o ochrane pred 
zneužívaním alkoholických nápojov 

• Zákon č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí 

• Zákon č. 96/1991 Zb. o verejných 
kultúrnych podujatiach 

•  Zákon č. 1/2014 o organizovaní verejných                                                                                   
športových podujatí 

• Zákon č. 190/2003 Z.z. o strelných 
zbraniach a strelive 

• Zákon č. 122/2013 Z.z. o ochrane 
osobných údajov 

• Zákon č. 314/2001 z. z. o ochrane pred 
požiarmi 

• Všetky VZN mesta Bardejov,  v ktorých je 
mestská polícia uvedená ako kontrolný 
orgán mesta 

 
 
V roku 2017 bola činnosť MsP Bardejov v zmysle citovaných právnych noriem 

zameraná najmä na: 
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• zabezpečovanie verejného poriadku v meste, spolupôsobenie pri ochrane jeho 
obyvateľov a iných osôb v meste pred ohrozením ich života a zdravia,  

• spoluprácu s útvarmi Policajného zboru pri ochrane majetku mesta, majetku občanov, 
ako aj iného majetku v meste pred poškodením, zničením, stratou alebo pred 
zneužitím i s využitím ústredne zabezpečujúcej signalizáciu a iných technických 
zabezpečovacích systémov  a to pultu centralizovanej ochrany (PCO) 
a monitorovacieho kamerového systému (MKS), 

• ochranu životného prostredia v meste,  
• dodržiavanie poriadku, čistoty a hygieny v uliciach, iných verejných priestranstvách a 

verejne prístupných miestach,  
• vykonávanie a kontrolu všeobecne záväzných nariadení mesta, uznesení MsZ a 

rozhodnutí primátora, 
• plnenie úloh na úseku prevencie,   
• plnenie úloh ustanovených osobitným predpisom na úseku bezpečnosti a plynulosti 

cestnej premávky, 
• plnenie ďalších úloh, ktoré vyplývajú z rozhodnutí primátora, orgánov mesta a potrieb 

samosprávy.  
 
 

 
1   OBLASŤ  PERSONALISTIKY 

V roku 2017 došlo v personálnej oblasti na útvare MsP k jednej zmene a to 
ukončením pracovného pomeru jedného príslušníka Mestskej polície a to z dôvodu odchodu 
do invalidného dôchodku.  

Stav pracovníkov k 31.12.2017 bol nasledovný:  

1 náčelník - má postavenie vedúceho zamestnanca. Zodpovedá za vytváranie podmienok na 
plnenie úloh a za činnosť mestskej polície vyplývajúcej zo zákona o obecnej polícii. 
1 zástupca náčelníka - zastupuje v neprítomnosti náčelníka vo všetkých právach a 
povinnostiach. 
24 príslušníkov - zabezpečujú výkon služby v nepretržitej prevádzke, v rámci 35 hodinového 
pracovného času v týždni. Plnia úlohy v rozsahu práv a povinností vyplývajúcich zo zákona o 
obecnej polícii. 
1 administratívna pracovníčka - zabezpečuje úlohy hlavne v súvislosti s finančne 
ekonomickými činnosťami.  
7 pracovníci so zníženou pracovnou schopnosťou - sú zaradení v chránenej dielni MKS. 
1 občianska pracovníčka – upratovačka. 
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 Pracovné zaradenie Počet 
náčelník  1 
zástupca náčelníka 1 
príslušníci hliadkovej služby 18 
príslušníci stálej služby 5 
Príslušník referátu objasňovania priestupkov 1 
obsluha kamerového monitorovacieho systému1 7 
občianska zamestnankyňa – ekonomický úsek 1 
občianska zamestnankyňa – upratovačka 1 
Spolu 35 

1 zamestnanci so zníženou pracovnou schopnosťou (pracovisko chránenej dielne) 

 
 
 

2   MATERIÁLNO – TECHNICKÉ  ZABEZPEČENIE 

 
2.1  Vozidlový park  

Vozidlový park MsP pozostáva z dvoch motorových vozidiel Škoda Fabia. Slúžia na 
presun hliadok na zákroky, výjazdy k narušeným objektom a oznámeniam a iným činnostiam 
súvisiacich s výkonom služby a zabezpečovaním zverených úloh.  

 
 Ev. číslo Typ Zakúpené Najazdené km k 31.12.2017 

1. BJ254 CB Škoda Fabia 03/2016    7 664 
2. BJ704BM Škoda Fabia 12/2011  84 474 

 
2.2  Služobné zbrane a iné technické prostriedky  

MsP využíva celkom 27 krátkymi guľovými zbraňami kalibru 9 mm  ČZ 75, ktorých 
držiteľom je Mesto Bardejov.  K priamemu výkonu služby má každý príslušník MsP pridelenú 
vlastnú služobnú zbraň. Za rok 2017 neevidujeme použitie služobnej zbrane pri vykonávaní 
zákrokov.  

MsP disponuje týmito technickými prostriedkami:  

Technické prostriedky Počet 
technický prostriedok na zabránenie odjazdu motorového vozidla 8 

zariadenie na meranie prítomnosti alkoholu v dychu – Dräger 1 

donucovacie prostriedky (obušok, putá, vreckový aerosólový rozprašovač) 27 

zastavovací reflexný terč 32 

ručné svietidla  27 
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Súčasťou vybavenia MsP je aj analyzátor dychu na zistenie prítomnosti alkoholu. 
Tento prístroj je certifikovaný a je využívaný na vykonávanie priebežných kontrol požitia 
alkoholických nápojov.   

 
2.3  Komunikačné, záznamové, informačné a monitorovacie zariadenia  

Pre komunikáciu v priamom výkone služby medzi hliadkou MsP a stálou službou je 
funkčná rádiová sieť, ktorá pozostáva:  

Komunikačné  prostriedky – rádiostanice Motorola Počet 
rádiostanica prenosná 20 

základňová rádiostanica 1 

motorová rádiostanica 2 

náušné zariadenia k prenosným rádiostaniciam 14 

 Rádiostanice sú základným komunikačným prostriedkom  pri odovzdávaní informácií 
medzi stálou službou a hliadkou v teréne  pri rôznych udalostiach. Momentálne prebieha 
obmena rádiostaníc z dôvodu  zmeny prenosu signálu z analógového na digitálny.  

Na komunikáciu s verejnosťou, oznamovateľmi stála služba MsP pri výkone služby 
používa pevnú telefónnu linku. Telefónne čísla sú zverejnené a verejnosti dostupné. 
Súčasťou pevnej telefónnej linky je aj záznamové zariadenie, ktoré zaznamenáva všetky 
prijaté hovory na túto sieť. Zariadenie umožňuje prehratie hovoru v prípadoch, keď je 
potrebné zistiť a identifikovať volaného alebo spresniť oznamované informácie. MsP využíva 
v rámci pracoviska internú telefónnu sieť. 

Telekomunikačné a záznamové zariadenia Počet 
telefónna linka tiesňová číslo 159 1 

telefónna linka priama číslo  054 488 2665, 054 488 2666, 054 381 182  3 

telefónna linka pracovisko Vinbarg číslo  054 381 181 1 

zvukovo záznamové zariadenie (nahrávanie telefón.  hovorov a rádiovej komunikácie) 1 

telefónny prístroj 7 

telefónna digitálna ústredňa 1 

 
2.4  Výpočtová technika 

Pre potreby administratívnej práce využívala MsP Bardejov   výpočtovú techniku, 
monitory, tlačiarne, multifunkčné zariadenia (kopírky) a ďalšie zariadenia a príslušenstvo.   
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Výpočtová technika Počet 
PC s príslušenstvom  10 

multifunkčné zariadenie (kopírka) 2 

PC tlačiareň 4 

 
2.5  Monitorovacie a informačné  zariadenia a pult centralizovanej ochrany objektov 

Súčasťou materiálno-technického vybavenia MsP Bardejov je Monitorovací 
kamerový systém (ďalej len MKS), ktorý zabezpečuje situačnú prevenciu v rámci mesta. 
Pozostáva z pracoviska obsluhy  MKS, záznamovej technológie, zobrazovacích jednotiek a 
samotných kamier. Prenos signálu na pracovisko MsP Bardejov je zabezpečený priamo 
prostredníctvom optickej siete. Podrobnejšie informácie k MKS sú uvedené v časti 3.1.7 
Pracovisko monitorovacieho kamerového systému.  

Účinným nástrojom riadenia hliadok vo výkone je systém GPS s pomocou ktorého 
môže operačný príslušník MsP okrem kontroly pohybu motohliadky zistiť aj jej aktuálnu 
polohu.  

MsP v Bardejove  prevádzkuje prijímač signálov o narušení objektu (pult centrálnej 
ochrany PCO). Podrobnejšie údaje k PCO sú uvedené v časti 3.1.6  Ochrana majetku mesta, 
osôb a organizácií prostredníctvom pultu centralizovanej ochrany.  

MsP využíva pre zabezpečenie svojej činnosti  informačný systém Centrála, ktorým sa 
zabezpečuje evidencia služieb, hliadok, motorových vozidiel, pokutových blokov, priestupkov 
a priestupcov. 

