SPRÁVA O ČINNOSTI
MESTSKEJ POLÍCIE MESTA MARTIN
ZA ROK 2011
určená pre Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
v zmysle § 26a zákona SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii
v znení neskorších predpisov

1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE
sídlo Mestskej polície:

Mesto Martin – Mestská polícia
J. Lettricha 5
036 49 Martin

názov mesta:

Mesto Martin

kontaktné údaje:

telefón:
fax:
e-mail:
web:

hodnotiace obdobie:

01. 01. 2011 – 31. 12. 2011

043 4111159
043 4230885
msp@martin.sk
http://policia.martin.sk/

2. ŠTATISTICKÉ ÚDAJE
Výkaz štatistických údajov správy o činnosti Mestskej polície mesta Martin
za obdobie od 1. januára 2011 do 31. decembra 2011
Tab. I.: Počet príslušníkov Mestskej polície
1
1a
2
3
4
5

Plánovaný počet príslušníkov Mestskej polície
Skutočný počet príslušníkov Mestskej polície
Počet prijatých príslušníkov Mestskej polície
Počet prepustených príslušníkov Mestskej polície
Počet príslušníkov Mestskej polície, ktorí boli právoplatne odsúdení za
spáchanie úmyselného trestného činu
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

65
61
5
9
61

Tab. II.: Sťaţnosti na príslušníkov Mestskej polície
1
2

Počet opodstatnených sťažností na príslušníkov Mestskej polície
Počet neopodstatnených sťažností na príslušníkov Mestskej polície
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Tab. III.: Zákroky, donucovacie prostriedky a útoky na príslušníkov Mestskej polície
1
2
2a
3
3a
4
4a
5
6
7
8
9
9a
10
10a

Počet vykonaných zákrokov
Počet prípadov použitia zbrane
Z toho neoprávnených
Počet prípadov varovného výstrelu do vzduchu
Z toho neoprávnených
Počet prípadov použitia donucovacích prostriedkov
(celkom / technický prostriedok na zabránenie odjazdu motorového vozidla)
Z toho neoprávnených
Počet prípadov, v ktorých došlo k zraneniu osoby, proti ktorej zákrok
smeroval
Počet prípadov, v ktorých došlo k usmrteniu osoby, proti ktorej zákrok
smeroval (do 24 hod.)
Počet prípadov, v ktorých došlo pri zákroku k zraneniu nezúčastnenej
osoby
Počet prípadov, v ktorých došlo pri zákroku k usmrteniu nezúčastnenej
osoby (do 24 hod.)
Počet prípadov, v ktorých došlo pri zákroku k spôsobeniu škody na
majetku
Z toho so spôsobením škody na majetku mesta
Počet útokov na príslušníkov Mestskej polície (pri plnení úloh Mestskej polície
alebo v súvislosti s ich plnením)
Z toho so zranením príslušníka Mestskej polície

8649
1953 / 1943
1
5
5
-

Tab. IV.: Činnosť pri plnení úloh Mestskej polície
1
2
3
4
5
6

Počet osôb, ktorým bola obmedzená osobná sloboda zákrokom príslušníka
Mestskej polície
Počet osôb predvedených na útvar Mestskej polície
Počet osôb predvedených na útvary Policajného zboru
Počet nájdených osôb, po ktorých bolo vyhlásené pátranie
Počet nájdených vecí, po ktorých bolo vyhlásené pátranie
Počet nájdených motorových vozidiel, po ktorých bolo vyhlásené pátranie

1

62
52
10
1

Výkaz štatistických údajov správy o činnosti Mestskej polície mesta Martin
za obdobie od 1. januára 2011 do 31. decembra 2011 – pokračovanie
Tab. V.: Priestupky (zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších
predpisov)

