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                             Správa o činnosti Mestskej polície v Galante za rok 2019 
 

 

Úvod 

 Dňa 3.12.1991 Slovenská národná rada vydala Zákon č. 564/1991 Zb. o obecnej 
polícii v znení neskorších predpisov. 

Mestská polícia v meste Galanta bola zriadená Mestským zastupiteľstvom dňa 21.5.1992 na 
základe Zákona o obecnom zriadení č.369/1990 Zb..  

V zmysle zákona č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii podľa § 26 a), dohľad štátu nad činnosťou 
mestskej polície je zabezpečený uložením zákonnej povinnosti do 31.marca každého roka, 
predložiť Ministerstvu vnútra SR, správu o činnosti mestskej polície. 

Mestská polícia Galanta (ďalej MsP) ako poriadkový útvar mesta plní úlohy v súlade so 
zákonom SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov. Okrem úloh 
vyplývajúcich z vyššie uvedeného zákona, medzi ktoré patria aj úlohy na úseku prevencie plní 
MsP aj ďalšie úlohy, ktoré vyplývajú z prijatých uznesení MsZ Galanta. Vykonáva kontroly 
všeobecných záväzných nariadení mesta a plní príkazy a rozhodnutia primátora mesta. 

I. Počet zamestnancov (príslušníkov MsP Galanta) 

Počet zamestnancov Mestskej polície Galanta   17 

Z toho: 
- počet občianskych zamestnancov 

   
  1 

- plánovaný 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 

- skutočný počet príslušníkov, ktorí sú držiteľmi osvedčenia v sledovanom roku 
- (v priebehu roka 2 ukončili pracovný pomer a 1 bol prijatý) 

  16  
 
 
   15               

 

Riadenie  - náčelník mestskej polície + priamy výkon    1 

                - priamy výkon + poverení zástupcovia  náčelníka    2 

                - priamy výkon + výkon prevencie     4 

                - priamy výkon    9 

 
Počet príslušníkov Mestskej polície nie je určený normatívnym aktom, ale výškou 
rozpočtovaných finančných prostriedkov. 
 
Výkon služby mestskej polície je organizovaný na základe získaných poznatkov jednotlivými 
príslušníkmi MsP, požiadavkou verejnosti, a výsledkov, analýz bezpečnostnej povahy 
v spolupráci s PZ SR v úsekoch mesta a mestských častí.  
Samotná činnosť mestskej polície Galanta je vykazovaná v zmysle vyhlášky 532/2003 MV SR 
z 24.11.2003 ust.§ 2 ods.3, v znení vyhlášky č.456/2009 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré 
ustanovenia zákona SR č.564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov a je 
záväzná pre všetky obecné polície na území SR. 
V štatistickom vyhodnotení sú uvedené prehľady, ktoré sa v predmetnej vyhláške uvádzajú v 
popisnej časti. 
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II. Zákroky, donucovacie prostriedky a útoky na príslušníkov obecnej polície 
1 Počet vykonaných zákrokov 2728 

2 Počet prípadov použitia zbrane ( nutná obrana a krajná núdza) 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 (  z toho technických prostriedkov na 
zabránenie odjazdu vozidla)        

1075/1065 

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 
hodín) 

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 
hodín) 

0 

9 Počet prípadov, v ktorých došlo pri zákroku k spôsobeniu škody na majetku 0 

9a Z toho so spôsobením škody na majetku obce 0 

10 Počet útokov na príslušníkov obecnej polície ( pri plnení úloh obecnej polície alebo v 
súvislosti s ich plnením) 

1 

10a Z toho so zranením príslušníka obecnej polície 0 

III. Činnosť pri plnení úloh obecnej polície    

1 Počet osôb ktorým bola obmedzená osobná sloboda zákrokom príslušníka obecnej polícii  
Podľa § 8 ods.1/c zákona 564/1991 Z.z. 

24 

2 Počet osôb predvedených na útvar obecnej polície 15 

3 Počet osôb predvedených na útvary Policajného zboru 5 

4 Počet nájdených osôb po ktorých bolo vyhlásené pátranie 7 

5 Počet nájdených vecí po ktorých bolo vyhlásené pátranie 0 

6 Počet nájdených vecí ( dokladov, peňaženiek, mobilných telefónov, bicyklov a iných vecí) 35 

7 Počet nájdených motorových vozidiel po ktorých bolo vyhlásené pátranie 1 

  

V priebehu roka 2019 príslušníci mestskej polície pri plnení úloh obmedzili osobnú slobodu 
osobám: ktoré boli pristihnuté pri protiprávnom konaní, hľadaným osobám za protiprávnu 
činnosť, pri zisťovaní totožnosti. Oprávnenia na predvedenie vyplývajú zo zákona o obecnej 
polície č. 564/1991 Z.z. v znení neskorších predpisov 
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V. Priestupky ( zákon SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov) 