Monitorovacie, informačné zariadenia a PCO Počet 
digitálny fotoaparát 4 

pult centralizovanej ochrany objektov (PCO) 1 

monitorovací kamerový systém – obslužné pracovisko 1 

otočné a statické kamery 23 

GPS systém – monitoring vozidla 1 

fotopasce  3 

informačný systém Centrála 1 

 
2.6  Výstrojné vybavenie  

MsP pri svojej činnosti používa výstrojné súčiastky v zmysle § 22 zákona č. 564/1991 
Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej 
republiky č. 532/2003 Z.z. a v rozsahu novely Organizačného poriadku MsP Bardejov 
schváleného MsZ mesta Bardejov dňa 22.6.2006.  
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Zo schváleného objemu finančných prostriedkov 7 100.-€ pre rok 2017 bolo 
čerpaných 6 609.-€. Obmena a doplňovanie opotrebovaných výstrojných súčiastok sa 
realizovala v nevyhnutnej miere v súlade s Organizačným poriadkom MsP Bardejov.   

 
Údržba, oprava a nákup technických prostriedkov potrebných pre plnenie služobných 

úloh, servis a oprava technických prostriedkov spojenia, výpočtovej techniky a pod. sa 
vykonávali iba v nevyhnutnej miere pri výskyte poruchy.   

  
 
 

3   PRAKTICKÁ  ČINNOSŤ 
 

Praktická činnosť MsP sa realizuje formou niekoľkých ťažiskových činností, ktorými je 
predovšetkým:  

• priamy výkon služby príslušníkov MsP a to formou hliadkových a obchôdzkových služieb v 
meste Bardejov a jeho častiach,  

• preventívna činnosť  a pôsobenie na cieľové skupiny akými sú predovšetkým deti a 
mládež, ale tiež starší občania tzv. „seniori“,  

• odborná a vzdelávacia činnosť príslušníkov MsP, 
• ostatná činnosť ako napr. asistencie, zásahy na základe podnetov oznamovateľov, 

vybavovanie dožiadaní, doručovanie pošty a podobne. 

Počas výkonu služby jednotlivých hliadok MsP sa ich činnosť orientuje aj na pomoc 
občanom a návštevníkom mesta radou, usmernením, vysvetlením a pod., pre priestupcov aj 
výchovnými metódami (napomenutím) avšak aj samotnými represívnymi opatreniami, ako je 
napríklad aj uloženie blokovej pokuty. Vzhľadom na rozsah úloh je praktická činnosť 
rozdelená do nasledovných  oblastí:       
  
• Zabezpečovanie kľudu a vereného poriadku v meste a prímestských častiach. 
• Spolupôsobenie s príslušnými útvarmi PZ pri ochrane majetku mesta, majetku občanov, 

ako aj iného majetku v meste pred poškodením, zničením, stratou alebo pred zneužitím 
i s využitím PCO. 

• Ochrana životného prostredia v meste. 
• Dodržiavanie poriadku, čistoty a hygieny v uliciach, iných verejných priestranstvách 

a verejne prístupných miestach. 
• Dozor nad dodržiavaním pravidiel cestnej premávky vo vymedzenom rozsahu. 
• Kontrolu a dodržiavanie VZN mesta, plnenie uznesení MsZ a rozhodnutí primátora. 
• Objasňovanie  priestupkov a  riešenie priestupkov v blokovom konaní vo vymedzenom 

rozsahu.       
• Oznamovanie priestupkov  ktorých riešenie nepatrí do pôsobností mesta. 
• Plnenie úloh na úseku prevencie.  
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Metodický  je praktická  činnosť usmerňovaná a vykonávaná prostredníctvom 
nasledovných vnútorných smerníc primátora: 
 
1. Vnútorná smernica primátora mesta Bardejov č. 1/2004, ktorou sa upravuje činnosť  

Mestskej polície Bardejov. 
 
2.     Vnútorná smernica primátora mesta Bardejov č. 2/2004, ktorou sa upravuje činnosť 

zásahovej hliadky MsP Bardejov určenej na vykonanie zásahu pri narušení technicky 
zabezpečených objektov s vývodom poplachového signálu na pult registrácie poplachov. 

 
3.   Vnútorná smernica primátora mesta Bardejov č. 3/2004, ktorou sa upravuje činnosť na 

úseku ukladania, prideľovania a nosenia strelných zbraní, streliva a ich príslušenstva.   
 
4.   Vnútorná smernica primátora mesta Bardejov č. 4/2004, ktorou sa upravuje postup pri 

použití „Technického prostriedku na zabránenie odjazdu motorového vozidla“. 
 
5.  Vnútorná smernica primátora mesta Bardejov č. 5/2004, ktorou sa upravuje fyzická 

ochrana objektu mestskej polície Bardejov. 
 
6.   Vnútorná smernica primátora mesta Bardejov č. 6/2004, ktorou sa zabezpečuje odborný 

výcvik a školenie príslušníkov MsP Bardejov.   
  

Ostatná činnosť je vykonávaná na základe trvalých alebo jednorazových pokynov 
náčelníka MsP.   
 

Plnenie úloh bolo realizované formou: 

3.1 Priamy výkon služby 
3.1.1 Riadiaca a organizátorská   činnosť    
3.1.2 Kontrolná činnosť    
3.1.3 Hliadková a obchôdzková služba 
3.1.4 Pracovisko stálej služby 
3.1.5 Referát objasňovania priestupkov 
3.1.6 Ochrana majetku mesta, osôb a organizácií prostredníctvom pultu 

centralizovanej ochrany  
3.1.7 Pracovisko monitorovacieho  kamerového systému 

3.2 Odborná, fyzická a strelecká príprava 
3.3 Preventívno – osvetová činnosť   
3.4 Spolupráca 

3.4.1 Spolupráca  s Policajným zborom, inými útvarmi, orgánmi a organizáciami 
3.4.2 Spoluprácou s poslancami MsZ a komisiami MsZ 
3.4.3 Spoluprácou s oddeleniami MsÚ a organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti 

mesta 
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3.1 Priamy výkon služby 
 
3.1.1     Riadiaca a organizátorská činnosť.   

Táto vyplýva z § 6 zákona č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii, v zmysle ktorého:  

  Náčelník mestskej polície:  

• riadi, organizuje a kontroluje prácu príslušníkov mestskej polície  
• 1 krát týždenne podáva primátorovi mesta správu o situácii na úseku obecných vecí 

verejného poriadku a o výsledkoch činnosti MsP  
• spolupracuje s riaditeľom príslušného útvaru Policajného zboru, orgánmi štátnej 

zdravotníckej správy, životného prostredia a inými orgánmi  
• predkladá primátorovi požiadavky na zabezpečenie činnosti MsP a zodpovedá za 

hospodárne využívanie zverených prostriedkov  
• zabezpečuje odborný výcvik a školenie príslušníkov MsP 
• zúčastňuje sa porád vedenia mesta, zasadnutí komisií MsZ a ostatných súčinnostných 

porád s orgánmi a organizáciami na teritóriu mesta  
• plní ďalšie úlohy podľa pokynov primátora mesta  
• bezprostredne riadi pracovníkov stálej služby  a obslužného pracoviska MKS, úsek 

ekonomiky, administratívy a personálnych vecí  
 

Počas   roka 2017 sa náčelník MsP pravidelne zúčastňoval na poradách vedenia 
mesta, zasadnutiach komisií MsZ, spoločných poradách s funkcionármi OR PZ, pravidelných 
kontrolných dňoch, ktoré zvolával primátor mesta Bardejov a podobne. Náčelník MsP sa 
zúčastňoval na všetkých zasadnutiach Združenia náčelníkov obecných a mestských polícií 
Slovenska (ďalej len ZNOMPS),  kde sa prejednávali aktuálne problémy činnosti obecných 
a mestských polícií z celoslovenského pohľadu. 

 
  Zástupca náčelníka mestskej polície: 

• riadi priamy výkon hliadkovej a obchôdzkovej služby 
• riadi  priestupkové konanie   
• kontroluje a vyhodnocuje výsledky práce príslušníkov MsP na zverenom úseku 
• vedie s tým súvisiace evidencie a štatistiky 
• spracováva  informácie, analýzy a štatistické výkazy pre potreby náčelníka MsP 
• plní ďalšie úlohy podľa pokynov náčelníka MsP 

 
Vyhodnocovanie výslednosti práce sa vykonáva na základe osobného poznania 

a kontrolnej činnosti náčelníka MsP a jeho zástupcu a písomných výstupov vyhotovovaných v 
programe CENTRALA.   
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3.1.2 Kontrolná činnosť.  

