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SPRÁVA O ČINNOSTI MESTSKEJ POLÍCIE TREBIŠOV 

ZA ROK 2019 

 

 

Úvod 
 

Mestská polícia je poriadkový útvar pôsobiaci pri zabezpečovaní obecných a 

mestských vecí verejného poriadku, ochrany životného prostredia v obci a plnení úloh 

vyplývajúcich zo všeobecne záväzných nariadení mesta, z uznesení mestského zastupiteľstva 

a z rozhodnutí primátora mesta  Trebišov v zmysle zákona SNR č. 564/1990 Zb. o obecnej 

polícii v platnom znení. Mestská polícia v Trebišove (ďalej len „MsP“), bola zriadená MsZ 

v zmysle Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení v roku 1992. 

 

Mestská polícia svojím zadelením v štruktúre mestských organizácií nespadá pod 

mestský úrad, hoci je s ním úzko spojená. Tvorí samostatnú organizačnú zložku mesta. 

Činnosť mestskej polície riadi náčelník. Toho na návrh primátora, respektíve starostu 

vymenúva a odvoláva mestské zastupiteľstvo. Mestské zastupiteľstvo taktiež určuje 

organizáciu, objem mzdových prostriedkov a rozsah technických prostriedkov mestskej 

polície, s prihliadnutím na rozsah jej úloh. 

 

Obsah tejto správy tvorí aj štatistický výkaz ukazovateľov, ktorý je  každoročne, 

v zmysle Vyhlášky MV SR č. 532/2003 Z.z. v znení neskorších zmien a doplnkov v rámci 

dohľadu štátu nad činnosťou MsP, zasielaný Ministerstvu vnútra SR, Prezídiu policajného 

zboru, oddeleniu pre dohľad nad mestskými a obecnými políciami v Slovenskej republike. 
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1. Údaje o sídle mestskej polície, o názve mesta, ktoré zriadilo mestskú 

políciu, ich kontaktné údaje a údaj o hodnotenom období 

 

 

Sídlo: Mestský úrad Trebišov 

Adresa: Ul. Milana Rastislava Štefánika č. 862/204, 075 01 Trebišov 

Kontaktné údaje: mpolicia@trebisov.sk 

                               056/6713340, 0905 592 172, 159 

Hodnotené obdobie:  od 1.1.2019 do 31.12.2019 

 

 

2. Štatistické údaje 

 

 

Výkaz štatistických údajov Správy o činnosti Mestskej polície v Trebišove za 

obdobie od 1.1.2019 do 31.12.2019 

 

I. Počet príslušníkov mestskej polície  

1 Plánovaný počet príslušníkov mestskej polície 25 

1a Skutočný počet príslušníkov mestskej polície 24 

2 Počet prijatých príslušníkov mestskej polície 2 

3 Počet prepustených príslušníkov mestskej polície 2 

4 Počet príslušníkov mestskej polície, ktorí boli právoplatne 

odsúdení za spáchanie úmyselného trestného činu 
0 

5 Počet príslušníkov mestskej polície, ktorí sú držiteľmi 

osvedčenia  o odbornej spôsobilosti podľa § 25 zákona SNR č. 

564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov 

24 

 

 

mailto:mpolicia@trebisov.sk
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II. Sťažnosti na príslušníkov mestskej polície 

1 Počet opodstatnených sťažností na príslušníkov mestskej 

polície 
0 

2 Počet neopodstatnených sťažností na príslušníkov mestskej 

polície 
0 

 

 

III. Zákroky, donucovacie prostriedky a útoky na príslušníkov mestskej polície     

1 Počet vykonaných zákrokov  311 

2 Počet prípadov použitia zbrane 0 

2a Z toho neoprávnených 0 

3 Počet prípadov použitia varovného výstrelu do vzduchu 0 

3a Z toho neoprávnených 0 

4 Počet prípadov použitia donucovacích prostriedkov 238 

4a Z toho neoprávnených 0 

5 Počet prípadov, v ktorých došlo k zraneniu osoby, proti ktorej 

zákrok smeroval 
0 

6 Počet prípadov, v ktorých došlo k usmrteniu osoby, proti ktorej 

zákrok smeroval (do 24 hod.) 
0 

7 Počet prípadov, v ktorých došlo pri zákroku k zraneniu 

nezúčastnenej osoby 
0 

8 Počet prípadov, v ktorých došlo pri zákroku k usmrteniu 

nezúčastnenej osoby (do 24 hod.) 
0 

9 Počet  prípadov, v ktorých došlo pri zákroku k spôsobeniu 

škody na majetku 
0 

9a Z toho so spôsobením škody na majetku mesta 0 

10 Počet útokov na príslušníkov mestskej polície (pri plnení úloh 

mestskej polície alebo v súvislosti s ich plnením) 
0 

10a Z toho so zranením príslušníka mestskej polície 0 
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IV. Činnosť pri plnení úloh mestskej polície 