  §47-48 § 49 § 50 § 22 VZN ostatné 2019 2018 

 

Rozdiel 

 

1 Celkový počet zistených 
priestupkov vlastnou činnosťou 

149 0 0 2017 2 110 2278 2062 

 

+216 

2 Celkový počet oznámených 
priestupkov na útvar obecnej 
polície 

142 29 21 230 2 26 450 358 

 

+92 

 Celkový nápad zistených 
priestupkov 

291 29 21 2247 4 136 2728 2420 

 

+308 

3 Celkový počet uložených 
priestupkov 

0 2 5 1 0 0 8 1 

 

+7 

4 Celkový počet odložených 
priestupkov 

0 1 0 0 0 0 1 5 

 

-4 

5 Celkový počet odovzdaných 
oznámených priestupkov 
príslušnému orgánu 

0 0 0 0 0 17 17 9 

 

+8 

6 Celkový počet priestupkov 
prejednaných v blokovom 
konaní 

55 9 15 1348 0 56 1483 1405 

 

+78 

 Výška finančnej hotovosti (  v €) 983 210 283 22910 40 970 25396 21589 3807 

7 Z toho: Celkový počet 
priestupkov prejednaných v 
blokovom konaní vydaním 
rozhodnutia „bloku na pokutu 
nezaplatenú na mieste“ 

4 0 4 35 1 3 47 38 

 

+9 

 Výška finančnej hotovosti ( v €) 103 0 103 1480 30 80 1796 1329 

 

+467 

8 Celkový počet priestupkov 
vyriešených napomenutím 

236 17 1 898 3 63 1219 1007 

                                              

+212 
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Okrem riešených priestupkov v rámci prevencie bolo vydaných, 430 písomných upozornení za 
porušenie právnych predpisov. V praxi to znamená, že spolu s napomenutím jednotlivých 
priestupcov je to 59%. Takáto forma riešenia je plne zákonná a nie je to len o represii, ako to 
mnohokrát rezonuje medzi občanmi. Dôvodom nevyužitia represie voči porušiteľom zákona bolo 
prihliadnutie k závažnosti páchaného priestupku vychádzajúc aj z tej skutočnosti, či sa 
v minulosti obdobného skutku priestupca dopustil. Účelom tohto postupu bolo vplývať výchovne 
na jednotlivých porušiteľov právnych noriem. V tomto údaji nie sú započítané ústne upozornenia. 

 

 Štatistika priestupkov podľa spôsobu riešenia počet zistení 

Blokovou pokutou na mieste  1436 

BPNM (blok na pokutu  nezaplatený na mieste) 47 

Oznámené, odstúpené, uložené, odložené 26      

Napomenutím 1219 
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Z celkového počtu  priestupkov sa najviac 
priestupkov páchalo na uliciach  

Počet 
priestupkov 

Trestné činy  

Hodská 469 3 

Staničná 191 4 

Hlavná  178 3 

Sídlisko Sever 160 2 

Z. Kodálya 149 0 

Sídlisko SNP 132 0 

Drevená 129 2 

Vajanského  105 0 

Nebojsa 102 0 

Ostatné ulice na území mesta Galanta  1113 15 

  

UUvveeddeennéé  úúddaajjee  ssúú  zz  CCeennttrráállnneejj  eevviiddeenncciiee  pprriieessttuuppkkoovv  mmeessttsskkeejj  ppoollíícciiee  GGaallaannttaa  
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ŠŠttaattiissttiikkaa  pprriieessttuuppkkoovv  ppooddľľaa    ssppôôssoobbuu  zziisstteenniiaa               ppooččeett  zziisstteenníí 
  

 VČ  zistené hliadkou v teréne 2048 
 
 

 VČ  kamerovým systémom 230 
 
 

 Oznámením na útvar MsP 450 
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     Bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky   § 22 1/l  

                                                 z toho: 

2247 

 

                                             Zákazové  dopravné značky                                                 1732 

                                             Prikázaný smer jazdy 65 

                                             Parkovanie bez poplatku 43 

                                             Parkovanie na chodníku 130 

                                             Parkovanie na zelenej ploche 277 
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Opisná časť   

Dôvodom vysokého počtu priestupkov na úseku BaPCP  
 prehustenosť dopravy v meste 
 pretrvávajúci nedostatok parkovacích miest 
 využívanie iných parkovacích miest, ako sú na to určené (chodníky, verejná zeleň a iné 

verejne prístupné miesta) 
 nerešpektovanie zákazových dopravných značiek (zákaz vjazdu nákladných mot. vozidiel, 

zákaz vjazdu mot. vozidiel, zákaz odbočenia, prikázané smery) 
 neohľaduplnosť odstavenia osobných mot. vozidiel vodičmi, ktoré tvorili prekážku v 