Nezastupiteľné miesto pri plnení úloh MsP má kontrolná činnosť. Táto bola 
vykonávaná  v dennej a nočnej dobe a aj v dňoch pracovného voľna a pokoja  náčelníkom 
MsP a jeho zástupcom. Výkon kontroly bol zameraný  na dodržiavanie a plnenie úloh podľa 
zákona o obecnej polícii, všeobecne záväzných nariadení mesta Bardejov,  pracovného, 
ustrojovacieho, organizačného poriadku, smerníc primátora mesta, pokynov náčelníka, na 
dodržiavanie fondu pracovného času, požívanie alkoholických nápojov pred nástupom a 
počas výkonu služby a podobne. Priebežne počas celého roka bol kontrolovaný stav v 
pridelených územných častiach obvodu jednotlivých príslušníkov MsP. Na zistené nedostatky 
boli upozorňovaní dotknutí príslušníci MsP zodpovední za jednotlivé územné časti obvodu 
a následne o zistených nedostatkoch boli informovaní  aj ostatní príslušníci MsP na rannom 
rozdelení práce  s požiadavkou na okamžité zjednanie nápravy.  Kontrolnou činnosťou neboli 
zistené závažné nedostatky, ktoré by si vyžiadali prijímanie disciplinárnych opatrení.  Činnosť 
hliadok bola kontrolovaná aj prostredníctvom systému GPS a monitorovacieho kamerového 
systému. Tieto systémy spoločne so systémom nahrávania telefonických hovorov a hovorov 
prostredníctvom rádiostaníc umožňuje spätne a detailne vyhodnocovať rýchlosť a kvalitu 
činnosti stálej služby a hliadok MsP Bardejov, ako aj reakciu na udalosti oznámené občanmi.  
 
3.1.3  Hliadková a obchôdzková služba 

Hliadky MsP plnia úlohy v súlade so zákonom SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v 
znení neskorších predpisov. MsP ako poriadkový útvar mesta aktívne pripravuje a realizuje 
opatrenia na zabezpečenie kľudu a verejného poriadku v intervale 24 hodín denne a to 
presne stanovenou organizáciou výkonu služby. Výkon služby je plánovaný a orientovaný do 
miest častého páchania priestupkov a inej protispoločenskej činnosti. Tieto miesta sú nám 
známe nielen na základe vlastných poznatkov z hliadkovej činnosti, požiadaviek a podnetov 
primátora mesta, ale aj z vlastných analýz a štatistík, analýz a štatistík OR PZ SR Bardejov, 
kontrolnej činnosti niektorých poslancov mestského zastupiteľstva a podnetov samotných 
občanov mesta, ktorí sa pravidelne angažujú v oblasti ochrany verejného poriadku a v 
neposlednom rade aj z podnetov a uznesení Komisie verejného poriadku MsZ Bardejov. 

Teritórium mesta a jeho priľahlých častí je rozdelené do 19 územných častí (UČO), 
ktoré sú pridelené k osobnej zodpovednosti jednotlivým hliadkovým príslušníkom. Hliadkovú 
a obchôdzkovú službu vykonávalo v hodnotenom období 18 príslušníkov MsP. V roku 2017 
príslušníci MsP odslúžili: 

 
Hodiny 
celkom 

 z toho 
prac. deň nočná doba denná sobota, 

nedeľa 
nočná sobota, 

nedeľa 
sviatky 

33 345 24 585 8 760 2 520 2 520 624 
    
Zistených bolo 2510 priestupkov, z ktorých 406 riešili na mieste dohováraním,  2104 riešili 
v blokovom konaní (z toho bolo vydaných 40 blokov na pokutu nezaplatenú na mieste) a 33 



 
 

11 
 

dodatočne odovzdali na prejednanie iným orgánom. Zistili 332 nedostatkov, na základe 
ktorých bolo pre dotknuté subjekty spracovaných 96 písomných upozornení a 236 
nedostatkov bolo riešených zjednaním nápravy na mieste, telefonickým upozornením resp. 
iným spôsobom.  Z celkového počtu zistených priestupkov bolo najviac zaznamenaných na 
úseku dopravy. Dôvodom je hlavne:  

• rozšírenie počtu spoplatnených parkovísk a nezaplatenie poplatku za parkovanie  
• prehustenosť dopravy v centre mesta (spôsobená celkovým nárastom počtu vozidiel 

a využívaním individuálneho druhu dopravy)  
• pretrvávajúci nedostatok parkovacích miest v centre mesta a na sídliskách 
• využívanie aj iných miest na parkovanie ako sú na to určené (parkovanie na verejnej 

zeleni a chodníkoch). 

Hliadková a obchôdzková služba bola orientovaná v príslušných časových intervaloch 
do lokalít, ktoré sa na základe vlastných analýz, vývoja bezpečnostnej situácie a požiadaviek 
občanov javili ako najproblematickejšie. Pritom sa zohľadňovalo, aby nedochádzalo 
k duplicitnému hliadkovaniu s prihliadnutím na hliadkovú a obchôdzkovú službu príslušníkov 
OO PZ Bardejov. Z každej hliadkovej služby sú spracovávané záznamy, ktoré po vyhodnotení 
slúžia k analýze bezpečnostnej situácie, prijímaniu adekvátnych opatrení a hodnoteniu 
efektivity práce príslušníkov MsP.   

Hliadková činnosť na sídliskách bola zameraná hlavne na dodržiavanie čistoty a 
poriadku, dodržiavanie podmienok chovu psov na území mesta, parkovanie na zeleni, 
chodníkoch dodržiavanie zásad občianskeho spolunažívania. Vzhľadom na skutočnosť, že na 
sídliskách sa nachádzajú školy dochádzalo tam k veľkej koncentrácii pohybu a pobytu 
mladých ľudí, s čím súviseli i prejavy vandalizmu, poškodzovania majetku mesta a občanov a 
pod. Príslušníci MsP v týchto miestach vykonávali zvýšenú pravidelnú hliadkovú činnosť. V 
nočných hodinách sa hliadky MsP zamerali hlavne na kontrolu rušenia nočného kľudu, na 
ochranu majetku mesta a občanov pred krádežami ako aj na ochranu života a zdravia 
obyvateľov a návštevníkov mesta.  

V centre mesta, ale aj na sídliskách v obytných zónach sa nachádza značné množstvo 
pohostinských a reštauračných prevádzok nad ktorými bolo nevyhnutné z hľadiska verejného 
poriadku vykonávať kontroly a to so zameraním na dodržiavanie riadnej prevádzkovej doby 
a často aj na kontroly dodržiavania podmienok oznámených konaní verejného podujatia po 
22.00 hod.   

V uvedenom období  bola zvýšená pozornosť Mestskej polície venovaná  aj   
narastajúcemu problému s bezdomovcami a osobami so sklonmi k asociálnemu správaniu. 
Svojim správaním, zanedbanou osobnou hygienou a prespávaním v spoločných priestoroch 
obytných domov často pohoršujú a obťažujú občanov. Mnohé spôsoby správania sa týchto 
občanov, však nie je možné zadefinovať ako priestupok, sú to ľudia bez bydliska, nepracujúci, 
často bez dokladov totožnosti, nedisponujúci hmotným majetkom. V prípade zistenia 
priestupku uloženie sankcie neprináša očakávanú nápravu. Skutočnosť, že ich zovňajšok a 
správanie v majoritnej časti obyvateľstva vzbudzuje pohoršenie, samo o sebe nedáva 
zákonný dôvod ich sankcionovať. Recidíva z ich strany vo verejnosti navodzuje dojem, že 
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činnosť mestskej polície je nedostatočná. Treba mať na pamäti, že existencia bezdomovcov 
a osôb so sklonmi k asociálnemu správaniu s nižším sociálnym statusom nie je produktom 
bezpečnostných zložiek, ale vyústením sociálnej situácie jednotlivca a schopnosťou 
spoločnosti zachytiť túto skupinu občanov do sociálnej siete. Na zmiernenie obťažovania 
občanov bezdomovcami  je možné zo strany MsP využiť len inštitút organizácie výkonu 
služby v problematických lokalitách. Príslušníci MsP pri kontaktoch s bezdomovcami im 
zdôrazňujú možnosť prenocovania a očistenia sa v nocľahárni, ktorú zriadilo a prevádzkuje 
mesto. Z praxe však vieme, že túto ponúkanú pomoc často kategoricky neprijímajú, nie sú 
ochotní  prespávať v útulkoch a iných zariadeniach, kde by museli dodržiavať určený režim a 
poriadok. Faktom je, že našou činnosťou, keď tieto osoby z jednotlivých miest vykazujeme, 
nedochádza k redukovaniu ich počtu, ale iba na určitú krátku dobu k teritoriálnemu presunu 
a nekontrolovateľnej migrácii do inej  časti mesta.   
 
Riešenie problému bezdomovcov, vzbudzovanie verejného pohoršenia, riešenie sťažností na bezdomovcov 
a neprispôsobivých občanov, zistenia vlastnou činnosťou.   