1 Celkový počet zistených
priestupkov vlastnou činnosťou
2 Celkový počet oznámených
priestupkov na útvar mestskej
polície
3 Celkový počet uložených
priestupkov
4 Celkový počet odložených
priestupkov
5 Celkový počet odovzdaných
priestupkov
6 Celkový počet oznámených
priestupkov príslušnému orgánu
7 Celkový počet priestupkov
prejednaných v blokovom konaní
výška finančnej hotovosti (€)
8 Z toho celkový počet priestupkov
prejednaných v blokovom konaní
vydaním bloku na pokutu
nezaplatenú na mieste
výška finančnej hotovosti (€)

§ 47-48

§ 49

§ 50

§ 22

Všeobecne
záväzné
nariadenia
mesta

Ostatné

Spolu

138

6

44

3583

409

24

4204

9

35

53

5

24

4

130

1

5

34

3

3

2

48

-

8

5

5

3

1

22

-

13

7

6

12

-

38

1

4

1

48

4

-

58

145

11

50

3526

411

25

4168

1917

209

1172

41710

6189

631

51828

55

8

38

208

189

14

512

1048

169

987

6725

3973

371

13273

3. OPISNÁ ČASŤ
a) Počet príslušníkov obecnej polície, ktorí v hodnotenom období nastúpili na
odbornú prípravu príslušníka obecnej polície:
Jedná sa o 1 príslušníka Mestskej polície mesta Martin.
b) Prevaţujúce predmety sťaţností na príslušníkov obecnej polície:
V r. 2011 Mesto Martin vybavovalo celkom 4 sťaţnosti smerujúce proti
príslušníkom Mestskej polície mesta Martin, z toho všetky 4 sťažnosti boli
neopodstatnené. (Okrem týchto 4 sťažností bola Mestu Martin doručená ešte jedna
sťažnosť smerujúca proti príslušníkom Mestskej polície, ktorá však bola anonymná,
a preto bola v zmysle zákona odložená.)
c) Plnenie úloh obecnej polície pri mimoriadnych udalostiach:
V r. 2011 nedošlo na území mesta Martin k žiadnym mimoriadnym udalostiam,
na ktorých riešení by sa aktívne podieľala Mestská polícia mesta Martin.
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d) Plnenie úloh obecnej polície pri zabezpečovaní verejného poriadku v obci,
ochrany ţivotného prostredia, poriadku, čistoty a hygieny v uliciach, iných
verejných priestranstvách a verejne prístupných miestach:
Verejný poriadok bol zabezpečovaný v nepretržitej 24-hodinovej prevádzke
vykonávaním najmä obchôdzkovej služby a tiež hliadkovej a obchôdzkovej služby
realizovanej systémom tzv. mikrorajónov. Mestská polícia mesta Martin nepretržite
disponuje aj dvojčlennou zásahovou jednotkou, a v mesiacoch máj až september
v dennej dobe v prípade priaznivého počasia aj dvojčlennými cyklohliadkami, ktoré
v roku 2011 odpracovali celkom 839 hodín.
Na uvedenom úseku bolo v roku 2011 vykonaných v zmysle zákona SNR č.
564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov celkom 8649 zákrokov.
e) Plnenie úloh obecnej polície pri porušení zákazu poţitia alkoholických nápojov a
iných návykových látok osobou maloletou do 15 rokov alebo mladistvou do 18
rokov:
Na tomto úseku bolo v roku 2011 zistených celkom 29 prípadov poţitia
alkoholu osobami mladšími ako 18 rokov, z toho v 27 prípadoch sa jednalo
o osoby mladistvé (od 15 do 18 rokov) a v 2 prípadoch sa jednalo o osoby maloleté
(mladšie ako 15 rokov). Všetky zistené prípady boli v zmysle zákona oznámené
primátorom miest, resp. starostom obcí podľa trvalého bydliska osôb mladších ako 18
rokov, ktorým bolo preukázané požitie alkoholických nápojov. Zároveň boli vždy
vyrozumení aj zákonní zástupcovia týchto osôb. Za podanie alkoholických nápojov
osobám mladším ako 18 rokov bolo uložených celkom 23 blokových pokút
v súhrnnej výške 593 €.
f) Plnenie úloh obecnej polície pri zabezpečovaní verejného poriadku v obci pri
organizovaní verejných telovýchovných, športových, kultúrnych alebo iných
podujatí:
Mestská polícia mesta Martin zabezpečovala verejný poriadok počas konania
všetkých domácich zápasov hokejovej extraligy. Mestská polícia mesta Martin
zabezpečovala verejný poriadok aj počas konania všetkých kultúrnych akcií
organizovaných Mestom Martin.
g) Stručný opis spolupráce obecnej polície s inými orgánmi:
Na prvom mieste treba uviesť spoluprácu Mestskej polície mesta Martin
s Policajným zborom Slovenskej republiky. Táto spolupráca aj v roku 2011 bola na