1 Počet osôb, ktorým bola obmedzená osobná sloboda  

zákrokom príslušníka mestskej polície 
0 

2 Počet osôb predvedených na útvar mestskej polície 37 

3 Počet osôb predvedených na útvary Policajného zboru 0 

4 Počet nájdených osôb, po ktorých bolo vyhlásené pátranie 0 

5 Počet nájdených vecí, po ktorých bolo vyhlásené pátranie 0 

6 Počet nájdených motorových vozidiel, po ktorých bolo 

vyhlásené pátranie 
0 
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V. Priestupky (zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení 

neskorších predpisov) 

  §47-48 § 49 § 50 § 22 
VZN 

mesta 
Ostatné Spolu 

1 Celkový počet zistených 

priestupkov vlastnou 

činnosťou 

92 1 53 586 17 27 776 

2 Celkový počet 

oznámených priestupkov 

na útvar mestskej polície 

5 1 17 2 4 0 29 

3 Celkový počet uložených 

priestupkov 
0 0 8 0 0 0 8 

4 Celkový počet 

odložených priestupkov 
0 0 0 0 0 0 0 

5 Celkový počet 

odovzdaných priestupkov 
1 0 2 0 0 0 3 

6 Celkový počet 

oznámených priestupkov 

príslušnému orgánu 

9 0 8 2 0 8 27 

7 Celkový počet 

priestupkov prejednaných 

v blokovom konaní 

9 0 1 331 6 9 356 

výška finančnej hotovosti 

(€) 
125 0 10 3730 80 80 4025 

8 Celkový počet 

priestupkov prejednaných 

v blokovom konaní 

vydaním bloku na pokutu, 

nezaplatenú na mieste 

11 1 34 33 1 4 84 

výška finančnej hotovosti 

(€) 
250 20 795 510 30 80 1685 
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3. Opisná časť 

3.1  Zoznam príslušníkov  MsP 

P. č 
Meno ,Priezvisko a 

titul 

Vykonanie skúšky 

 Dátum            Miesto 

Evidenč. 

Číslo 

osvedč. 

   1. Miroslav Cabada, Mgr. 16.11.2015 Bratislava 002084 

   2. Ján Chovanec, Ing. 10.10.2018 Bratislava 002498 

   3. Vladimír Binka 16.10.1992 Košice 106 

   4. Roman Ďatko 15.04.1994 Trebišov 308 

   5. Peter Haluška  15.04.1994 Trebišov  310 

   6. Eduard Horovský  23.04.2014 
MsP 

Košice 
001925 

   7. Ján Chromý  11.12.1997 Košice 
OŠ -23-81-

KE/97 

   8. Martin Ižo  03.04.2008 MsP Žilina  000805 

   9. 
Rastislav Čornanič, 

Mgr. 
05.03.2019 Bratislava 002554 

 10. Martina Gatyášová 27.03.2009 Bratislava 001130 

 11. Juraj Kundrák, Mgr. 15.04.1994 Trebišov 307 

 12. Milan Leško 29.11.2012 
MsP 

Košice 
001738 

 13. Jozef Mazar 23.04.2014 
MsP 

Košice 
00192 

 14. Martin Michalko, Ing. 23.04.2014 
MsP 

Košice 
001923 

 15. Viliam Mydla 10.02.2014 Bratislava 001901 

 16. Erik Puškár  17.12.2013 
MsP 

Košice 
001890 

 17. Jozef Puškár  28.05.2013 
MsP 

Košice 
001817 

 18. Jozef Rudolecký  17.12.2013 
MsP 

Košice 
001891 

19. Igor Šaffa 29.11.2012 
MsP 

Košice 
001739 

20. Rastislav Zubko, Mgr. 24.07.2012 
MsP 

Košice 
00170 

21. Eva Capiková, Mgr. 03.04.2008 
MsP  

Žilina  
000799 

22. Igor Zbojovský  16.10.1992 Košice 109 

23. Patrik Slivka 29.11.2019 Košice 002624 

24. Ján Potoma 11.07.2018 Bratislava 002487 
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3.2 Odborná príprava  príslušníkov MsP 

V hodnotenom období roku 2019 absolvoval odbornú prípravu 1 príslušník  mestskej  

polície. 