Rok Počet zásahov 
2014 108 
2015 199 
2016 208 
2017 270  

 
Hliadková služba bola využívaná aj na zabezpečovanie všetkých kultúrno-

spoločenských, športových a iných podujatí, organizovaných mestom a rôznymi 
organizáciami na území mesta Bardejov v úzkej súčinnosti s príslušníkmi Okresného 
riaditeľstva PZ v Bardejove. Všetky masové podujatia, ako akcie, ktoré boli organizované 
v rámci letnej turistickej sezóny,  Bardejovský jarmok, Fašiangová veselica, MDD, Hubertove 
dni, Makovická struna, Mikuláš, Vianočné trhy, Silvester a podobne, boli zabezpečované 
zvýšeným výkonom hliadkovej služby, prípadne samostatnými bezpečnostnými opatreniami 
podľa charakteru a závažnosti podujatia. V roku 2017 boli tieto podujatia zvládnuté bez 
problémov. Počas týchto opatrení príslušníci MsP odslúžili  1076 hodín. 

Trvalú úlohu plnili príslušníci MsP pri každodennom výkone služby zameranom na 
zisťovanie nedostatkov technického charakteru v meste, ktoré mohli negatívnym spôsobom 
ovplyvniť bezpečnosť obyvateľov a návštevníkov mesta, ako napr. chýbajúce alebo 
poškodené poklopy kanalizácie – 6, nefunkčné verejné osvetlenie - 26, chýbajúce alebo 
poškodené dopravné značenie – 12, znečistenie alebo poškodenie komunikácií - 35, 
poškodenie verejnej zelene – 21, poškodené verejno-prospešné zariadenie – 1,  a pod.; 
pričom následne boli všetky zistené nedostatky (príslušníkmi MsP, resp. občanmi) operatívne 
riešené a oznamované kompetentným orgánom a zodpovedným osobám.  

Kontrola dodržiavania povinnosti zimnej údržby mestských komunikácií a chodníkov 
na území mesta Bardejov a jeho častiach bola hliadkami mestskej polície vykonávaná podľa 
potreby a to na základe mestského operačného plánu pre výkon zimnej údržby. 
O vykonaných kontrolách boli denne vyhotovované záznamy s uvedením zistených 
nedostatkov na úseku zimnej údržby, porušením dočasného dopravného značenia 
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a následne prijaté opatrenia. Celkom bolo spracovaných 45 záznamov zameraných na 
kontrolu dodržiavania opatrení v súvislosti so zimnou údržbou, pričom bolo zistené: 

• v 17 prípadoch nezjazdnosť komunikácií – prijímané opatrenia prostredníctvom 
dispečingu m.p. Bapos Bardejov   

• 7 priestupkov porušenia VZN 54/2004 – v súvislosti so zimnou údržbou 
• upozornenie vlastníka nehnuteľnosti na povinnosti odpratania snehu na chodníku 

priľahlom k nehnuteľnosti v 59 prípadoch. 
 
Príslušníkmi MsP sú denne zabezpečované vybrané rizikové priechody pre chodcov   

počas školskej dochádzky v blízkosti škôl pred vyučovacím procesom a vo vytipovaných 
časových intervaloch. Jedná sa o tie materské a základné školy, ktorých areály sa nachádzajú 
v blízkostí frekventovaných cestných komunikácií. V rámci tejto preventívnej činnosti 
príslušníci MsP za obdobie roka 2017 odslúžili celkom 1280 hodín.   

Príslušníci MsP v rámci priameho výkonu služby realizovali ďalej aj nasledovné 
činnosti: monitorovali rizikové oblasti počas prudkých dažďov, sneženia, veterných smršti 
a pod., kde vykonávali prvotné úkony na problémových miestach (regulovali dopravu, 
realizovali dovoz kompetentných pracovníkov na posúdenie vážnosti stavu a nevyhnutnú 
koordináciu potrebných opatrení na odstránenie, alebo zníženie následkov mimoriadnych 
udalostí a pod.). 

Ostatná činnosť je uvedená v tabuľke: 

Ostatné činnosti príslušníkov MsP za rok 2017 
Spolupráca s PZ – zabezpečenie miesta dopravnej nehody, spolupráca ako 
nezúčastnené osoby pri domových prehliadkach, rekonštrukcie, 
spolupôsobenie pri zabezpečení verejného poriadku, pri organizovaní 
rôznych akcií v meste ... 

 

73 

Privolanie a asistencia RZP 12 

Súčinnosť s Hasičským a záchranným zborom (pri otvorení bytu) 4 

Súčinnosť s Colnou správou 1 

Súčinnosť pri probačnom dohľade 27 

Súčinnosť iná (úrad práce SVaR, soc. poisťovňa, vojenská polícia, odd. MsÚ a pod.) 14 

Doručovanie súdnych zásielok 205 

Doručovanie zásielok exekútora 55 

Vybavovanie dožiadaní z iných MsP 8 

Zabezpečenie verejného poriadku pri akciách miestneho charakteru 
(koncerty, kladenie vencov, preteky, cirkevné akcie, pohreby a pod.) 

47 

Zabezpečenie verejného poriadku pri akciách väčšieho celomestského 
charakteru (jarmok, Mikuláš, Silvester, pam. zosnulých a pod.) 

7 

Kontrola prevádzok zameraná na dodržiavanie prevádzkovej doby a 
dodržiavanie podmienok o konaní verejného kultúrneho podujatia 

95 
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Riešenie problému bezdomovcov, vzbudzovanie verejného pohoršenia, 
riešenie sťažností na bezdomovcov a neprispôsobivých občanov  

270 

Riešenie nájdených a stratených vecí 28 

Kontrola majiteľov psov v súlade s VZN 144/2014 o chove psov 691 

Riešenie, podnet na odchyt túlavých psov 128 

Riešenie , podnet na odchyt iných zvierat (srna, jazvec, líška, mačka, orol a pod) 55 

Riešenie sťažností na hluk a rušenie nočného kľudu 116 

Doprovod pri prevoze finančných prostriedkov 19 

 
3.1.4   Pracovisko stálej služby 

 Pracovisko stálej služby tvorí základný článok zabezpečovania koordinácie výkonu 
služby.  Plní významnú úlohu miesta prvého kontaktu s občanmi nepretržite 24  hodín denne. 
Chod tohto pracoviska zabezpečuje 5 príslušníkov MsP v nepretržitom 24 hodinovom režime 
v 12 hodinových pracovných zmenách.  Hlavnou činnosťou tohto pracoviska je: 
 
• koordinácia výkonu služby podľa pokynov náčelníka a jeho zástupcu 
• ostraha objektu MsP 
• výdaj  a evidencia zbraní, streliva a iných technických prostriedkov 
• zabezpečovanie       rádiového     a telefonického   spojenia,  vrátane záznamového 

zariadenia hovorov REDAT  
• obsluha  pultu  centralizovanej ochrany objektov (PCO), vrátane koordinácie zásahu na 

narušených objektoch 
• obsluha núdzovej telefonickej linky 159 
• príjem a vybavovanie podnetov a oznámení občanov a iných inštitúcií  
• riadenie pracovníkov obslužného pracoviska monitorovacieho kamerového systému 

(MKS) 
• spracovávanie protokolu udalostí a ostatných administratívnych a štatistických 

podkladov 
• riešenie vyhradených druhov priestupkov a podobne. 

 
Prvoradou úlohou  stálej služby je okamžite a zodpovedne reagovať na vzniknuté 

situácie, ktoré vyplývajú zo zákrokov hliadok, požiadaviek občanov a následne prijímanie  
opatrení smerujúcich k zjednaniu nápravy.   

Z každého operačného dňa t.j. od 07.00 hod. do 07.00 hod. nasledujúceho dňa 
pracovník stálej služby vedie celodenný súhrn udalostí za účelom zabezpečenia 
informačného toku o činnosti MsP, prijatých oznámeniach a vykonaných opatreniach. V roku 
2017 pracovníci stálej služby MsP od obyvateľov mesta na linku 159 prijali 10 465 volaní 
rôzneho charakteru – oznámení, podnetov, žiadosti o informáciu, radu a pod. 
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  Ďalšou dôležitou náplňou práce stálej služby je komunikácia s inými inštitúciami pri 
vybavovaní ich požiadaviek. Jedná sa najmä o inštitúcie ako napr. oddelenia MsÚ, m.p. 
Bapos, Ekobard, operačné strediská Policajného zboru, dispečing Lekárskej služby prvej 
pomoci, Hasičský a záchranný zbor, Správa a údržba ciest PSK, Slovenský plynárenský 
priemysel, Východoslovenská vodárenská spoločnosť, útulok pre opustené zvieratá, Okresná 
veterinárna správa a iné inštitúcie. 
 Pracoviskom stálej služby MsP Bardejov je obhospodarovaná aj problematika 
STRATY-NÁLEZY. Jedná sa o veci, ktoré boli na MsP odovzdané občanmi ako nález. 
V súvislostí s tým bola na stránkach mesta Bardejov a Bardejovskej televízií vytvorená rubrika 
Straty a nálezy, prostredníctvom ktorej sú potencionálny poškodení občania informovaní 
o možnosti vyzdvihnutia si stratených veci. V roku 2017 bolo na MsP v Bardejove 
odovzdaných 28 veci, z ktorých 19 veci bolo odovzdaných majiteľovi a 9 ostalo aj naďalej 
v úschove. 

Poverení príslušníci stálej služby v hodnotenom období riešili celkom 120 
priestupkov,  z toho bolo 16 priestupkov bolo odovzdaných na exekučné konanie, pričom 
udelili  185.-€ v blokovom konaní. 
 
