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SPRÁVA O ČINNOSTI MESTSKEJ POLÍCIE 

V DUNAJSKEJ STREDE ZA ROK 2020 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Názov a sídlo:                               Mestská polícia v Dunajskej Strede 

                                                       Alžbetínske nám. 1203 

                                                       929 01 Dunajská Streda 

                                                       č.tel.: 031/5515191 

                                                       E-MAIL: tibor.csiba@dunstreda.eu 

     

 

 

Zriaďovateľ:                                  Mesto Dunajská Streda 

                                                       Hlavná č. 50/16 

                                                       929 01 Dunajská Streda 

                                                       IČO: 305 383, č. tel.: 031/5903911 

                                                       E-MAIL: primator@dunstreda.eu 



     Mestská polícia Dunajská Streda (ďalej len MsP) je poriadkový útvar mesta zriadený  

mestským zastupiteľstvom v zmysle § 19 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

uznesením č. 56/1993 dňa 20.4.1993 s účinnosťou od 1.5.1993.  

     Základné úlohy príslušníkov mestskej polície a teda určenie ich vecnej pôsobnosti sú 

zakotvené v § 3 zákona SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších zmien a 

predpisov. 

 

     Mestská polícia ďalej dozerá na dodržiavanie všeobecne záväzných nariadení mesta 

Dunajská Streda ako sú: 

 

VZN č.   12/2009    ktorým sa určujú miesta a podmienky pre vylepovanie plagátov na území 

mesta, 

VZN č.     4/2010  o podmienkach umiestňovania, povoľovania a prevádzkovania letných  

a celoročných terás na území mesta, 

VZN č.   15/2012   o podmienkach držania  psa na území mesta Dunajská Streda v znení 

neskorších zmien, 

VZN č.   22/2013    o úprave podmienok predaja, podávania a požívania alkoholických 

nápojov zariadeniach spoločného stravovania a v predajniach potravín a 

na iných verejne prístupných miestach na území mesta Dunajská Streda, 

VZN č.    8 /2014 o     dočasnom       parkovaní      motorových     vozidiel     v     zóne     s   

dopravným   obmedzením   na   území  mesta  Dunajská  Streda  v znení 

neskorších zmien, 

VZN č.  10 /2015    o mestskej polícii v Dunajskej Strede, 

VZN č.     5/2015     o predaji výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach na území 

mesta Dunajská Streda a ktorým sa vydáva trhový poriadok pre mestské 

trhovisko a príležitostné trhy,  

VZN č.     6/2015    o dodržaní čistoty a poriadku na území mesta Dunajská Streda v znení 

neskorších zmien,  

VZN č.      7/2015       o   pravidlách   času  predaja  v   obchode  a času  prevádzky  služieb na 

území mesta Dunajská Streda v znení neskorších zmien, 

VZN č.   18 /2015    o  výkone   taxislužby   na  území   mesta   Dunajská    Streda,  v   znení  

                                   neskorších zmien, 

VZN č.      6/2016      o   nakladaní   s komunálnym    odpadom  na   území   mesta    Dunajská       

                              Streda   znení neskorších predpisov, 

VZN č.    14/2018   o   dani   za osobitné   užívanie   verejného  priestranstva na území mesta  

                              Dunajská Streda, 

VZN č.    16/2018    o dani z nehnuteľností, dani za psa, za predajné automaty a dani za  

                         nevýherné hracie prístroje na území mesta Dunajská Streda, 

VZN č.    8/2019        o   parkovaní  nákladných  a   zvláštnych motorových  vozidiel na území     

                                   mesta Dunajská Streda, 

 

 

Úlohy mestskej polície v súčasnosti plní 19 policajtov, menovite: 

 

    náčelník MsP: plk. Mgr. Tibor Csiba, nar. 8.3.1964, bytom Vinohradnícka 2254/55, 

Dunajská Streda, č. osvedčenia: 001535, 

 

    veliteľ výkonu služby: mjr. Robert Baán, nar. 20.9.1966, bytom Záhradnícka 130/23, 

Dunajská Streda, č. osvedčenia: 001897, 

 

http://www.dunstreda.sk/files/vzn_22_alkoholickychnapojov.doc
http://www.dunstreda.sk/files/vzn_22_alkoholickychnapojov.doc
http://www.dunstreda.sk/files/vzn_22_alkoholickychnapojov.doc
http://www.dunstreda.sk/files/vzn_15_uzivanie_ver.priestranstva.doc
http://www.dunstreda.sk/files/vzn_15_uzivanie_ver.priestranstva.doc
https://dunstreda.sk/files/vzn/vzn-parkovanie_nakladnych_vozidiel_0.pdf


     koordinátor preventívnych činností a PCO: mjr. Atila Schewella, nar. 25.10.1957, bytom ul. 

Gyulu Szabóa č. 75, Dunajská Streda, č. osvedčenia: 001544 

 

     starší inšpektor - inštruktor telesnej a streleckej prípravy: mjr. Gustáv Lukács, nar. 