3.3 Sťažnosti na príslušníkov MsP 

Na príslušníkov MsP Trebišov nebola v roku 2019 podaná žiadna sťažnosť. 

3.4 Plnenie úloh pri mimoriadnych udalostiach 

V období roku  2019 neboli zo strany MsP Trebišov plnené žiadne úlohy pri 

mimoriadnych udalostiach. 

3.5 Plnenie úloh pri zabezpečovaní verejného poriadku, ochrany životného prostredia, 

poriadku, čistoty a hygieny  v uliciach, iných verejných priestranstvách a verejne 

prístupných miestach. 

Príslušníci MsP Trebišov v hodnotenom období riešili podnety fyzických a 

právnických osôb, organizácií, podnetov primátora mesta a poslancov mestského 

zastupiteľstva. Ďalej pôsobili na základe vlastných poznatkov a zistení, s prihliadnutím na 

verejný záujem občanov mesta. Spolupracovali s príslušným oddelením policajného zboru, 

občanmi, organizáciami a školami v meste. Preventívne pôsobili najmä smerom k mládeži, ale 

aj k občanom a zvlášť k dôchodcom v snahe eliminovať niektoré nežiadúce spoločenské javy. 

Riešili protizákonné konania, ktoré sa vyskytli na území mesta Trebišov. 

Činnosť mestskej polície bola realizovaná a zameraná predovšetkým na:  

•  priamy výkon služby príslušníkov MsP, a to formou hliadkových služieb,  

•  preventívnu činnosť a pôsobenie na cieľové skupiny, akými sú predovšetkým deti  

a mládež, ale tiež starší občania, tzv. „seniori“,  

•  administratívnu činnosť pri vybavovaní dožiadaní, priestupkov, spisov,  

dokumentovanie činností,  

•  ostatnú činnosť, ako napr. asistencie, zásahy na základe podnetov  

oznamovateľov, vybavovanie dožiadaní,  

       • doručovanie zásielok na základe požiadania súdu. 

 

Počas priameho výkonu služby mestskej polície je jej činnosť orientovaná najmä na:  

• zabezpečovanie vereného poriadku v meste,  

• dodržiavanie poriadku, čistoty a hygieny v uliciach, iných verejných priestranstvách a 

verejne prístupných miestach,  

• kontrolu a dodržiavanie VZN mesta, plnenie uznesení MsZ a rozhodnutí primátora,  

• ochranu životného prostredia v meste,  

• dozor nad dodržiavaním pravidiel cestnej premávky vo vymedzenom rozsahu,  
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• spoluprácu s príslušným útvarom PZ pri ochrane majetku mesta, majetku občanov, 

ako aj iného majetku v meste pred poškodením, zničením, stratou alebo pred 

zneužitím,  

• objasňovanie priestupkov a riešenie priestupkov v blokovom konaní vo vymedzenom 

rozsahu,  

• oznamovanie priestupkov, ktorých riešenie nepatrí do pôsobností mesta,  

• plnenie úloh na úseku prevencie. 

Mestská polícia, ako poriadkový útvar mesta, sa podieľa na plnení úloh v oblasti 

verejného poriadku a bezpečnosti. Jednou z činností  je kontrola dodržiavania verejného 

poriadku počas konania  kultúrnych, spoločenských a športových podujatí na území mesta. Na 

základe požiadania a predpokladu narušenia verejného poriadku mestská polícia rozhoduje o 

nasadení adekvátneho počtu príslušníkov MsP Trebišov a prostriedkov, potrebných na 

zabezpečenie verejného poriadku, ochrany života a zdravia všetkých zúčastnených. 