3.1.5   Referát objasňovania priestupkov 

Zvýšené nároky kladené na príslušníkov MsP Bardejov v rámci dokumentovania a 
objasňovania protiprávnych konaní spáchaných občanmi, majúcich charakter priestupkov, ak 
ide o priestupky, ktoré sú oprávnení prejednávať v blokovom konaní podľa § 3 ods.1 písm. f) 
Zákona č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v platnom znení si vyžadujú špecializáciu našich 
príslušníkov MsP, najmä v rámci samotného objasňovania a dokumentovania priestupkov.  
V roku 2016 bol na MsP za týmto účelom v zmysle Organizačného poriadku Mestskej polície 
v Bardejove zriadený Referát objasňovania priestupkov. Na tomto referáte MsP pracuje od 
septembra 2016 jeden skúsený príslušník MsP. Jeho činnosť spočíva v riešení a vybavovaní 
priestupkov, ktoré neboli príslušníkmi MsP doriešené na mieste (páchateľ si nebol vedomý 
svojho priestupku, odmietol zaplatiť blokovú pokutu za spáchaný priestupok, bol páchateľ 
neznámy alebo pri dopravnom priestupku sa nenachádzal na mieste priestupku), alebo 
riešení priestupkov, ktoré si zo svojej povahy vyžadujú objasňovanie, to znamená získanie 
podkladov, potrebných na rozhodnutie správneho orgánu. Pod pojmom získanie potrebných 
podkladov sa rozumie, okrem získania potrebných informácií o páchateľovi priestupku aj 
získanie a spracovanie dôkazových materiálov, napr. zistenie držiteľa motorového vozidla, 
zistenie miesta skutočného pobytu ak sa osoby, od ktorých je požadované vysvetlenie, 
nenachádzajú v mieste trvalého bydliska, predvolanie a vypočutie poškodených, svedkov, 
miestna obhliadka miesta, vyžiadanie potrebných podkladov a písomných materiálov od 
iných kompetentných orgánov a inštitúcií - vyčíslenie škody, potvrdenie o zaplatení poplatku, 
v rámci objasňovania priestupkov aj spracovanie žiadosti o spoluprácu pri objasňovaní 
priestupkov  na policajný zbor, kedy je nutné vypočuť k priestupku osoby, ktoré majú trvalé 
bydlisko mimo našu územnú pôsobnosť. Za účelom skvalitnenia práce a jednotného postupu 
v oblasti objasňovania priestupkov sa podieľa  aj na spracovaní metodických  usmernení 
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a pokynov pre príslušníkov mestskej polície vykonávajúcich hliadkovú činnosť, vybavuje 
písomnú agendu v súvislosti so žiadosťami exekútorov o doručovanie exekučných zásielok. 

Za obdobie roku 2017 bolo na útvare MsP zaevidovaných celkom 60 priestupkových 
spisov v ktorých sa vykonávalo alebo sa vykonáva objasňovanie z nápadu protiprávnych 
činnosti v zmysle § 3 ods. 1 písm. f zákona č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v platnom znení.  

Referát priestupkov MsP Bardejov – činnosť za rok 2017 – tabuľkové prehľady  

 
Blokové konanie  

Počet Hotovosť počet šek 

336 4470.-€ 20 360.-€ 

 

Predložená správa o výsledku objasňovania 
ODI   OO PZ SR BJ OVVS OÚ BJ 

14 6 
Odovzdanie veci 8 
Uloženie veci 16 
Odloženie veci 5 
Napomenutie 109 
Oznámenie príslušným orgánom 
a organizáciám 

4 

Súčinnosť a dožiadania – vrátane exekútorov 42 
Žiadosti o spoluprácu pri objasňovaní priestupku  19 
Žiadosti o lustráciu motorových vozidiel  31 
Metodické usmernenia 3 

 

Priestupky na úseku Počet 
Poriadku v správe 21 
Proti majetku 22 
Občianskeho spolunažívania 3 
Verejného poriadku 10 
Iné 4 
Spolu 60 

 
3.1.6 Ochrana majetku mesta, osôb a organizácií prostredníctvom pultu centralizovanej ochrany 

Pult centralizovanej ochrany (PCO) MsP Bardejov bol zriadený v súlade so zákonom 
564/1991 Zb. o obecnej polícii v platnom znení a slúži na ochranu majetku mesta, osôb 
a organizácií v meste Bardejov.  Tento systém monitoruje a prijíma signály pri každom 
narušení systému chráneného objektu, signály z požiarnej signalizácie a tiesňového volania v 
prípade napadnutia. Prenos informácií z objektov sa uskutočňuje nepretržite po chránených 
telefónnych linkách v nadhovorovom pásme (neobmedzuje telefónnu prevádzku).  

K 31.12.2017 bolo na PCO MsP Bardejov napojených spolu 22 objektov, z ktorých je 7 
objektov majetkom mesta Bardejov. V roku 2017 vykonali príslušníci MsP spolu 105 výjazdov 
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ku chráneným objektom po signalizácii ich narušenia. Ani v jednom prípade nedošlo k 
protiprávnemu konaniu a nebolo potrebné zasahovať proti prípadným páchateľom trestnej  
činnosti na strážených objektoch. Dôvody signalizácie poplachu a výjazdu hliadok MsP, boli 
prevažne z rôznych porúch signalizačných zariadení, straty elektrického napätia, rôznych 
poveternostných výkyvov, nesprávneho zadania bezpečnostného kódu nových 
zamestnancov a pod.  

 
3.1.7 Pracovisko monitorovacieho kamerového systému  

Monitorovací kamerový systém mesta Bardejov napomáha zabezpečovať 
obyvateľom mesta a jeho návštevníkom pocit bezpečia v uliciach, na sídliskách, využíva sa na  
ochranu zdravia a majetku občanov ako aj iných návštevníkov mesta a je účinným 
prostriedkom boja proti kriminalite a zároveň slúži ku zvyšovaniu efektívnosti zásahov 
príslušníkov MsP v Bardejove. Je využívaný nielen na represiu, ale hlavne na prevenciu, 
nakoľko už len samotné zverejnenie informácie o skutočnosti, že určité miesto je pod stálym 
dohľadom kamery odrádza potenciálnych páchateľov od realizácie protiprávnych konaní.  

Monitorovací kamerový systém (ďalej len MKS) sa postupne buduje od roku 2003. 
V súčasnosti MKS tvorí – obslužné pracovisko, ktorého súčasťou sú 8 veľkoplošné monitory, 
záznamové zariadenie, PC technika, zariadenie na obsluhu kamier, 17 rotačných kamier a 6 
statické, ktoré sú umiestnené:   

  
Umiestnenie kamery – ulica, sídlisko Počet kamier 

Toplianska   2 
Komenského 1 
Kláštorská     1 
Vinbarg 1 
Radničné námestie 2 
Dlhý rad  7 
Miškovského 1 
Hviezdoslavova 1 
Park Emila Korbu 3 
Partizánska 1 
Šiancová 1 
Stocklova  1 
Tarasa Ševčenku 1 

 
Budovanie a prevádzka kamerového systému je finančne náročná. Podstatná časť 

finančných zdrojov na rozširovanie a modernizáciu kamerového systému je získavaná zo 
štátneho rozpočtu prostredníctvom Rady vlády pre prevenciu kriminality. Z rozpočtu mesta 
sú čerpané finančné prostriedky iba na kofinancovanie projektov a na riešenie prípadných 
porúch, ktoré sa vyskytnú v priebehu roka. V roku 2016 MsP na základe výzvy Rady vlády SR 
pre prevenciu kriminality pripravila ďalší projekt na rozšírenie a modernizáciu kamerového 
systému mesta Bardejov v celkovej výške 44 940.- €, na základe ktorého bola mestu 
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poskytnutá dotácia vo výške 25 000.- €, ktorá bola preinvestovaná v roku 2017. 
 
Realizované etapy budovania MKS  

Rok       Suma Popis 

2003 430 000, -Sk zriadenie kamerového systému (kamera Radničné 
námestie)  

2006 100 000, -Sk modernizácia kamerového systému (kamera Radničné 
námestie) 

2008 1 000 000, -Sk rozšírenie kamerového systému (kamery sídlisko Vinbarg 
a ul. Kutuzovova) 

2010 16 875,-€ rozšírenie kamerového systému (nákupné centrum AB, ul. 
Kláštorská) 

2013 16 188,-€ rozšírenie a modernizácia kamerového systému (kamery 
ul. Dlhý rad) 

2014 13 989,-€ rozšírenie a modernizácia kamerového systému (kamery 
ul. Dlhý rad) 

2015 18 000,-€ rozšírenie a modernizácia kamerového systému (kamery 
ul. Partizánska, Miškovského, Hviezdoslavova)  

2017 31 250,- € rozšírenie a modernizácia kamerového systému (kamery 
ul. Rhodyho, Františkánov, Stocklova, Toplianská) 

 
Mesto Bardejov má vypracovaný dlhodobý plán rozširovania MKS, ktorý zahŕňa 54 

napájacích miest, kde by v budúcnosti bolo žiaduce osadiť  monitorovacie kamery. Tento 
plán počíta s osadením kamier v nepokrytých lokalitách MPR a na jednotlivých sídliskách 
a okrajových častiach mesta s minimálnym dopadom na potrebu navyšovania početných 
stavov príslušníkov  MsP.  