27.6.1969, bytom Holiare, Kostolná 116, okres Komárno, č. osvedčenia: 001405 

 

     starší inšpektor: plk. PhDr. Jozef Vörös, nar. 23.9.1956, bytom Zsigmonda Móricza 5707/8, 

Dunajská Streda, č. osvedčenia: 000424, 

 

     starší inšpektor: kpt.  Attila Cselényi, nar. 20.6.1967, bytom Královičové Kračany 153, okres 

Dunajská Streda, č. osvedčenia: OŠ 120-115/BA-95, 

 

     starší inšpektor: mjr. Július Bartalos, nar. 16.5.1968, bytom Mad 117, okres Dunajská 

Streda, č. osvedčenia: 556 /Kajal, 

 

     starší inšpektor: npor. Ladislav Nagy, nar. 12.7.1971, bytom nám. SNP 195/39, Dunajská 

Streda, č. osvedčenia: 001344, 

 

     starší inšpektor: kpt. Ján Szabó, nar. 20.12.1963, bytom Vydrany 460, okres Dunajská 

Streda, č. osvedčenia: 001809, 

 

     starší inšpektor – psovod: kpt. Csaba Csicsay, nar. 13.1.1966, bytom Žitnoostrovská 

1312/23, Dunajská Streda, č. osvedčenia: 120-116/BA-95, 

 

     starší inšpektor: npráp. Mgr. Miroslav Puobiš, nar. 31.1.1989, bytom nám. SNP 197/45, 

okres Dunajská Streda, č. osvedčenia: 002276, 

 

     inšpektor: kpt. Imrich Vass, nar. 28.11.1970, bytom Baloň 209, okres Dunajská Streda, č. 

osvedčenia: 00260, 

 

     inšpektor: ppor. František Vágó, nar. 12.3.1962, bytom Povoda 304, okres Dunajská Streda, 

č. osvedčenia: 001342,  

 

     inšpektor: práp. Daniel Vörös, nar. 18.3.1985, bytom nám. Priateľstva 2164/4, Dunajská 

Streda, č. osvedčenia: 001364, 

 

     inšpektor: npor. Bc. Priska Zsemlyeová, nar. 25.9.1981, bytom Baka 231, okres Dunajská 

Streda, č. osvedčenia: 001550, 

 

     inšpektor: ppor. Tomáš Dohorák, nar. 17.5.1991, bytom Veľké Blahovo 262, okres Dunajská 

Streda, č. osvedčenia: 002073, 

 

      inšpektor: npráp. Norbert Szalay, nar. 3.6.1991, bytom Horná Potôň 223, okres Dunajská 

Streda, č. osvedčenia: 002169, 

 

      inšpektor: práp. Tibor Hakser, nar. 21.8.1971, bytom Dunajská ul. 369/4, 929 01 Dunajská 

Streda, č. osvedčenia: 572, 

 

      inšpektor: nstržm. Tomáš Tóth, nar. 19.4.1983, bytom nám. Smetanov háj 288/18, 929 01 

Dunajská Streda, č. osvedčenia: 002591. 



      V rámci projektu typu – chránené pracovisko v súčasnosti kamery nainštalované na území 

mesta sleduje 6 pracovníkov so zníženou pracovnou schopnosťou. Tieto osoby vykonávajú 

obsluhu monitorovacieho kamerového systému MsP ako aj obsluhu pultu centrálnej ochrany.   

      

 

      Pre zhrnutie uvedených skutočností, stav príslušníkov a zamestnancov MsP bol k 

31.12.2020 nasledovný: 

 

 

Celkový stav policajtov MsP: 19 

Príslušníci MsP s odbornou spôsobilosťou : 19                      

Civilní zamestnanci: 1 (asistentka náčelníka), 

                                  6 (obsluha kamerového systému). 

 

 

 

MATERIÁLNO-TECHNICKÉ ZABEZPEČENIE 

 

 

        Úsek materiálno-technického zabezpečenia realizoval plnenie svojich úloh, požiadaviek a 

potrieb na základe rozpočtu na rok 2020.  

        Vozový park MsP tvoria dve označené elektrické osobné motorové vozidlá zn. VW Golf 

Tieto vozidlá sú okrem označenia vystrojené aj svetelným a zvukovým signalizačným 

zariadením. 

          

        Výzbroj MsP v súčasnosti tvorí 12 ks krátkych guľových zbraní zn. Glock 17 a 7 ks  

krátkych guľových zbraní  ČZ vz. 82, kal. 9 mm Makarov využívaných na účely výcviku. 

Nakoľko sa z dôvodu pandémie COVID 19 nepodarilo navýšiť počet zbraní, v priebehu roka 

2021 plánujeme dokúpiť ďalšie zbrane zn. Glock 17 aby každý policajt mal pridelenú vlastnú 

služobnú zbraň a ČZ 82 následne vyradiť z evidencie MsP. 