Príslušníci MsP riešili priestupky v zmysle Zák. č. 372/90 Zb., o priestupkoch v znení 

neskorších predpisov blokovou pokutou alebo napomenutím. Pri riešení priestupkov 

príslušníci MsP Trebišov na mieste prihliadali na závažnosť protiprávneho konania. Pri určení 

spôsobu riešenia priestupku, ako aj určenia výšky sankcie sa prihliadalo na  mieru zavinenia, 

ale aj na samotný postoj osoby, ktorá sa priestupku dopustila. Pri riešení priestupkov bolo 

prihliadané na to, aby v súvislosti s riešením priestupkov nebola občanom spôsobená 

neprimeraná ujma. Zámerom bolo, aby v budúcnosti k podobným skutkom nedochádzalo. 

Hliadková služba bola  sústredená na kontrolu miest s najväčším pohybom občanov, 

a to hlavne na uliciach:  M. R. Štefánika, Komenského a Berehovská. Zvýšená pozornosť bola 

venovaná aj okoliu ZŠ, MŠ, nákupných centier: Tesco, Kaufland, Lidl, Billa,  autobusových 

zastávok, kostolov, mestského parku, okolia reštauračných a pohostinských zariadení, najmä 

v čase zatváracích hodín a takisto južnej časti Trebišova, kde sa nachádza rómska osada. 

 

Nesporným prínosom pri zabezpečovaní verejného poriadku, predovšetkým   počas 

konania  kultúrno-spoločenských podujatí a v čase vyplácania sociálnych dávok, je aj využitie 

služobného psa. Počas letných mesiacov boli plne využívané aj cyklohliadky, ktoré boli 

zriadené  ešte v roku 2017. 

 

Už štvrtý rok vedenie MsP Trebišov  riadi, organizuje a kontroluje činnosť Rómskej  

poriadkovej služby (RPS), ktorej stav sa v rozmedzí roka 2019 pohyboval od 15 do 20 členov.  

Jej pôsobenie si  v meste získalo svoje opodstatnenie a jej činnosť v meste sa využíva hlavne 

počas  vyplácania sociálnych dávok, v čase konania kultúrno-spoločenských podujatí a počas 

sviatkov. Ich hlavnými úlohami je  dohľad  na poriadok v problémových lokalitách, 

predchádzanie páchaniu protiprávneho konania, zabezpečenie dodržiavania nočného pokoja, 

hliadkovanie na  uliciach a ich monitorovanie. Ich činnosť čiastočne odbremeňujú hliadky 

MsP, ktoré sa môžu hliadkovej činnosti venovať  priamo v centre mesta. 
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V uplynulom roku príslušníci MsP Trebišov kontrolovali dodržiavanie povinností 

držiteľov psov vyplývajúcich zo zákona č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré 

podmienky držania psov, ako aj  VZN  č. 128/2013 o podmienkach držania psov  na území 

mesta Trebišov. MsP sa zamerala najmä na kontrolu zákazu voľného pohybu psov, 

preukázanie totožnosti psa evidenčnou známkou, vodenie psa bez vôdzky, povinnosti 

odstraňovania výkalov, ktoré psy zanechali počas venčenia. Jednotlivé hliadky MsP Trebišov 

pravidelne  vykonávali kontroly hlavne na detských ihriskách a pieskoviskách, v areáloch škôl 

a školských zariadení a na ďalších miestach, kde je vstup so psom  zakázaný. 

Trvalým problémom  Trebišova je však  zvýšený počet voľne sa pohybujúcich psov 

v rómskej osade. Dôvodom je ich nekontrolované množenie  a hlavne  nezodpovední 

obyvatelia v tejto lokalite, ktorí sa o zvieratá nedokážu adekvátne postarať a tak ich nechajú 

túlať sa voľne po uliciach. Tieto psy nie sú evidované, veterinárne ošetrované ani očkované. 

Môžu byť prenášačmi rôznych ochorení a neraz často fyzicky ohrozujú obyvateľov. 

Podľa § 22, ods. 8 a 9 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení 

neskorších predpisov sú obce povinné zabezpečiť odchyt túlavých zvierat na území obce, 

pričom odchyt túlavých zvierat a ich umiestňovanie do útulkov a karanténnych staníc môžu 

vykonávať iba odborne spôsobilé osoby. Pre mesto Trebišov  túto činnosť zmluvne  vykonáva 

občianske združenie  Pomoc psíkom na Východnom Slovensku so sídlom vo Veľkých 

Kapušanoch.  