Obsluha kamerového systému je dlhodobo zabezpečovaná prostredníctvom 
pracoviska CHRÁNENA  DIELŇA, ktoré bolo naposledy obnovené 1.4.2013 na základe 
projektu PODPORA VYTVÁRANIA NOVÝCH PRACOVNÝCH MIEST FORMOU NENÁVRATNÝCH 
PAUŠÁLNYCH PRÍSPEVKOV prostredníctvom Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny 
v Bardejove. Na tomto pracovisku pracuje 7 občianskych zamestnancov so zníženou 
pracovnou schopnosťou v 24 hodinovom nepretržitom režime. Toto riešenie značne znižuje 
mzdové náklady mesta a umožňuje efektívnejšie využívanie príslušníkov MsP v priamom 
výkone služby. 
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V roku 2017 boli prostredníctvom MKS zaznamenané nasledovné skutočnosti: 
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   Pre potreby trestného a priestupkového konania a na základe žiadosti Policajného 
zboru SR bolo v roku 2017 vyhotovených a poskytnutých v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o 
ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov na tieto účely 15 
záznamov na dátových nosičoch.  
 
3.2 Odborná, fyzická a strelecká príprava 

V minulom roku bolo vykonané vzdelávanie príslušníkov MsP v oblasti:  
• Fyzická príprava  

- výcvik sebaobrany všetkých príslušníkov, spravidla 1x týždenne po 1 hod.  
• Strelecká príprava  

– nácvik praktickej, mierenej a pudovej streľby po fyzickej záťaži, s prebíjaním i bez 
prebíjania streliva.  

• Odborná príprava  
– spracovanie a prenesenie aktuálnych informácií a školení k prijatým zákonom 
a Všeobecne záväzným nariadeniam mesta Bardejov a novelizáciám všetkých 
právnych noriem upravujúcich činnosť a kompetenciu MsP, podľa ich prijatia 
a účinnosti, preškolenie BOZP a PO.  
Taktiež boli organizované dve školenia k téme poskytnutia prvej  pomoci. Odborný 
výklad poskytla pracovníčka Slovenského červeného kríža. Jej teoretický, ale aj 
praktický výklad prispel k zvýšeniu odbornej spôsobilosti príslušníkov MsP v 
poskytovaní prvej pomoci. 
 

3.3 Preventívno-osvetová činnosť 

Aktivity Mestskej polície v Bardejove na úseku prevencie kriminality boli vykonávané  
v súlade s aktuálnymi potrebami predchádzania sociálno-patologických javov v meste 
Bardejov. Prostredníctvom osobitných preventívnych aktivít bola činnosť  zameraná na 
zvýšenie bezpečnosti obyvateľov mesta,  zabezpečenia podmienok dodržiavania verejného 
poriadku v meste, ako aj prezentovania práce a informovanie občanov mesta o práci MsP.   

Tieto aktivity boli realizované najmä formou  poradenstva, prednášok, besied, 
stretnutí,  praktických ukážok a uskutočňovaním preventívno bezpečnostných akcií s cieľom: 
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•  zvýšiť dôveru detí a mládeže a verejnosti vo vzťahu k polícii 
•  naučiť ich vždy nájsť alternatívne a súčasne atraktívne riešenia  ich problémov 
•  vysvetliť princípy a možnosti ochrany pred závislosťami všetkého druhu, upozorniť na 

psychické, spoločenské a patologické zmeny a dopady na organizmus, zmenšiť 
konzumentskú komunitu a dopyt po drogách 

•  upozorniť a poradiť deťom proti konkrétnemu i potencionálnemu násiliu, 
nebezpečenstvu 

•  zvýšiť pozitívne právne vedomie, hlavne jeho poznávaciu zložku 
•  zvýšiť zodpovednosť za vlastnú bezpečnosť i bezpečnosť iných či už na ulici, doma 

alebo iných miestach  pri rôznych aktivitách 
•  ukázať východiská, spôsoby riešenia a správania sa v kritických situáciách 

ohrozujúcich život, zdravie alebo majetok 
•  upozorniť na nastávajúcu trestno-právnu zodpovednosť mládeže a z toho vyplývajúce 

následky 
• potierať nežiaduce prejavy protiprávnych konaní priamo v teréne. 

 
V  roku 2017 boli vykonané nasledovné aktivity: 

 
• Besedy a prednášky 

pre žiakov ZŠ:    
-  „Práca a poslanie polície“ – 115 žiakov   
  
• Preventívny program „Správame sa normálne“ 

MsP v Bardejove pripravila v roku 2017 preventívny program  „Správame sa normálne“ 
pre základné školy a materské školy v meste Bardejov, ktorej cieľom bolo zvýšiť záujem detí 
a mládeže o športové aktivity vo voľnom čase. Uvedený preventívny program bol 
zrealizovaný v mesiacoch september – október 2017 a to na niektorých základných 
a materských školách v meste Bardejov. Príslušníkmi MsP Bardejov za týmto účelom boli 
uskutočnené 4  prednášky v rozsahu 8 hodín a zúčastnilo sa ich 410 žiakov základných 
a materských škôl.  
 
• Preventívny program „Športovať a nie drogovať“ 

MsP v Bardejove pokračovala v roku 2017 preventívnym programom  „Športovať a nie 
drogovať“ pre materské a  základné školy v meste Bardejov, ktorého cieľom bolo zvýšiť 
záujem mládeže o športové aktivity vo voľnom čase. Program bol zrealizovaný v mesiacoch 
september - október 2017 a to na niektorých základných v meste Bardejov. Za týmto účelom 
boli uskutočnené 6 prednášky v rozsahu 12 hodín a zúčastnilo sa ich 987 žiakov. Uvedená 
preventívna aktivita mala kladný ohlas ako u žiakov tak aj u pedagogických pracovníkov. 
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Štatistické ukazovatele k vyššie uvedeným preventívnym programom MsP Bardejov 

Rok Počet žiakov Počet prednášok 
2008 1150 11 
2009   857 16 
2010   707 14 
2011 3505 20 
2012 1990 19 
2013 1070 13 
2014 1876 18 
2015 1281 16 
2016 1222 9 
2017 1512 11 

 
• Preventívno-bezpečnostná akcia Záškoláctvo 

V hodnotenom období bolo zrealizovaných 4 preventívno-bezpečnostné akcie, 
ktorých cieľom bolo zistiť prítomnosť a dôvody žiakov zdržiavajúcich sa v reštauračno-
pohostinských  zariadeniach v čase vyučovacieho procesu. Najčastejšia neúčasť na 
vyučovacom procese zo strany kontrolovaných žiakov bola zdôvodňovaná návštevou u lekára 
a voľnou vyučovacou hodinou. Skontrolovaných bolo 72 žiakov v 49 zariadeniach.  
 

• Preventívno-bezpečnostná akcia Vandalizmus  
Za účelom eliminovania prejavov vandalizmu, znečisťovania verejného priestranstva, 

porušovania kľudu a verejného poriadku s dôrazom na nočnú dobu, poškodzovanie 
verejnoprospešných zariadení  a majetku vo vlastníctve fyzických a právnických osôb 
a mesta, eliminovania prejavov sprejerov a dodržiavania zákona č. 219/1996 Z. z. o ochrane 
pred zneužívaním alkoholických nápojov bolo vykonaných  76 preventívno bezpečnostných 
akcií. Uvedenými akciami bolo zistených 29 priestupkov porušovania verejného poriadku za 
čo bola uložená bloková pokuta vo výške 240.- €. V 2 prípadoch bolo zistené požitie 
alkoholických nápojov osobou mladšou ako 18 rokov. Priestupky požitia alkoholických 
nápojov osobou mladistvou resp. maloletou, boli postúpené na riešenie podľa trvalého 
bydliska obci.  
 

• Deň otvorených dverí  - „Ukážme sa deťom“ 
Pri príležitosti MDD bol v priestoroch MsP zorganizovaný pre žiakov MŠ a ZŠ „Deň 

otvorených dverí“. V rámci tohto podujatia boli vykonané ukážky materiálno-technického 
zabezpečenia MsP v Bardejove ako napr. služobné autá, komunikačné prostriedky, zbrane, 
donucovacie prostriedky, Drager a pod. Najväčší záujem bol o monitorovací kamerový 
systém.  
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• Preventívno-bezpečnostná akcia Bezpečne pri školách 
Príslušníkmi MsP sú dlhodobo denne zabezpečované vybrané rizikové priechody pre 

chodcov   počas školskej dochádzky v blízkosti základných škôl pred vyučovacím procesom a 
vo vytipovaných časových intervaloch. V rámci tejto preventívnej činnosti príslušníci MsP za 
obdobie roka 2017 odslúžili celkom 798 hodín. Jedná sa o tie materské a základné školy, 
ktorých areály sa nachádzajú v blízkostí frekventovaných cestných komunikácií a to hlavne 
na ul. Komenského, ul. Ťačevska, ul. Pod Vinbargom, ul. T. Ševčenku a ul. Nábrežná. 