štandardnej úrovni. V prípade potreby sa organizovali spoločné akcie na úseku
verejného poriadku a cestnej premávky, na požiadanie boli na policajné akcie
a úkony velení príslušníci Mestskej polície ako nezúčastnené osoby. Spoločný výkon
sluţby Mestskej polície mesta Martin a Policajného zboru bol v roku 2011 realizovaný
celkom 36-krát; z toho v 6 prípadoch sa jednalo o spoločné hliadky v rámci
preventívno-bezpečnostných akcií s príslušníkmi Okresného dopravného inšpektorátu
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Policajného zboru, v 1 prípade o spoločné hliadky v rámci preventívno-bezpečnostnej
akcie zameranej na elimináciu podávania alkoholu osobám mladším ako 18 rokov, v
18 prípadoch sa jednalo o domové prehliadky a v 11 prípadoch o ostatné úkony
(asistencia pri vyprataní osoby z bytu, monitorovanie neprispôsobivých občanov
vrátane bezdomovcov, účasť na niektorých vyšetrovacích úkonoch: rekognícia,
prehliadka motorového vozidla a pod.). Okrem toho Mestská polícia spolu
s Policajným zborom zabezpečovala verejný poriadok v okolí zimného štadióna MHC
Martin počas všetkých zápasov hokejovej extraligy.
V r. 2011 bolo pri plnení úloh príslušníkmi Mestskej polície odovzdaných
príslušníkom Policajného zboru celkom 119 podozrení zo spáchania trestného činu,
čo je o 7 prípadov viac než v r. 2010.
Na tomto mieste je potrebné uviesť, že v roku 2011 boli zo strany Policajného
zboru na území celej Slovenskej republiky zrušené zmluvy o spolupráci pri ochrane
verejného poriadku medzi jednotlivými mestami, resp. obcami a krajskými
riaditeľstvami Policajného zboru. Takto bola zrušená aj Zmluva č. 22/2007
o spolupráci pri ochrane verejného poriadku uzavretej medzi Krajským
riaditeľstvom Policajného zboru v Ţiline a Mestom Martin, ktorá bola platná od
6. novembra 2007.
Mestská polícia mesta Martin spolupracovala aj s príslušnými útvarmi
Vojenskej polície, s ktorými v prípade potreby koordinuje svoju činnosť.
Mestská polícia mesta Martin ďalej spolupracuje aj so súdmi Slovenskej
republiky, kde na základe ich žiadostí doručuje súdne zásielky.
Mestská polícia mesta Martin spolupracuje aj so súdnymi exekútormi
(príslušníci Mestskej polície sú v tomto kontexte v pozícii zástupcov obce) a s Úradom
práce, sociálnych vecí a rodiny. V roku 2011 bolo zo strany Mestskej polície mesta
Martin podaných 170 návrhov na vykonanie exekúcie.
h) Názov a stručný opis uskutočneného preventívneho projektu alebo iných
uskutočnených preventívnych aktivít:
Mestská polícia mesta Martin v r. 2011 realizovala celkom 4 preventívne
projekty určené pre ţiakov školských a predškolských zariadení (ŠTVORLÍSTOK,
SPRÁVAJ SA NORMÁLNE /projekt Policajného zboru Slovenskej republiky –
spolupráca s PZ SR/, KAMARÁT AX a MODRÝ SEMAFOR). Celkovo bolo na
úseku prevencie v jednotlivých školských a predškolských zariadeniach pod vedením
11 príslušníkov Mestskej polície mesta Martin vykonaných 269 prednášok,
ktorých sa v 137 triedach zúčastnilo celkom 2904 detí.
Do projektu ŠTVORLÍSTOK boli zapojení žiaci 2. stupňa (ročníky 6.-8.)
základných škôl na území mesta Martin.
Cieľ projektu: Vybudovanie úzkej spolupráce medzi políciou a mládežou postavenej
na pevných základoch vzájomnej dôvery. Poukázať na pravé hodnoty života ako
princípy demokracie, ktoré pomáhajú rozvíjať medziľudské vzťahy a úctu človeka
k inému človeku. Schopnosť mládeže zodpovedne sa rozhodovať má ešte veľké
rezervy, preto je dôležité orientovať mladých ľudí k zodpovednosti, a to nielen
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napomínaním a zákazmi (užívanie návykových látok vrátane alkoholu, prepadnutie
kriminálnej činnosti, násilnému sebapresadzovaniu a nadradenosti). Poukázať na
dôsledky a následky týchto negatívnych konaní, ktoré neraz vedú k poškodeniu
zdravia, k strate života a deštrukcii rodinných a sociálnych vzťahov. Mládež je v rámci
tohto projektu systematicky vedená aj k pochopeniu právnych dôsledkov svojich
rozhodnutí a konania.
Do projektu SPRÁVAJ SA NORMÁLNE boli zapojení žiaci 2. stupňa (5.
ročníky) základných škôl na území mesta Martin. Tento projekt bol realizovaný na