V roku 2019 bolo na území Trebišova odchytených celkovo 170 psov, prevažne 

v rómskej osade a jej bezprostrednom okolí.  Počas roka 2019  boli vykonané  4 plánované 

odchyty priamo v rómskej osade. Odchytené  zvieratá boli prevezené do Veľkých Kapušian, 

kde boli veterinárne ošetrené a čipované.  V roku 2020 MsP v Trebišove, rovnako ako 

v predošlom roku, plánuje  hromadné odchyty, ktoré budú vykonávané minimálne raz za 

štvrťrok. Termíny odchytov však závisia od kapacitných možností  občianskeho združenia  

Pomoc psíkom na Východnom Slovensku. 

Aj keď sa v posledných rokoch darilo z ulíc Trebišova  odstraňovať dlhodobo 

odstavené vozidlá  aj v roku 2019 bolo v uliciach zaznamenaných 11 starých vozidiel. Jednalo 

sa prevažne o motorové vozidlá, ktoré nemali platnú technickú a emisnú kontrolu, vozidlá bez 

ŠPZ, vozidlá nepojazdné a nekompletné. MsP pravidelne kontrolovala verejné priestranstvá a 

zisťovala prítomnosť vrakov na území mesta. Pri zistení vraku vozidla je mestskou políciou 

zisťovaný jeho držiteľ, ktorému je následne  zaslaná  výzva na odstránenie vozidla. V prípade, 

že vlastník alebo držiteľ nie je zistený, MsP mu  výzvu na odstránenie umiestni na čelné sklo 

vozidla. 

Úzkou spoluprácou s Okresným úradom  v Trebišove,  Obvodným oddelením PZ 

v Trebišove, ale aj za aktívnej pomoci  občanov mesta a domových dôverníkov sa podarilo  

vo väčšine  prípadov  zabezpečiť  odpratanie   „vrakov“ z parkovísk. 
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3.6 Plnenie úloh pri porušení zákazu požitia alkoholických nápojov a iných  návykových 

látok osobou maloletou  alebo mladistvou. 

V uplynulom roku príslušníci MsP Trebišov kontrolovali dodržiavanie zákona č. 

219/1996 Zb. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov v meste. Jednalo sa najmä o 

kontroly zamerané na zisťovanie porušenia zákazu konzumácie alkoholických nápojov 

osobami mladistvými (od 15 do 18 rokov) a osobami maloletými (do 15 rokov). Kontroly boli 

vykonávané na verejných priestranstvách mesta, v blízkosti objektu základnej školy na Ul. M. 

R. Štefánika, pri športovej hale a v parku. V jednom prípade bolo zistené požitie alkoholu 

mladistvou osobou. 

 

3.7 Plnenie úloh pri zabezpečení verejného poriadku v meste pri organizovaní verejných 

telovýchovných, športových, kultúrnych alebo iných podujatí. 

MsP prioritne zabezpečuje verejný poriadok  počas podujatí organizovaných mestom 

Trebišov.  Zabezpečenie a koordinácia hliadok počas ich konania  je realizovaná hlavne 

v poslednom období v úzkej spolupráci s OO PZ Trebišov. Plánovanie služieb a samotný 

výkon hliadok je operatívne prispôsobovaný aktuálnej bezpečnostnej situácii a požiadavkám 

na zabezpečenie verejného poriadku. Podujatia, akými sú Dni mesta Trebišov, jarné, jesenné 

a vianočné trhy, akcie organizované Múzeom a Kultúrnym centrom južného Zemplína 

v Trebišove,  Spoznaj Trebišov behom,  Nočný beh Trebišov, Silvester a iné, si vyžadujú 

úzku spoluprácu medzi zložkami zabezpečujúcimi verejný poriadok na území mesta.  Je 

potrebné vyzdvihnúť, že všetky takéto akcie , ktoré sa konali v priebehu roka 2019, prebehli 

pokojne,  bez vážnejšieho narušenia verejného poriadku. 