 
MsP Bardejov bola  spracovaná učebná pomôcka:  „PREVENCIA KRIMINALITY“, 

určená pre žiakov základných škôl. Cieľom tejto pomôcky je poskytnúť niekoľko rád 
a informácií, ako sa zachovať a reagovať v rôznych situáciách v ktorých sa môžu žiaci ocitnúť 
ako možné obete kriminality, ale aj ako týmto situáciám predchádzať.  

 
3.4 Spolupráca 
 
3.4.1 Spolupráca s Policajným zborom, inými útvarmi, orgánmi a organizáciami 

 Z hľadiska poslania MsP bola v roku 2017 najintenzívnejšia spolupráca s útvarmi 
Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Bardejove. Táto sa odvíja od   aktuálnych potrieb 
podľa vývoja bezpečnostnej situácie v meste a jeho priľahlých častiach. Spolupráca bola 
orientovaná predovšetkým do problematiky zabezpečovania kľudu a verejného poriadku, 
bezpečnosti obyvateľov, ochrany ich majetku a dodržiavanie dopravnej disciplíny. Už 
tradične všetky masové kultúrno-spoločenské podujatia sú zabezpečované v úzkej súčinnosti 
MsP a útvarov PZ. Jednalo sa najmä o podujatia, ktoré boli organizované v rámci letnej 
turistickej sezóny,  Bardejovský jarmok, MDD, Mikuláš, Silvester, Makovická struna, Vianočné 
trhy a  podobne.  

V spolupráci s Okresným dopravným inšpektorátom boli vykonane nasledovné 
preventívno-bezpečnostné akcie:  

• 12 akcií na nemotorových účastníkov cestnej premávky,  
• 8 akcií všeobecného charakteru.  

 
V roku 2017 došlo k zvýšeniu preventívno-bezpečnostných opatrení na úseku 

dohľadu nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky na mestských komunikáciách za 
súčinnosti príslušníkov Dopravného inšpektorátu OR PZ Bardejov v dennej i nočnej dobe. 
Dôraz bol kladený na bezpečnosť školskej mládeže, chodcov, bicyklistov a požívanie 
alkoholických nápojov vodičmi a nemotorovými účastníkmi cestnej premávky. Celkovo bolo   
20 spoločných akcií, pri ktorých príslušníci MsP odslúžili 88 hodín.  

Vzájomná  pomoc  pri zákrokovej činnosti bola poskytovaná podľa potreby 
a spočívala v: 2x zabezpečení miesta TČ, 6x súčinnosti pri domovej prehliadke, 2x 
rekonštrukcii dopravnej nehody a TČ,  4x zabezpečení miesta dopravnej nehody,  25 vybavení 
oznámení občanov prijatých na linku 158,  15x súčinnosti pri  zákrokovej činnosti. 
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3.4.2 Spolupráca s poslancami MsZ a jednotlivými komisiami MsZ 

 Spolupráca s poslancami  MsZ sa uskutočňovala podľa potrieb formou osobného 
kontaktu, účasťou náčelníka MsP na zasadnutí jednotlivých komisií MsZ  na ktoré bol 
prizývaný a účasťou náčelníka MsP na stretnutí s občanmi jednotlivých volebných obvodoch, 
kde sa riešili aktuálne problémy za prítomnosti primátora mesta a jednotlivých poslancov. 
Najintenzívnejšia spolupráca bola s poslancami MsZ – členmi komisie verejného poriadku.  
Na každom zasadnutí tejto komisie sa zúčastňoval náčelník MsP alebo jeho zástupca. Zo 
zasadnutí  tejto komisie vyplynulo veľa námetov a odporúčaní, ktoré následne boli v činnosti 
MsP realizované. MsP s plnou vážnosťou pristupovala aj k riešeniu požiadaviek a námetov 
poslancov, ktoré vyplynuli zo zasadnutí iných komisií MsZ, zasadnutí MsR, MsZ, interpelácií 
i osobných stretnutí. 
 
3.4.3 Spolupráca    s oddeleniami      MsÚ    a  organizáciami    v   zriaďovateľskej pôsobnosti 

mesta 

 Spolupráca na tomto úseku sa uskutočňovala v záujme naplňovania základných úloh 
a poslania samosprávy, úloh z porád vedenia, pokynov primátora a požiadaviek jednotlivých 
oddelení MsÚ a organizácii v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Najintenzívnejšia spolupráca 
bola s odd. podnikateľských činností, odd. životného prostredia a odd. kultúry a m. p. Bapos. 
Jednalo sa o plnenie úloh na úseku cestnej dopravy, budovanie infraštruktúry v súvislosti 
s cestnou dopravou, ochranu životného prostredia, čistoty, poriadku, udržiavanie verejnej 
zelene, zabezpečenie funkčnosti verejno-prospešných zariadení, zabezpečovaní kultúrno-
spoločenských a športových podujatí, ktorých organizátorom bolo Mesto Bardejov, 
spoluúčasti na prešetrovaní podnetov a sťažností od občanov. Úroveň tejto spolupráce bola 
predmetom hodnotenia na poradách primátora mesta a poradách prednostu MsÚ, pričom 
na adresu MsP neboli vznesené vážnejšie pripomienky.      

Zo strany MsP boli úspešné zvládnuté úlohy v súvislosti predchádzaním, prípadne 
likvidáciou následkov pri mimoriadnych udalostiach, ktoré vyplynuli z pokynov primátora 
alebo zasadnutia krízového štábu primátora. 
 
 
 

4   STAV A VÝVOJ PRIESTUPKOVOSTI 
 
 V roku 2017 bolo príslušníkmi MsP Bardejov zistených celkom  2570 priestupkov. 
Štruktúra a dynamika nápadu priestupkov je uvedená v prílohách č. 1 až č. 4 tejto správy: 
 

Príloha č. 1 Vývoj priestupkovosti za obdobie 2003 – 2017 
 
Vývoj priestupkovosti za obdobie Január - December 2017 
 

Príloha č. 2 Vývoj priestupkovosti podľa druhu priestupku za obdobie 
2017 
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Priestupky riešené v blokovom konaní – priest. riešené 
iným spôsobom za obdobie Január - December 2017 

Príloha č. 3 Výška odvedenej pokuty na 1 priestupok za obdobie  
2003 - 2017 v € 
Výška odvedenej pokuty na 1 blokové konanie za obdobie 
2003 – 2017 v € 

Príloha č. 4 Počet priestupkov v časovom slede od 7.00 hod. počas 24 
hodín za rok 2017 
Počet priestupkov podľa ulíc za rok 2017 
 

 
             Z celkového počtu priestupkov bolo 406 riešených dohovorom, čo predstavuje 15,80 
%.  V blokovom konaní bolo riešených 2 104 priestupkov, čo predstavuje 81,87 % v celkovej 
sume 26 000.- €. Priemerná pokuta na 1 priestupok predstavuje sumu 10,36 €. Odovzdaním, 
oznámením alebo ináč riešených priestupkov bolo 60, čo predstavuje 2,33 %. 
 V hodnotenom období nedošlo k vážnejšiemu narušeniu kľudu alebo verejného 
poriadku ani k závažnej mimoriadnej udalosti, čo by malo za následok negatívne ovplyvnenie 
verejnej mienky alebo pocitu bezpečnosti obyvateľov mesta a jeho návštevníkov. 
 
 
 

5   KONTROLA DODRŽIAVANIA VZN MESTA BARDEJOV 
 

Pri plnení úloh vyplývajúcich zo zákona č. 564/1990 Zb. o obecnej polícii sa príslušníci   
venovali aj kontrole dodržiavania Všeobecne záväzných nariadení mesta Bardejov. Kontrolou 
príslušných VZN bolo zistené nasledovné: 

  
5.1   Všeobecne záväzné nariadenie č. 92/2009 - o trhovom poriadku 

Pri kontrole dodržiavania tohto nariadenia sa hliadky MsP zameriavali najmä na:  
• na podmienky predaja a poskytovania služieb na trhovom mieste  
• predaj živočíšnych produktov  
• kontrolu oprávnení na predaj  
• dodržiavanie podmienok predávajúceho  
• označenie firmy, menovky a cenovky  
• ostatné povinnosti predávajúceho v zmysle trhového poriadku obch. činnosť  
• Porušenie tohto nariadenia bolo zaznamenané v 11 prípadoch, za ktoré bola uložená 

sankcia - bloková pokuta vo výške 100.-€. 
 

5.2   Všeobecne záväzné nariadenie č. 144/2014 - o niektorých podmienkach držania 
psov na území mesta  

   Kontrola dodržiavania VZN č. 144/2014 o chove psov na území mesta Bardejov sa 
vykonáva denne vo forme hliadkovej služby, prostredníctvom monitorovacieho 
kamerového systému a plánovaných akcií na odchyt túlavých psov. Kontroly sú 
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zameriavané na:  
• dodržiavanie povinností držiteľa psa s dôrazom na vodenie na vôdzke a používanie  

náhubku u nebezpečných psov, 
• znečisťovanie verejného priestranstva exkrementami, 
• evidenciu psov a platenia daní za psov,   
• voľný pohyb psov,  
• vstup so psom na zakázané miesta. 