 

Príslušníci MsP pri výkone služby využívajú tieto technické prostriedky: 

 

Technický prostriedok na zabezpečenie vozidla proti odjazdu: 

     - pre osobné autá  -  25  ks 

     - pre dodávky, SÚV – 1 ks 

 

Rádiostanice Motorola: 

     - základňová – 1 ks 

     - vozidlová – 1 ks 

     - prenosné – 8 ks 

Integračný zvukomer 2239 – 1 ks 

Prívesný vozík  s klietkou na prevoz odchytených psov – 1 ks 

Uspávacia puška – 1 ks 

Digitálny fotoaparát – 5 ks 

PC zostavy – 7 ks 

Notebook – 1 ks 

Prístroj na čítanie čipov psov – 2 ks 

Alkotester zn. Envitec 6020 – 1 ks 

Kovové mobilné zábrany/skladacie – 10ks  



PRAKTICKÁ ČINNOSŤ 

 

 

     V priebehu hodnoteného obdobia neboli na činnosť policajtov MsP podané žiadne 

opodstatnené sťažnosti.  

     V rámci výkonu služby bola práca policajtov MsP zameraná na zabezpečenie verejného 

poriadku a dozor nad dodržiavaním VZN a taktiež na plnenie úloh stanovených náčelníkom 

MsP alebo primátorom mesta Dunajská Streda. 

     V  roku 2020 policajti MsP počas hliadkovej činnosti zistili 11 trestných činov: 

- 1x krádež vlámaním do bytu,  

- 1x krádež vlámaním do predajne (páchateľ  bol zadržaný hliadkou MsP priamo na 

mieste činu),  

- 1x krádež vlámaním do bufetu (páchateľov policajti MsP spoločne s hliadkou OO PZ 

zadržali priamo na mieste činu,)  

- 1x falšovanie a pozmeňovanie verejnej listiny (páchateľa zadržali policajti MsP), 1x 

prípad krádeže súčiastok zo zaparkovaných motorových vozidiel (4 páchateľov z ČR 

zadržala hliadka MsP počas výkonu nočnej služby) , 

- 1x krádež bicykla (prípad bol objasnený policajtami MsP),  

- 1x krádež vlámaním do motorového vozidla,   

- 1 x ublíženie na zdraví (jednalo sa o prípad kedy bol fanúšik DAC DS napadnutý 

fanúšikmi Spartaku Trnava po skončení futbalového zápasu. Policajti MsP zistili 

páchateľa a prípad bol odovzdaný k ďalšiemu šetreniu na OO PZ).   

- 1x sa jednalo o prípad ťažkého ublíženia na zdraví a v 1 prípade o pokus vraždy.  

V prvom prípade bývalá manželka nožom napadla poškodeného  a niekoľko krát ho 

pichla do nohy. Poškodenému napriek tomu, že veľmi silno krvácal sa mu podarilo ujsť 

na Mestskú políciu, kde mu bola poskytnutá prvá pomoc a privolaná RZP, ktorá 

menovaného odviezla do NsP DS. Prípad bol z vecnej príslušnosti odstúpený na OR PZ 

DS. V prípade pokusu vraždy išlo napadnutie poškodeného bývalou manželkou, ktorá 

ho niekoľko krát pichla kuchynským nožom do nohy a hrudníka pričom mu spôsobila 

hlboké bodné rany vo vzdialenosti cca. 1 cm od srdca. Poškodeného pred vykrvácaním 

zachránilo  rýchle poskytnutie odbornej prvej pomoci zo strany hliadky MsP a následné 

privolanie RZP. Prípad bol odstúpený na OKP OR PZ Dunajská Streda, kde voči 

podozrivej bolo vznesené obvinenie pre pokus vraždy a osoba bola umiestnená do 

väzby, 

- V priebehu 1. polroka 2020 policajti MsP dokumentovali a objasnili aj prípady 

ohrozovania  psov. Jednalo sa o prípady kedy páchateľ počas niekoľkých mesiacov 

rozhadzoval na sídlisku medzi obytnými blokmi kúsky mäsa so špendlíkmi a klincami, 

čím v niekoľkých prípadoch spôsobil uhynutie psov. Výsledkom opatrení prijatých 

mestskou políciou sa podarilo policajtom MsP páchateľku prichytiť priami pri čine. 

Prípad bol zadokumentovaný a odovzdaný k ďalšiemu šetreniu OR PZ Dunajská Streda. 

Počas hodnoteného obdobia hliadky MsP riešili aj 46 prípadov rušenia nočného kľudu, 8 

prípadov narušenia občianskeho spolunažívania, 7 prípadov porušenia zákazu zakladania 

otvoreného ohňa, 5 požiarov na území mesta a 107 prípadov narušenia verejného poriadku.  

Policajti MsP 73 prípadov v zmysle zákona riešili vo vlastnej réžii v blokovom konaní  alebo 

dohovorom a ostatné boli odovzdané k realizácii policajtom OR PZ. V hodnotenom období 

policajti MsP dokumentovali aj 2 prípady rozkrádania a 27 prípadov poškodzovania majetku 

mesta, pričom v 7 prípadoch sa podarilo páchateľov chytiť priamo na mieste činu za pomoci 

kamerového systému MsP.  

     Použitie omamných a psychotropných látok hliadky MsP zistili v 4 prípadoch a podozrivých 

odovzdali k riešeniu na OR PZ Dunajská Streda. Ďalej počas hliadkovej služby zistili 



Poškodenie dopravných značiek hliadky MsP počas hliadkovej služby dokumentovali v 17 

prípadoch, pričom v 6 prípadoch sa podarili páchateľov zistiť a prípady realizovať. 