základe spolupráce s Policajným zborom Slovenskej republiky.
Cieľ projektu: Budovanie mostu dôvery medzi políciou, školou, dieťaťom, rodinou
a verejnosťou. Pomáhať deťom uvedomiť si normy správania a pravé životné hodnoty.
Výchova k bezpečnému a zodpovednému správaniu sa detí, oboznámenie detí
o dôsledkoch nebezpečného a nevhodného správania sa, osvojenie si poznatkov o tom,
ako sa vyhnúť riziku stať sa obeťou trestného činu, prípadne jeho páchateľom,
prehĺbenie poznatkov o práci príslušníkov Policajného zboru. Tento projekt netreba
osobitne predstavovať, pretože je Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky dôverne
známy.
Do projektu KAMARÁT AX, ktorý je čiastkovým projektom prevenčnovýchovného projektu „BEZPEČNÉ MESTO MARTIN“, boli zapojené deti
predškolského veku v materských školách a žiaci 1. stupňa základných škôl na území
mesta Martin.
Cieľ projektu: Informovať o rozličných nebezpečenstvách a nástrahách, ktoré číhajú
na deti a zároveň ich primerane ich veku vzdelávať, ako sa nestať obeťami
nebezpečných situácií. Učiť maloleté deti ako chodcov k samostatnosti a bezpečnosti
na ceste do a z predškolského zariadenia, resp. školy a pokúsiť sa vštepiť im pevné
základy bezpečného trávenia voľného času pri hrách a športových aktivitách.
Osvojovať si myšlienky racionálneho životného štýlu. Policajti vo vybraných
materských a základných školách realizovali besedy na 4 témy počas celého školského
roka: 1. Čo je polícia, čo robiť, keď sa stratím; 2. Bezpečné hry doma a na ulici; 3.
Bezpečný kontakt so zvieratami; 4. Dopravná výchova. Maskot projektu – biely
plyšový psík menom AX, ktorého každá trieda dostala pri prvom stretnutí, sa stal
verným priateľom detí, akýmsi detským „vzorom“ k pozitívnemu prístupu k životu, no
najmä ich ochrancom.
Do projektu MODRÝ SEMAFOR boli zapojené deti z materských škôl a tiež
žiaci 1. stupňa základných škôl na území mesta Martin.
Cieľ projektu: Oboznámiť deti s pravidlami cestnej premávky v potrebnom rozsahu,
no najmä podporiť ich, aby sa správali bezpečne a ohľaduplne. Okrem tohto aj
poskytnúť deťom praktické návody na zvládnutie nepríjemných situácií: stratenie sa
v cudzom meste, stretnutie sa s túlavým zvieraťom a pod. Cielené pôsobenie smeruje
aj do oblasti nástrah v súvislosti s látkovými a nelátkovými závislosťami. Oboznámiť
deti s pravidlami slušného správania na verejnosti a zároveň poukázať na vznikajúce
odchýlky od slušného správania, akými sú napr. záškoláctvo, šikanovanie, krádeže
a poškodzovanie majetku, konfliktné situácie (ako im predchádzať alebo ako im
zabrániť).
Okrem vyššie uvedených projektov boli na pôde stredných škôl vykonané
4 prednášky na tému „Obchodovanie s ľuďmi“. Ďalej bolo vykonaných viacero
podujatí venovaných občianskej verejnosti, najmä deťom a mládeži, kde Mestská
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polícia mesta Martin prezentovala modelové situácie zásahovej jednotky a oboznámila
žiakov s technickým vybavením Mestskej polície (práca s rádiostanicou, zakladanie
technického prostriedku na zabránenie odjazdu motorového vozidla, iné donucovacie
prostriedky – napr. putá); bolo vykonaných celkom 6 takýchto prezentácií. Tiež bolo
vykonaných celkom 29 besied na vybranú tému („Tvoja správna voľba“–
v spolupráci s Okresným riaditeľstvom Policajného zboru v Martine, „Trestné
a priestupkové právo“, „ Dopravná výchova“, „Bezpečne doma a na ceste“, „Ochrana
človeka a prírody“, „Závislosti“, „Bezpečné správanie“, „Šikanovanie“).
Okrem uvedených aktivít Mestská polícia zabezpečovala bezpečný a plynulý
prejazd cyklotrasou v rámci výchovno-vzdelávacích aktivít základných škôl.
Denne počas dní školského vyučovania v čase od 07:00 h do 08:00 h boli
príslušníci Mestskej polície velení na priechody pre chodcov za účelom zabezpečenia
bezpečného prechodu detí cez vozovku v blízkosti vybraných základných škôl, pri
ktorých sa nachádzajú frekventované cestné komunikácie.
i) Počet a druh dopravných prostriedkov pouţívaných pri plnení úloh obecnej
polície:
7 osobných motorových vozidiel:

KIA Rio (3 x)
KIA Cee´d (1 x),
SUZUKI Ignis (1 x),
ŠKODA Octavia Combi (1 x),
ŠKODA Fabia Combi (1 x).

2 bicykle,
2 elektrobicykle.
j) Počet, druh a typ výzbroje pouţívanej príslušníkmi obecnej polície pri plnení
úloh obecnej polície:
Pi ČZ 75 BD:
16 ks
Pi K 100:
10 ks
Pi ČZ 75 B:
37 ks
Pi ČZ 75 P 07:
5 ks
______________________
SPOLU:
68 ks
k) Druh a stručný opis výstrojných súčiastok pouţívaných príslušníkmi obecnej
polície pri plnení úloh obecnej polície, ktoré určila obec všeobecne záväzným
nariadením:
Ďalšie výstrojné súčiastky Mestskej polície mesta Martin vychádzajú
z Organizačného a Výstrojného poriadku schváleného v rámci Všeobecne záväzného
nariadenia mesta Martin č. 36 o mestskej polícii a pozostávajú z doplnkov, ktoré sú
v súlade so zákonom SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších
predpisov, ako napr. letná šiltovka, zimná čiapka, polokošele s krátkymi i dlhými
rukávmi, spodná bielizeň, termobielizeň, teplá bielizeň, rukavice, šál, mikina, pulóver,
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výstrojné súčiastky pre cyklohliadky, výcviková rovnošata; primerane s označením
Mestskej polície.
l) Druh a stručný opis technických prostriedkov pouţívaných príslušníkmi obecnej
polície pri plnení úloh obecnej polície:
-