 

  V roku 2017 bolo skontrolovaných 691 držiteľov psov. V 23 prípadoch bolo zistené 
porušenie VZN č. 144/2014, za čo bola uložená bloková pokuta v sume 130.- €.    Pohryznutie 
voľne sa pohybujúcim psom  bolo v roku 2017 riešene v 10 prípadoch a to hlavne v lokalite 
sídl. Poštárka.  
  Čo sa týka voľného pohybu túlavých psov, najkritickejšie lokality sú sídlisko Poštárka, 
rómska osada Dlhá Lúka, ale aj okrajové časti mesta – ul. Pod Lipkou, Gróner, okolie rieky 
Topľa a chatové oblasti. 

Ak je zistený voľný pohyb psa na základe  oznámenia od občanov, prostredníctvom 
kamerového systému  alebo hliadkovou službou, vec je okamžite oznamovaná pracovníkovi 
občianskeho združenia SOS Psíky. Toto združenie vykonáva odchyt túlavých psov a vykonáva 
činnosť súvisiacu so starostlivosťou o útulok, kde sú zvieratá umiestňované. V roku 2017 bol 
MsP voľný pohyb psa zistený v 118 prípadoch.  
 
5.3  Všeobecne záväzné nariadenie č. 163/2016 o nakladaní s komunálnymi a drobnými 

stavebnými odpadmi na území mesta  Bardejov 

  Dodržiavanie tohto nariadenia sa kontroluje denne a výsledky kontrol sú riešené 
v súčinnosti s firmou EKOBARD a oddelením životného prostredia MsÚ.   

V roku 2017 bolo v meste Bardejov hliadkami MsP zistených množstvo nedostatkov 
a to hlavne: 

• znečistenie priestranstva v okolí nádob na TKO, 
• poškodenie nádob na TKO a ich nefunkčnosť, 
• nevhodné umiestnenie nádob na TKO, 
• vytváranie malých nezákonných skládok a potrebu ich likvidácie, 
• umiestnenia DSO na nevhodných miestach a potrebu ich likvidácie, 
• preplnenie nádob na TKO a pod. 
• nakladanie s vrecovým systémom zberu komunálnych odpadov v Mestskej 

pamiatkovej rezervácií. 
  Porušenie   tohto nariadenia fyzickými a právnickými osobami nesprávnym 
umiestnením odpadu, založením skládok objemového odpadu a drobného stavebného 
odpadu bolo zistené v 39 prípadoch.  Za zistené priestupky bola uložená sankcia bloková 
pokuta  vo výške 170.- €.   MsP venovala značnú pozornosť aj kontrole dodržiavania 
podmienok vrecového systému zberu zmesových komunálnych odpadov, ktorý je zavedený 
v neprístupných častiach mesta pre zberové vozidla a to v Mestskej pamiatkovej rezervácií. 
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Za týmto účelom bolo vykonaných 37 kontrol pri ktorých bolo zistených 11 porušení 
podmienok vrecového systému.  
  Nelegálne založené skládky objemového odpadu a drobného stavebného odpadu na 
verejných priestranstvách vznikajú hlavne v okolí nádob na TKO a na menej prístupných 
miestach v extravilánoch mesta. Jedná sa predovšetkým o komunálny odpad, stavebnú 
sutinu a staré spotrebiče. MsP skládky dokumentuje a šetrením sa snaží zistiť pôvodcu 
skládky. Zistené skutočnosti boli po objasňovaní v 23 prípadoch odstúpené na ďalšie riešenie 
príslušným orgánom podľa vecnej a miestnej príslušností. 
  V roku 2017 bol vykonaná aj monitoring a dokumentácia vrakov a dlhodobo 
nepojazdných vozidiel, pričom bolo zistených 6 týchto vozidiel. Našou aktívnou činnosťou, 
vyhľadávaním, zaznamenaním a dokumentovaním znakov nefunkčnosti a identifikačných 
znakov vozidla, zisťovaním držiteľa vozidla a písomnou výzvou na odstránenie vozidla boli 
z verejného priestranstva odstránené 4 dlhodobo nepojazdných vozidiel a vrakov. 
V ostatných dvoch prípadoch, ktorých držitelia vozidiel boli vyzvaní v termíne na odstránenie 
vozidla z verejného priestranstva resp. vozidlo je v dedičskom konaní po nebohom, 
prebiehajú služobné úkony.  
 
5.4 Všeobecne záväzné nariadenie č. 54/2004 - o dodržiavaní čistoty a poriadku a 

ochrane životného prostredia na území mesta Bardejov  

Kontrola dodržiavania tohto VZN sa vykonáva denne počas hliadkovej služby.  
Ako najčastejšie formy porušovania tohto VZN boli:  
• znečisťovanie verejného priestranstva a zastávok MHD odpadkami,   
• poškodzovanie verejnej zelene,  
• vykonávanie osobnej potreby na verejnosti,  
• neplnenie si povinností vlastníka objektu udržiavať čistotu na chodníku pred 

nehnuteľnosťou,  
• neoprávnené zaberanie verejného priestranstva,   
• vylepovanie plagátov na nedovolenom mieste a pod.  

  Celkom za rok 2017 bolo v meste Bardejov hliadkami MsP zistené porušenie tohto 
nariadenia v 56 prípadoch, pričom 46 krát bola uložená sankcia bloková pokuta vo výške 
590.-€ a 10 priestupkov bolo riešených dohovorom. 
 
5.5   Všeobecne záväzné nariadenie č. 27/1996 - o zóne s dopravným obmedzením 

v meste Bardejov 

Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje státie motorových vozidiel ako dočasné 
parkovanie  vozidiel na vyhradenom priestore  verejného priestranstva určeného na 
parkovanie vozidiel vo  vymedzenej zóne mesta Bardejov a spôsob platenia za toto dočasné 
parkovanie. Kontrola dodržiavania predmetného VZN sa vykonáva denne vo forme 
hliadkovej služby. V roku 2017 príslušníci MsP skontrolovali 7 712 vozidiel, pričom bolo 
zistené v 1245 prípadoch porušenie uvedeného nariadenia za čo bola v 1062 prípadoch 
udelená bloková pokuta vo výške 11675,-€. 
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  6   PLNENIE ROZPOČTU MsP 

  Rozpočet MsP v Bardejove v r. 2017 zohľadňoval všetky potreby na zabezpečenie 
riadneho chodu.   
 

Čerpanie rozpočtu vo výdavkovej časti Tovary a služby bolo nasledovné: 
 

Plán 86 065,- € 
Skutočnosť 60 543,- € 
% čerpania 70,3 %     

 
Plnenie rozpočtu v príjmoch bolo nasledovné: 
 

Plán  41 470,- € 
Skutočnosť  43 898,- € 
% čerpania  105,9 % 

  
 
 

ZÁVER  

  Mestská polícia v Bardejove aj v roku 2017 zabezpečovala úlohy vymedzené zákonom 
č. 564/1991 Zb., o obecnej polícii, ako poriadkový útvar mesta dbala najmä na zabezpečenie 
verejného poriadku, ochranu obyvateľov a iných osôb pred ohrozením života a zdravia. V 
rozsahu svojich kompetencií budeme v službách pre obyvateľov a návštevníkov mesta 
Bardejov pokračovať aj v roku 2018.  

MsP Bardejov si aj touto cestou dovoľuje poďakovať sa občanom mesta Bardejov, 
poslancom Mestského zastupiteľstva, vedeniu mesta, členom Komisie verejného poriadku 
a iným inštitúciám za podnety, návrhy, postrehy a iné cenné informácie súvisiace so 
zabezpečovaním verejného poriadku v meste Bardejov, ktorými pomohli pri každodennej 
činnosti MsP počas prezentovaného obdobia. 
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Príloha č. 1 
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Príloha č. 2 
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Príloha č. 3 
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Príloha č. 4 
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POČET PRIESTUPKOV V ČASOVOM SLEDE OD 
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Andreja Svianteka; 20

Bardejovské Kúpele; 
131

Baštová; 28

Bezručova; 93

Dlhý rad; 196

Duklianska; 28

Gorkého; 36

Gorlická; 19

Hurbanova; 265

Hviezdoslavova; 86

J. Grešáka; 103

Jiráskova; 243
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Kláštorská; 68

Komenského ; 20

Laca Novomeského; 
26

M. V. Miškovského; 
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Mlynská; 43
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L. Svobodu; 54

Partizánska; 11
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Pod Vinbargom; 17
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Radničné námestie; 
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Stöcklova; 128
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Ťačevská; 25
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POČET PRIESTUPKOV PODĽA ULÍC ZA ROK 2017 
(NA KTORÝCH BOLO SPÁCHANÝCH VIAC AKO 10 

PRIESTUPKOV)