K znečisteniu verejného priestranstva došlo v 4 prípadoch. Tieto boli na základe informácií a 

záznamov z kamerového systému MsP objasnené a  odstúpené na príslušné orgány k ďalšiemu 

šetreniu. 

     Nelegálne skládky odpadu na území mesta  policajti MsP zistili a dokumentovali v 117 

prípadoch, pričom v 17 prípadoch sa podarili páchateľov usvedčiť. Tieto prípady boli riešené 

v blokovom konaní.  

     Počas hodnoteného obdobia hliadky Mestskej polície zadržali 32 osôb – migrantov, ktorí 

boli cez hranice prepašovaní v kontajneroch fy. Metrans na Povodskej ceste v Dunajskej Strede. 

V jednom prípade bola zaistená aj vec pochádzajúca z trestnej činnosti. Jednalo sa o bicykel, 

ktorý je majetkom Slovenskej pošte. 

Hliadky Mestskej polície sa v 3 prípadoch podieľali aj na odstraňovaní následkov živelnej 

pohromy (silným vetrom vyvrátené staré, poškodené stromy). 

     V priebehu roka 2020 policajti MsP dokumentovali aj 8 prípadov porušenia uznesenia Vlády 

SR v súvislosti s opatreniami proti šíreniu pandémie COVID 19. Tieto prípady boli odstúpené 

k ďalšiemu konaniu na príslušné orgány.  

     Donucovacie prostriedky (hmaty a chvaty sebaobrany) boli použité v 5 prípadoch. Všetky  

boli vyhodnotené ako oprávnené v zmysle § 14, ods. 1, písm. a, písm. b, § 15, písm. a  Zákona 

o obecnej polícii č. 564/1991 Zb.  V 7 prípadoch boli podozrivé osoby predvedené na útvar 

MsP a OO PZ Dunajská Streda.  

     Sťažnosť na činnosť policajtov bola v priebehu hodnoteného obdobia riešená v 2 prípadoch. 

V prvom sa jednalo o sťažnosť obyvateľky mesta voči postupu policajta MsP, ktorý jej zabránil 

vo vstupe na uzatvorený priestor, kde sa nachádzala osoba, ktorá ušla z povinnej karantény 

v Bratislave. Sťažnosť bola prešetrená a bola vyhodnotená ako neopodstatnená. 

V druhom prípade išlo o sťažnosť osoby, ktorá sa dopustila dopravného priestupku proti 

postupu policajta počas spracovania záznamu o priestupku. Sťažnosť bola vyhodnotená ako 

neopodstatnená. 

     Otvorenie bytu policajti MsP realizovali v 3 prípadoch. Jednalo sa byty starších osôb, ktoré  

už dlhšiu dobu neprejavovali znaky života. V dvoch prípadoch išlo o planý poplach zo strany 

príbuzných ale v jednom sa policajtom MsP podarilo zachrániť život staršiemu mužovi, ktorý 

spadol a bezvládne ležal na zemi niekoľko dní a v letnom počasí bol značne dehydratovaný. 

Podľa zistenia lekára mu zostávalo zo života len niekoľko hodín. 

     Počas roka 2020  bolo preverených 412 oznámení zo strany občanov.  Na MsP Ďalej bolo 

riešených aj 25 priestupkov podľa § 47-48 (3 prípady boli vybavené v blokovom konaní a 4 

boli oznámené príslušným orgánom). Bolo zistených a riešených 6 prípadov podľa § 49 (2 

prípady boli odložené, 2 odovzdané  a 2 oznámené na príslušné orgány) a 25 priestupkov podľa 

§ 50 Zák. o priestupkoch  (10 prípadov bolo odovzdaných príslušným orgánom a ostatné boli 

realizované v rámci kompetencie MsP). Policajti MsP počas hodnoteného obdobia riešili aj 16 

priestupkov za nedodržanie VZN mesta, pričom okrem samotnej dokumentácie sa samozrejme 

podieľali aj na ich objasnení. Z uvedeného počtu zistených priestupkov bolo 14 prípadov 

riešených v blokovom konaní a 2 oznámené príslušným orgánom. Podľa § 22 Zákona č. 

372/1990 Zb. bolo zadokumentovaných 1852 priestupkov, z ktorého počtu bolo 7 uložených, 

18 odložených, 22 prípadov oznámených príslušným orgánom a 1805 bolo riešených 

v blokovom konaní.  

     Na základe VZN mesta v 140 prípadoch bola vykonaná aj kontrola TAXI služieb 

vykonávajúcich činnosť na území mesta, pričom boli v 21 prípadoch zistené nedostatky, ktoré 

boli zadokumentované a odstúpené na právne oddelenie MsÚ Dunajská Streda k ďalšiemu 

konaniu. Na parkoviskách pri obytných blokoch policajti zistili a zadokumentovali celkom 32 

vrakov motorových vozidiel, z ktorých v 30 prípadoch sa podarilo vozidlá odstrániť a 2 prípady 



sú ešte v štádiu šetrenia, nakoľko vozidlo Seat Toledo je blokované exekútorským úradom od 

roku 2015 celkom 9x a majiteľ vozidla Renault Laguna je t.č. vo výkone trestu odňatia slobody 

v Rumunsku. 