rádiostanice zn. Motorola (základňová, ručné a vozidlové) s GPS,
digitálne fotoaparáty a kamery,
lampáše a zastavovacie tyče s červeným svetlom,
technické prostriedky na zabránenie odjazdu motorového vozidla,
alkotest Dräger 7410 s príslušenstvom,
alkotest Dräger 7510 s príslušenstvom,
zvukomer Brüel & Kjær typ 2239 s príslušenstvom,
nahrávacie zariadenie telefonických a rádiových hovorov DialLog,
fotopasca zn. Moultrie Spy Game I-45,
systém centralizovanej ochrany objektov „DUNAJ“,
mestský kamerový monitorovací systém,
elektronický strážca seniorov.

m) Vyuţívanie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska:
Mestská polícia mesta Martin nemá zriadenú chránenú dielňu ani chránené
pracovisko.
n) Počet a stručný opis pouţívaných monitorovacích kamerových systémov, počet
kamier a iné informácie súvisiace s ich vyuţívaním:
Mestský kamerový monitorovací systém je Mestskou políciou mesta Martin
využívaný od roku 2010.
V r. 2011 bolo na základe monitorovania verejných priestranstiev mestským
kamerovým monitorovacím systémom preverovaných 571 udalostí; v 237 prípadoch
boli tieto riešené ako priestupky, v 3 prípadoch sa jednalo o podozrenie zo
spáchania trestného činu (TČ) a v 7 prípadoch boli zistené nedostatky oznámené na
Mestský úrad mesta Martin. V 11 prípadoch bol záznam z kamier poskytnutý orgánom
činným v trestnom konaní na základe ich dožiadania. Po jednotlivých mestských
častiach (MČ), v ktorých sú umiestnené kamery mestského kamerového
monitorovacieho systému, to vyzeralo nasledovne:
MČ Stred (8 kamier)
riešených:

208 priestupkov
1 TČ
4 x oznámené nedostatky na MsÚ
8 x poskytnutý záznam z kamier orgánom činným v trestnom konaní

MČ Záturčie (3 kamery)
riešených:

522 preverovaných udalostí

49 preverovaných udalostí

29 priestupkov
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2 TČ
3 x oznámené nedostatky na MsÚ
3 x poskytnutý záznam z kamier orgánom činným v trestnom konaní
Okrem uvedených 11 kamier, ktoré sú súčasťou mestského kamerového
monitorovacieho systému, má Mesto Martin ešte 3 kamery umiestnené na Ulici na
kameni.
o) Stručný opis ústrední zabezpečujúcich signalizáciu a iných zabezpečovacích
systémov pouţívaných príslušníkmi obecnej polície pri plnení úloh obecnej
polície, celkový počet pripojených objektov a počet osôb, ktorým bola obmedzená
osobná sloboda v súvislosti s narušením objektu:
Mestská polícia mesta Martin používa v Stredisku registrovania poplachov
systém ochrany objektov „DUNAJ“, ktorý je určený pre nepretržitú ochranu objektov
proti nezákonnému vniknutiu človeka, prenosu požiarnych poplachov, prípadne
urýchlenému privolaniu naliehavej pomoci. Systém ochrany objektov „DUNAJ“ je
výrobok slovenskej firmy FANIT s.r.o., Kôstková 55, Bratislava. Systém využíva
nadhovorový linkový systém, prenos informácií s využitím rádiového prenosového
prostredia, ako aj GSM vo forme SMS správ.
Systém centralizovanej ochrany objektov „DUNAJ“ zabezpečuje v reálnom
čase prenos poplachovej informácie z monitorovaného miesta na nepretržite
obsluhované monitorovacie pracovisko, ktoré prijaté informácie následne
prostredníctvom obsluhy okamžite vyhodnocuje a podľa typu informácií prijíma
ďalšie opatrenia.
Z konštrukčného hľadiska je možné systém „DUNAJ“ rozdeliť na štyri časti,
ktoré sú definované spôsobom prenosu informácií medzi koncovým zariadením
a strediskom registrovania poplachov. Každý zo spôsobov prenosu informácie má
svoje špecifické vlastnosti a v časnej konfigurácií systému „DUNAJ“ umožňuje
spoločné alebo nezávislé prevádzkovanie. Výhodou takejto konfigurácie je práve jej
nezávislosť jedného režimu činnosti od druhého, pričom sa ponechávajú systému
všetky možnosti jedného združeného zariadenia, bez obmedzenia vlastností
jednotlivých častí.
Doplnkom k týmto trom častiam systému „DUNAJ“ je pracovisko
samostatného vyhodnocovania monitorovaných objektov (rádiových, linkových, atď.).
Technicky možno rozčleniť systém „DUNAJ“ na:
-