3.8 Spolupráca MsP s inými orgánmi 

 

Mestská polícia Trebišov v uplynulom roku spolupracovala s príslušným oddelením 

policajného zboru SR pri objasňovaní priestupkov, resp. napomáhala pri odhaľovaní trestných 

činov, ako aj v oblasti informovanosti o stave trestnej činnosti v meste. V uplynulom roku 

bola v meste Trebišov  vo zvýšenej miere zaznamenaná trestná činnosť páchaná v súvislosti s 

obchodovaním a s užívaním omamných látok. V tejto veci bolo príslušné oddelenie OR PZ 

v Trebišove informované o konkrétnych osobách a ich aktivitách pri obchodovaní s 

omamnými látkami. Spolupráca so štátnou políciou bola nadviazaná aj pri spoločných 

kontrolných činnostiach a v rámci vzájomného vypomáhania si pri hromadných 

spoločenských podujatiach, najmä v letných mesiacoch. 

Pri výkone služby sa príslušníci mestskej polície zúčastňujú na rôznych asistenciách, 

exekúciach, pri doručovaní rozhodnutí Okresného súdu, otváraní bytov a o. i. prevádzajú 

šetrenia ku správam o povesti. Príslušníci MsP taktiež spolupracujú s Policajným zborom v 

oblasti pátrania po hľadaných osobách, motorových vozidlách a veciach, ale aj získavaní 



13 
 

poznatkov  o násilnej a majetkovej kriminalite. Nemalú úlohu v tejto spolupráci  zohráva aj 

využitie informácii z MKS. 

3.9 Prevencia a preventívne aktivity 

Jednou zo základných úloh MsP v zmysle § 3 ods. 1, písm. i) zákona č. 564/1991 Zb. o 

obecnej polícii je plnenie úloh na úseku prevencie v rozsahu pôsobnosti ustanovenej 

zákonom. Priblíženie práce a zložiek polície boli témou niekoľkých besied príslušníkov 

mestskej polície so žiakmi základných škôl v Trebišove. Žiakom bola prezentovaná práca 

polície a vysvetlené ich rozdielne úlohy a náplne jednotlivých policajných zložiek. Účelom 

bolo poradiť a poskytnúť informácie, ako majú reagovať, ak sa ocitnú v rôznych 

neštandardných životných situáciách, a to zvyšovaním ich právneho vedomia. Významnou 

preventívnou aktivitou na úseku dopravy bolo zabezpečovanie priechodov pre chodcov v 

blízkosti školských zariadení pred začatím vyučovania. V priebehu roka 2019 hliadky MsP 

Trebišov zabezpečovali bezpečný prechod žiakov do škôl cez priechody pre chodcov, ktoré 

boli z hľadiska bezpečnosti vyhodnotené ako najviac rizikové.V roku 2019 bolo zo strany  

MsP  realizovaných  celkovo 25 prednášok a besied.  

3.10 Dopravné prostriedky používané pri plnení úloh 

 Počet a druh dopravných prostriedkov používaných pri plnení úloh mestskej polície: 

 

 1 x elektromobil  zn. Nissan, 

 1 x osobné motorové vozidlo zn. Škoda Fábia Combi, 

 1 x osobné motorové vozidlo zn. Škoda Fábia, 

 2 x osobné motorové vozidlo zn. Suzuki SX 4, 

 2 x skúter zn. SYM Fiddle II, 

 2 x  bicykel zn. Kellys. 

3.11 Výzbroj príslušníkov 

 10 ks pištoľ zn. ČZ 75, cal. 9 mm PARA, 

 13 ks pištoľ zn. ČZ 75 BD POLICE, 

 1 ks pištoľ zn. CZ – SLOVAKIA, CZ 75 P- DUTY, 

 2 ks pištoľ zn. CZ – UHERSKÝ BROD CZ 75 P-07 DUTY, 

 1 ks revolver zn.  Taurus, 38special. 

3.12 Výstrojné súčiastky  príslušníkov MsP Trebišov 

Rozsah výstrojných súčiastok príslušníkov MsP je zadefinovaný v článku 6 VZN 

mesta Trebišov č. 120/2012 o mestskej polícii. Medzi výstrojné súčiastky používané 

príslušníkmi MsP patria:   

 pokrýky hlavy  (zimná pletená čiapka a šiltovka), 

 polokošeľa, 

 tričko  (krátky a dlhý rukáv), 

 taktická vesta, 
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 zásahový komplet (bunda + nohavice), 

 nepremokavý pršiplášť, 

 reflexná vesta, 

 ochranná prilba na jednostopové MV, 

 cyklistické šortky, 

 puzdrá  (na slzotvorný prostriedok, obušok, putá, reflexnú vestu, písomnosti). 