     K riešeniu vrakov motorových vozidiel je potrebné podotknúť, že zisťovanie majiteľov 

nepojazdných vozidiel (tzv. vrakov) je veľmi náročné, nakoľko väčšina vozidiel už nemá 

pridelené evidenčné číslo a VIN číslo je umiestnené na voľne neviditeľnom mieste a väčšina 

majiteľov býva mimo Dunajskej Stredy alebo ich adresa je mesto Dunajská Streda alebo iné 

mestá.  

      Na kontrolu parkovania na platených parkoviskách boli vyčlenení 2 policajti, ktorí 

vykonávali kontrolu platených parkovísk a 2 policajti zabezpečujúci riešenie zistených 

priestupkov. V období od 1.1. do 31.12.2020 policajti prekontrolovali 145.589 motorových 

vozidiel. Z uvedeného počtu podľa systému nemalo platný parkovací lístok z automatu alebo 

formou SMS 2653 vozidiel. Na útvar MsP sa na základe predvolania dostavilo 1784 

vodičov, z toho počtu bolo 908 riešených  v blokovom konaní a uložených bolo na úseku 

parkovania celkom 39.700,- eur.  

Za priestupky podľa § 47-48 bola uložená bloková pokuta vo výške 70,- eur, za priestupky proti 

majetku podľa § 50 pokuta vo výške 130,- eur a za nedodržanie VZN mesta 330,- eur. Celkový 

počet uložených priestupkov  policajtmi MsP činí 40.230,- eur. 

     Mestská polícia okrem plnenia stálych úloh v niekoľkých prípadoch prípadoch 

zabezpečovala nerušený priebeh rôznych kultúrno-spoločenských akcií, futbalových zápasov 

FC DAC ako aj poskytovanie asistencie pre MsÚ Dunajská Streda, Policajný zbor SR a iné 

subjekty a organizácie. Tieto však vzhľadom k výskytu pandémie COVID 19 sa konali len 

ojedinele. 

     V hodnotenom období policajti MsP plnili aj úlohy v zmysle VZN o držaní psov na území 

mesta Dunajská Streda, pričom našli a odchytili 46 túlavých psov, pričom v 30 prípadoch 

policajti vypátrali ich pôvodných majiteľov a  zvieratá im boli vrátené, alebo zvieratám našli 

nových majiteľov a v 11 prípadoch boli odchytené psy odvezené do útulku pracovníkmi Dog 

Azylu vo Veľkom Mederi.  

     V priebehu roka 2019 boli na útvar MsP oznámené 2 prípady útoku psov. Tieto prípady boli 

riešené v rámci kompetencie MsP v blokovom konaní a taktiež aj ako ublíženie na zdraví 

policajtmi OO PZ Dunajská Streda. Policajti mestskej polície vykonávali aj kontrolu 

dodržiavania VZN o podmienkach držania psov na území mesta Dunajská Streda celkom v 232 

prípadoch, pričom v 8 prípadoch bola zistené nedostatky uložená aj bloková pokuta. 

    Okrem výkonu hliadkovej služby bola činnosť MsP zameraná aj na kontrolu reštauračných 

zariadení a iných verejnosti prístupných miest Počas hodnoteného obdobia bolo vykonaných  

celkom 176 kontrol, pričom v 6 prípadoch bola za nedodržanie VZN uložená bloková pokuta. 

Za účelom eliminovania podávania alkoholických nápojov mladým osobám bolo aj v minulom 

roku realizovaných 18 akcií pod názvom „MLÁDEŽ“.  Počas ktorých bolo zistených 12 

prípadov podávania alkoholu mladistvým osobám. Tieto prípady boli zadokumentované 

a odstúpené k ďalšiemu konaniu na príslušné mestské alebo obecné úrady. V priebehu roka 

2020 bolo realizovaných aj 5 akcií pod názvom  „TABAK“. Tieto boli zamerané na 

dodržiavanie zákona č. 377/2004 Zb. o ochrane nefajčiarov. Počas akcií policajti MsP zistili 

celkom 6 prípadov, ktoré boli riešené v blokovom konaní alebo napomenutím. 

 

 

VÝKON SLUŽBY V AREÁLY TERMÁLNEHO KÚPALISKA 

 

 

     Na základe dohody medzi MsP a vedením Termálneho kúpaliska, od začiatku letného 

obdobia do konca septembra policajti Mestskej polície vykonávali službu aj v areály kúpaliska 



v Dunajskej Strede. Kontroly boli vykonávané v nepravidelných intervaloch počas celého dňa 

so zameraním na zabránenie krádeží vecí v areály kúpaliska, krádeží motorových vozidiel 

zaparkovaných na území kúpaliska ako aj vlámaním nich. Počas výkonu služby v hodnotenom 

období bolo na území Termálneho kúpaliska riešených celkom 12 prípadov narušenia verejného 

poriadku a výtržníctva. Tieto prípady boli riešené v rámci kompetencií mestskej polície. Okrem 

toho bolo na parkovisku zistených  11 prípadov,  kedy vodiči riadne nezabezpečili svoje vozidlá 

proti odcudzeniu, t.j. nechali vozidlá neuzamknuté alebo nechali stiahnuté okná a takto 

umožnili prípadné odcudzenie vozidiel alebo vecí ktoré sa v nich nachádzali. Tieto prípady 

policajti MsP riešili napomenutím ale aj uložením blokovej pokuty. 