monitorovací terminál,
linkový podsystém v nadhovorovom pásme,
linkový podsystém v hovorovom pásme prostredníctvom komutovaného spojenia,
rádiový podsystém,
GMS podsystém.

Integrovaný systém PCO "DUNAJ" je plne certifikovaný Štátnou
skúšobňou Slovenskej republiky, Telekomunikačným úradom Slovenskej
republiky a Policajným zborom Slovenskej republiky – odborom ochrany
objektov.
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Ku dňu 31. 12. 2011 bolo na Stredisko registrovania poplachov Mestskej
polície mesta Martin pripojených 33 objektov, z toho 1 stredná škola, 10 základných
škôl, 12 materských škôl, 1 centrum voľného času, 3 školské jedálne pri základných
školách, 5 súkromných firiem a 1 rodinný dom. V roku 2011 bol zaznamenaný 1
prípad narušenia chráneného objektu pripojeného na Stredisko registrovania
poplachov Mestskej polície mesta Martin. Jednalo sa o prípad zo dňa 14. 12. 2011
kedy došlo o 03:54 h k vlámaniu do objektu MAXIM na Ulici Jesenského č. 9
v Martine. Hliadka Mestskej polície sa dostavila na miesto o 03:59 h, avšak páchateľa
sa jej zadržať nepodarilo, pretože sa už na mieste nenachádzal. V súvislosti
s narušením objektu nebola zo strany príslušníkov Mestskej polície žiadnej osobe
obmedzená osobná sloboda.
Celkový počet hlásení o narušení objektov:
z toho:
- nezistený dôvod hlásenia o narušení
- narušenie spôsobené chybnou manipuláciou obsluhy:
- technická porucha zariadenia:
- otvorené okná:
- nefunkčné záložné zdroje
- vniknutie do objektu – nezadržaný páchateľ:
- lietajúci vták vo vnútri objektu:
Počet výjazdov príslušníkov Mestskej polície mesta Martin
na hlásenia o narušení objektov:

317
157
144
8
4
1
1
1
174

Prijatím dodatku č. 1 všeobecne záväzného nariadenia mesta Martin č. 78
o určení postupu a podmienok pri poskytovaní sociálnych služieb mestom Martin,
účinného od 01. 07. 2011, Mesto Martin umožnilo rozšíriť ním poskytované sociálne
sluţby o monitorovanie a signalizáciu potreby pomoci s pouţitím telekomunikačných technológií. Mestský úrad mesta Martin spolu s Mestskou políciou mesta Martin
zaviedli túto službu v meste Martin od 01. 12. 2011 pod názvom Elektronický
stráţca seniorov (ESS). Mestská polícia v rámci tejto služby zabezpečuje nepretržitú
dispečerskú službu na svojom operačnom stredisku, kde sa permanentne sleduje pohyb
monitorovaných osôb, stav mobilných zariadení v reálnom čase a prijímajú sa alarmy
z mobilných zariadení; tieto sa následne preveria a ďalej vyhodnocujú. Po
vyhodnotení sa postupuje podľa schváleného procesu (napr. operátor kontaktuje
tiesňovú linku integrovaného záchranného systému č. 112, vysiela na miesto hliadku
Mestskej polície a pod.). V mesiaci december 2011 bolo daných do prevádzky
8 mobilných zariadení. Na dispečing prišiel 1 alarm, pričom po preverení bolo
zistené, že osoba, ktorá alarm aktivovala, omylom stlačila núdzové tlačidlo.
p) Počet sluţobných psov pouţívaných príslušníkmi obecnej polície pri plnení úloh
obecnej polície a zabezpečenie ich výcviku:
Mestská polícia mesta Martin pri plnení úloh nepoužíva služobných psov.
q) Zoznam všeobecne záväzných nariadení obce upravujúcich činnosť obecnej
polície:
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Všeobecne záväzné nariadenie mesta Martin č. 36 o mestskej polícii.
r) Zoznam všeobecne záväzných nariadení obce, ktorých dodrţiavanie kontroluje
obecná polícia:
1. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Martin č. 83 o verejnom poriadku,
2. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Martin č. 77 o odpadoch,
3. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Martin č. 76 o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady,
4. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Martin č. 65, ktorým sa určujú pravidlá času
predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Martin,
5. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Martin č. 58 o podmienkach predaja výrobkov
a poskytovania služieb na trhových miestach na území mesta Martin,
6. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Martin č. 52 o reklamných, informačných
a propagačných zariadeniach na území mesta Martin,
7. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Martin č. 15 o odchyte túlavých zvierat
a činnosti mestského šarhu,
8. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Martin č. 79 o podmienkach organizovania
a uskutočňovania verejného zhromaždenia obyvateľov mesta,
9. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Martin č. 96 o ochrane drevín, ktoré sú
súčasťou verejnej zelene.
s) Iné dôleţité skutočnosti súvisiace s činnosťou obecnej polície:
Z hľadiska hodnôt neslobodno opomenúť, že jednou zo základných úloh
Mestskej polície je ochrana obyvateľov mesta Martin a iných osôb v meste Martin
pred ohrozením ich ţivota a zdravia (por. § 3 ods. 1 písm. a) zákona SNR č.
564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov). V r. 2011 príslušníci
Mestskej polície vykonali celkom 90 zákrokov priamo smerujúcich k záchrane
ţivota a ochrane zdravia osôb, čo je v porovnaní s r. 2010 o 11 zákrokov menej. Pri
vyššie uvedených udalostiach bola na miesto privolaná Záchranná zdravotná služba,
ktorá uvedené osoby previezla do Univerzitnej nemocnice Martin; predtým bola
uvedeným osobám poskytnutá prvá pomoc policajtmi Mestskej polície.
Jednou z priorít Mestskej polície mesta Martin v roku 2011 bolo aj zvyšovanie
odbornej a vedomostnej úrovne policajtov vytvorením podmienok pre vzdelávanie
policajtov, a to najmä odborným výcvikom všetkých policajtov, osobitne zásahovej
jednotky. Ide najmä o streleckú prípravu, taktiku služobných zákrokov, zvyšovanie
úrovne právneho vedomia a komunikačných schopností policajtov.

4. ZÁVER – verifikačné údaje
Záverom možno konštatovať, že činnosť Mestskej polície mesta Martin v roku 2011
bola v súlade s ústavou Slovenskej republiky, zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými
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právnymi predpismi a smerovala k ochrane života, zdravia a majetku obyvateľov mesta
Martin a iných osôb nachádzajúcich sa v meste Martin.

Dátum vypracovania správy:

1. marec 2012

Podpis náčelníka Mestskej polície mesta Martin:

____________________________

Podpis primátora mesta Martin:

____________________________

Odtlačok pečiatky mesta Martin:

11