 

3.13 Technické prostriedky používané príslušníkmi MsP 

 9 ks mobilných telefónov,  

 6 ks  osobných GPS lokalizátorov,  

 5 ks  digitálných fotoaparátov, 

 1 ks alkotest Dräger 7510, 

 7 ks PC zostáv, 

 4 ks tlačiarní, 

 1 ks notebook, 

 18 ks technických prostriedkov na zabránenie odjazdu vozidla. 

 

3.14 Využitie chránenej dielne 

Mestská polícia nevyužíva chránenú dielňu ani chránené pracovisko. 

3.15 Využitie monitorovacieho kamerového systému – MKS 

Výrazným prvkom situačnej prevencie je moderný a stále sa dopĺňajúci kamerový 

systém mesta Trebišov, ktorý je využívaný na zisťovanie „pouličnej kriminality“, páchateľov 

priestupkov, trestných činov, dopravných nehôd a celkového pohybu občanov a návštevníkov 

mesta Trebišov. Okrem vyššie uvedeného využívajú kamerový systém orgány činné v 

trestnom konaní, ktorým sú v zmysle zákona o ochrane osobných údajov podávané 

požadované informácie (záznamy kamerového systému). Výstupy z kamerového systému, či 

už ide o fotografie alebo prezeranie záznamov, sú poskytované na základe písomnej žiadosti. 

K 31. decembru 2019 mestská polícia monitorovala verejné priestranstvá  pomocou 97 

kamier.  

3.16 Zabezpečovacie systémy 

Mestská polícia nevyužíva žiadne ústredne zabezpečujúce signalizácie ani iné 

zabezpečovacie systémy. 

3.17 Využitie služobných psov 

V roku 2019 boli úlohy na úseku kynológie vykonávané jedným príslušníkom 

mestskej polície, ktorý mal prideleného služobného psa Europa od Janice. Služobný pes  

plemena nemecký ovčiak vo veku 5 rokov bol psovodom mestskej polície intenzívne 

využívaný vo výkone služby. Pes má úspešne absolvovanú základnú kynologickú skúšku, 
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SVV 2, BH a StPr. Psovod sa okrem štandardného výkonu hliadkovej činnosti a činnosti pri 

zabezpečovaní verejného poriadku počas športových podujatí aktívne spolupodieľal na 

realizovaní prevencie kriminality odbornými ukážkami svojej činnosti, a to najmä počas 

prezentovania aktivít zameraných na mládež v základných školách a deti v materských 

školách. 

3.18 Zoznam všeobecne záväzných nariadení upravujúcich činnosť MsP 

- VZN  č. 8/1992 o zriadení  Mestskej polície v znení  dodatkov č. 1 a 2, 

- VZN  č. 120/2012 o Mestskej polícii. 

3.19 Zoznam všeobecne záväzných nariadení, ktorých dodržiavanie kontroluje MsP 

- VZN  č. 125/2013 o určení času predaja v obchode a času prevádzky služieb, 

- VZN  č. 126/2013 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi, 

- VZN  č. 128/2013 o podmienkach držania psov, 

- VZN  č. 129/2013 o parkovaní a státí vozidiel na miestnych komunikáciách a ostatných   

verejných priestranstvách, 

- VZN  č. 138/2013 o trhových miestach, 

- VZN  č. 145/2015 o vyhradení miest a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných  

plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane, 

- VZN  č. 147/2016o používaní pyrotechnických výrobkov, 

- VZN  č. 152/2017o mestských symboloch a zásadách ich používania, 

- VZN č. 162/2019 o obmedzení a zákaze podávania a požívania alkoholických nápojov na  

území mesta Trebišov. 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 
 

Záver 

Úloha Mestskej polície Trebišov aj v roku 2019 spočívala hlavne v plnení úloh 

vymedzených zákonom. Aj v nasledujúcom období sa MsP zamerá predovšetkým na kvalitný 

a efektívny výkon služby priamo v teréne, najmä v miestach, kde si to ochrana verejného 

poriadku, na základe poznania situácie a analýzy, najviac vyžaduje.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