 

 

 

SPOLUPRÁCA S  INÝMI ÚTVARMI, ORGÁNMI A ORGANIZÁCIAMI 

 

 

     V rámci spolupráce počas roka 2020 policajti MsP svoju činnosť okrem zabezpečovania 

verejného poriadku zamerali hlavne na získavanie informácií k trestným činom a priestupkom 

páchaným na území mesta Dunajská Streda. Počas tejto činnosti boli v 4 prípadoch získané 

konkrétne informácie týkajúcich sa výroby a distribúcie drog na území mesta podľa § 171 a 

172 Trestného zákona, v 1 prípade išlo o krádež vlámaním a v 2 prípadoch o poškodzovanie 

cudzej veci. Poznatky boli z vecnej príslušnosti odstúpené k ďalšiemu šetreniu na OR PZ 

Dunajská Streda.  

     S Kriminálnou políciou spolupráca v hodnotenom období ako to bolo aj v predchádzajúcich 

obdobiach bola na veľmi dobrej  úrovni. Oba útvary si vzájomne pomáhali ako pri poskytovaní 

potrebných informácií a poznatkov súvisiacich s prácou oboch útvarov. MsP okrem iného 

poskytovala súčinnosť pri zabezpečovaní miesta trestného činu, strážení predvedených osôb 

ako aj v 31 prípadoch asistenciu pri výsluchoch a domových prehliadkach.  

     Spoluprácu s ODI môžeme taktiež kladne hodnotiť. Spočívala prevažne v poskytovaní 

súčinnosti pri riadení premávky pri dopravných nehodách, kultúrnych a iných spoločenských 

akciách. Zo strany ODI boli pre potreby MsP poskytované informácie (údaje k vozidlám, 

pomoc pri dokumentácii dopravných priestupkov atď.).  

     Spolupráca s Odborom poriadkovej polície v priebehu hodnoteného obdobia sa oproti 

predchádzajúcemu roku výrazne zlepšila. Prejavila sa hlavne pri zabezpečovaní športových aj 

kultúrnych podujatí.  Vzájomnú spoluprácu medzi hliadkami MsP aj OO PZ možno hodnotiť 

veľmi kladne, nakoľko si vypomáhali hlavne pri výjazdoch na objekty, zabezpečovaní miesta 

trestných činov alebo priestupkov, ale aj pri poskytovaní súčinnosti pri šetreniach v rómskej 

osade a pod.  Hliadky MsP a OO PZ spoločnými silami zadržali páchateľov krádeže vlámaním.. 

Spoločne sa podieľali aj na zabezpečovaní poriadku na odberných miestach v súvislosti s 

COVID 19.  MsP počas hodnoteného obdobia poskytovala  aj zábery z kamier umiestnených 

na území mesta, čím napomáhala pri objasňovaní oznámených trestných činov aj priestupkov.  

     V priebehu roka 2020 MsP poskytovala potrebnú súčinnosť aj pre NAKA a iné súčasti PZ 

SR (Železničná polícia a pod...)..  

V priebehu dovolenkového obdobia v letných mesiacoch poriadok v meste a bezpečnosť 

obyvateľov zabezpečovali viac členné hliadky MsP Dunajská Streda.  

     Spolupráca s pracovníkmi Hasičského a záchranného zboru bola realizovaná v 13 prípadoch, 

asistencia pre RZP NsP Dunajská Streda v 45 prípadoch, pracovníkom Sociálnych služieb v 48  

prípadoch, pre Exekútorský úrad 3 krát  a peňažné ústavy v 14 prípadoch.  Policajti MsP počas 

hodnoteného obdobia vybavili 157 dožiadaní pre rôzne organizácie. Jednalo sa o dožiadania 

hlavne z exekútorských úradov a z Okresného súdu v Dunajskej Strede 

 



KRIMINÁLNO-PREVENČNÁ A OSVETOVÁ ČINNOSŤ 

 

 

        Preventívna činnosť v roku 2020 ako aj v predchádzajúcich rokoch bola plánovaná v 

súlade so Stratégiou prevencie kriminality v Slovenskej republike, ako aj požiadavkami 

aktuálnej situácie na úseku sociálno-patologických javov v meste Dunajská Streda. 

Prostredníctvom osobitných preventívnych činností v situačnej prevencii a prevencii viktimácie 

bola činnosť MsP zameraná na zvýšenie bezpečnosti obyvateľov mesta, zabezpečenia 

podmienok dodržiavania verejného poriadku v meste,  ako aj na prezentovanie činnosti MsP. 

K hlavným oblastiam na úseku prevencie kriminality patrí prednášková činnosť. Plánovaná 

tematika besied mala byť prispôsobená potrebám, ktoré vyplynuli z vyhodnotenia aktuálneho 

stavu v oblasti dodržiavania verejného poriadku. Ako v predchádzajúcich obdobiach, tak aj na 

rok 2020 bol vypracovaný koncept prednášok a besied na MŠ, ZŠ a SŠ, ktorý bol ponúknutý 

materským, základným aj stredným školám v meste. Besedy boli zamerané na oblasť 

popularizácie práce MsP, prevencie kriminality a sociálno-patologických javov, prevencie 

drogových závislostí, prevencie šikanovania, dopravnej výchovy a významnou súčasťou bolo 

aj oboznamovanie mládeže s VZN mesta, ktoré sú touto vekovou skupinou najčastejšie 

porušované.   

     Tieto aktivity Mestskej polície však v priebehu roka neboli realizované, nakoľko školy boli 

pre pandémiu COVID 19  od začiatku marca do konca roka zatvorené.  

     Činnosť policajtov bola zameraná hlavne na zabezpečenie dodržiavania nariadenia Vlády 

SR v súvislosti so šírením pandémie COVID 19. 

      V vzhľadom ku krízovej situácii počas roka 2020 MsP v Dunajskej Strede realizovala len 

niekoľko z plánovaných projektov s tematikou prevencie kriminality, určených pre všetky 

vekové skupiny obyvateľov mesta. Jednalo sa o 

• preventívny projekt „Bezpečné mesto Dunajská Streda“  

• preventívny projekt „Rozširovanie a modernizácia MKS“ - projekt situačnej prevencie 

• preventívny projekt „Pult centrálnej ochrany“  

• Prevencia drogových závislostí a fajčenia 

• Prevencia alkoholizmu mládeže 

      V rámci projektu „Bezpečné mesto Dunajská Streda“ bola, činnosť policajtov MsP 

zameraná na ochranu majetku obyvateľov mesta. Bola vykonávaná nepretržitá 24 hodinová 

služba. Nočné hliadkové služby boli pravidelne zabezpečované aj so služobným psom MsP. 

Počas dní pracovného voľna boli služby podľa možností čo najčastejšie zabezpečované dvomi 

hliadkami MsP. Výsledkom služby v nočných hodinách bolo, že policajti MsP v niekoľkých 

prípadoch zadržali páchateľov krádeží vlámaním do rôznych objektov priamo na mieste činu. 

Taktiež boli zadržaní páchatelia poškodzovania cudzej veci, hlavne motorových vozidiel 

odstavených na parkoviskách pri obytných blokoch. Na základe záberov z kamerového systému 

boli realizované aj prípady krádeží vecí z obchodov a iných objektov ako aj páchatelia 

výtržností a iných priestupkov.     

      Za účelom zefektívnenia práce MsP na úseku ochrany majetku fyzických ako aj 

právnických osôb sa sústavne rozširuje tzv. pult centrálnej ochrany (PCO), pričom ochranu 

napojených objektov zabezpečujú policajti MsP nepretržite počas 24 hodín. 

      V rámci prevencie drogových závislostí a fajčenia bolo vykonaných 5 policajných akcií, 

pričom bolo počas kontrol školských dvorov a parkov hliadkou MsP nájdených 2 ks použitých 

injekčných striekačiek a  3 ks po domácky vyrobených prostriedkov na fajčenie marihuany tzv. 

BONGO a igelitové vrecúška so zvyškami marihuany a inej drogy. Boli získavané aj poznatky 

k drogovej trestnej činnosti, ktoré boli následne odstúpené na OR PZ Dunajská Streda. 

      Z dôvodu realizácie projektu prevencie alkoholizmu mládeže bolo vykonaných 18 akcií za 

účelom eliminovania užívania alkoholických nápojov mladými osobami. Počas týchto akcií 



bolo zistených celkom 12 prípadov užívania alkoholických nápojov mladistvými osobami. 

Tieto prípady boli zistené hlavne počas letných mesiacov, kedy nebol obmedzený pohyb osôb.                          

         

 

 

KAMEROVÝ  A  MONITOROVACÍ SYSTÉM MsP 

 

 

        V rámci plnenia projektu „Bezpečné mesto Dunajská Streda“, ktorý je zároveň nosným 

pilierom preventívnej činnosti MsP bolo potrebné vybudovanie a prevádzkovanie kvalitného 

kamerového a monitorovacieho systému. Cieľom uvedeného projektu je zabezpečiť 

obyvateľom a návštevníkom mesta pocit bezpečia v uliciach mesta a to v denných aj v nočných 

hodinách. Má byť prostriedkom účinného boja proti kriminalite, predovšetkým jej presunom 

do okrajových častí mesta až úplnej likvidácie. Zároveň má slúžiť aj k zvýšeniu efektívnosti 

zásahov mestskej polície. Prostredníctvom kamerového systému je možné sledovať 

bezpečnostnú situáciu v meste nepretržite počas 24 hodín. V súvislosti vybudovaním nového, 

účinného kamerového systému bolo zriadené tzv. chránené pracovisko, kde nepretržitú službu 

v súčasnosti zabezpečuje 6 osôb so zníženou pracovnou schopnosťou. Opodstatnenosť 

zriadenia 24 hodinovej služby pri monitorovacom systéme a nepretržitej hliadkovej služby 

v meste potvrdzuje aj skutočnosť, že pracovníci obsluhy počas svojho pôsobenia zistili 

niekoľko desiatok trestných činov a priestupkov na úseku KV do motorových vozidiel, 

poškodzovania cudzej veci ako aj výtržníctva. V priebehu minulého roka boli na základe 

záznamov z kamier objasnené aj závažné trestné činy  ako sú lúpeže, ublíženie na zdraví, 

krádeže vlámaním do rímsko-katolíckeho kostola a krádeže vlámaním do motorových vozidiel.  

     V priebehu roka 2020 fungovala aj stála  služba MsP, ktorej činnosť spočíva okrem výdaja 

zbraní a streliva hliadkam MsP aj v prijímaní oznámení zo strany občanov. V ich 

dokumentácii, poskytovaní informácií hliadkam ako aj v ich riadení počas neprítomnosti 

náčelníka MsP. Tento úsek zabezpečovalo 5 policajtov MsP. Policajti v dennej dobe prijímajú 

a riešia oznámenia a v nočných hodinách vykonávajú aj hliadkovú službu na území mesta. 

Ďalším dôležitým momentom je, že 159 funguje nepretržite počas 24 hodín, výsledkom čoho 

bolo, že v období od 1.1.2020 do 31.12.2020 na MsP prijatých a následne riešených celkom 

412 prípadov (oznámení zo strany občanov). 

     Z dôvodu skvalitnenia poskytnutej služby sa aj v  minulom roku pokračovalo v  

modernizácii a  rozširovaní kamerového systému. Staré kamery boli nahradené v súčasnej dobe 

najmodernejšími prístrojmi. Boli vybudované monitorovacie miesta, ktoré sme sa snažili 

umiestniť čo najefektívnejšie a v miestach, kde sa už nachádzajú slučky optickej siete, pričom 

v súčasnej dobe už mesto monitoruje 43 kamier, avšak na monitoroch môžeme sledovať až 82 

pohľadov, nakoľko v prevádzke máme okrem klasických aj kamery s tromi a  dokonca až so 

štyrmi hlavami. Tieto kamery sú moderné a veľmi efektívne, nakoľko registrujú prakticky 

všetko, čo sa v ich zornom poli udeje. Preto v budúcnosti plánujeme práve takýmito kamerami 

nahradiť otočné, ktoré sa samé otáčajú okolo svojej osy v určitom časovom intervale alebo 

prostredníctvom obsluhy systému,  ktorá sa však v tom čase vie sústrediť len na kameru s ktorou 

pracuje a nedokáže sledovať zábery ďalších kamier.  4 nové monitory  so 147 cm uhlopriečkou. 

boli doplnené aj 2 menšími na  ktorých je zabezpečené rýchlejšie vyhľadávanie potrebných 

záberov pracovníkmi operačného strediska.            

      Vzhľadom k  efektívnejšiemu využitiu policajtov počas hliadkovej služby a skvalitneniu 

ochrany majetku súkromných ako aj právnických osôb na území mesta Dunajská Streda, 

Mestská polícia prevádzkuje aj pult centrálnej ochrany (PCO) na ktorý je v súčasnej dobe 

napojených 54 objektov. Chránených je 16 objektov vo vlastníctve mesta a 38  objektov 

komerčného charakteru. Tu ide o súkromné objekty t.j. predajne, čerpacie stanice, areály firiem 



a samozrejme aj rodinné domy. Rozpracované sú aj ďalšie objekty, ktoré po vykonaní 

potrebných technických úprav budú napojené na pult centrálnej ochrany MsP v priebehu 1. pol 

roka 2021.  

     V priebehu hodnoteného obdobia na PCO prišlo 545 poplachov z chránených objektov a 

461 prípadov bolo realizovaných výjazdom na miesto poplachu a zvyšných 84 poplachov bolo 

zapríčinených zlou manipuláciou so signalizačným zariadením, preto výjazd policajtov na 

miesto nebol potrebný. 

      Počas roka 2020 nedošlo k narušeniu chránených objektov.  

 

 

ZÁVER 

 

 

        Na záver možno konštatovať, že Mestská polícia v Dunajskej Strede svojou činnosťou 

vykonávanou v roku 2020 na úseku verejného poriadku, ochrane života, zdravia a majetku 

obyvateľov, ako aj ochrane životného prostredia je na dobrej ceste k zabezpečeniu 

nezastupiteľného miesta v meste Dunajská Streda a vybudovaniu dôvery u občanov Dunajskej 

Stredy. Počas celého hodnoteného obdobia sa zabezpečovali úlohy vymedzené zákonom o 

obecnej polícii č. 564/91 Zb., pričom tieto úlohy sa budú prioritne zabezpečovať aj počas 

nasledujúceho obdobia.  
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