cestnej premávke 
Pri vytvorení prekážky motorovými vozidlami, dochádza hlavne v okolí nemocnice na ulici 
Hodskej, na miestach – vjazdoch a výjazdoch určených primárne pre záchranárske vozidlá, 
dopravnú zdravotnú službu, policajné vozidlá a miesto  ( heliport ) pre pristávanie 
záchranárskeho vrtuľníka. Takéto správanie vodičov je v priebehu celého pracovného týždňa. 
Policajti sú volaní na tieto miesta niekoľko krát za deň a veľa krát aj v nočných smenách. Pri 
riešení týchto priestupkov si neuvedomujú závažnosť svojho konania. Najčastejšie otázky na 
policajtov sú a kde mám parkovať.  
Takýto vodiči veľmi často vystupujú voči zasahujúcim hliadkam agresívne a keď zistia, že sú 
policajti nekompromisní, tak podávajú rôzne vymyslené sťažnosti častokrát aj na prokuratúru. 
Sťažuje a navyšuje to prácu pre celý útvar polície. 
Tento druh priestupkov evidujeme na všetkých sídliskách v meste aj pri rôznych úradoch,  hlavne 
sa jedná o hasičské nástupné plochy a priľahlých príjazdov. 
Ďalšie porušenie BPCP je parkovanie na premočených zelených plochách, ostáva po nich 
zdevastované verejnosti prístupné miesto a následne znečistenie komunikácií. Takéto správanie 
nezodpovedných jednotlivcov znepríjemňuje a znižuje kvalitu bývania ostatným občanom.      
Na zabránenie odjazdu motorového vozidla, ktoré stojí na mieste, kde je to zakázané dopravnými 
značkami alebo všeobecnou úpravou cestnej premávky a vodič vozidla sa v blízkosti nezdržiava, 
použili príslušníci technický prostriedok na zabránenie odjazdu motorového vozidla v 1065 
prípadoch. Používanie technického prostriedku na zabránenie odjazdu motorového vozidla je 
účinným a efektívnym prostriedkom na udržanie dopravnej disciplíny. Zároveň treba zdôrazniť, 
že tento donucovací systém je potrebný z dôvodu nedisciplinovasti  jednotlivých priestupcov, 
ktorí nereagujú na predvolania a tak sa snažia zbaviť zodpovednosti za svoje konanie. Z dôvodu 
nedisciplinovasti priestupcov je potrebné uviesť, že bez použitia TPZOV sa  navyšujú náklady 
pre obyvateľov samosprávy, ktoré je potrebné chrániť.   

Určite dôležitým poznatkom z činnosti spojených s uplatňovaním kompetencií na úseku 
bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky je priama požiadavka verejnosti na používanie 
blokovacích zariadení ako účinného nástroja na zjednanie nápravy.  

Ostatné priestupky napr. majetkové, občianske spolunažívanie, verejný poriadok atď. sú väčšinou 
viazané na priame oznámenie občanov, svedkov a poškodených. 
 
V oblasti verejného poriadku bolo za hodnotené obdobie riešených celkovo 291 priestupkov, 
majetkových bolo riešených celkovo 21 priestupkov, občianske spolunažívanie celkovo v 29 
priestupkov. 
Ostatné priestupky a VZN boli riešené v 140 prípadoch, za porušenie zákona o chove psov, 
zákona o ochrane nefajčiarov, ako aj  zákona o odpadoch a porušovanie iných právnych noriem. 
 
                                                                                                                                                     
               



 

8 
 

Celková miera objasnenosti priestupkov je ovplyvňovaná hlavne lehotou počas ktorej je možné 
priestupky objasniť a aj samotné dokumentovanie a obtiažnosť objasňovania. 
 
Celková výška uložených pokút za uvedené obdobie bola vo výške 25.396.-€ , v 47 prípadoch  
priestupcovia neuhradili pokutu na mieste, preto im bolo vydané rozhodnutie v zmysle § 84, 
zákona č.372/1990Zb. o priestupkoch a zákona č.564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení 
neskorších predpisov.  
Ak si priestupca nesplnil povinnosť v zákonnej lehote, mestská polícia podala návrh na 
vykonanie exekúcie. Poverený súdny exekútor vymáha pohľadávky podané cez právne oddelenie 
MsÚ. Od roku 2002 až 2019 evidujeme pohľadávky v celkovej výške 8.503,60 €. 

Ďalšia činnosť MsP  na úseku verejného poriadku, zabezpečenia ochrany zdravia, života 
obyvateľov a návštevníkov mesta Galanta v zmysle zákona č.39/2007 Z.z. o veterinárnej 
starostlivosti, zákona č. 282/2002Z.z. o podmienkach držania psov v znení neskorších predpisov, 
ako aj VZN mesta Galanta č.36/2008 o podmienkach vodenia psov na verejných priestranstvách. 
Poslednom období bola zaznamenaná problematika odchytávania voľne sa pohybujúcich zvierat. 
Záchytná stanica (koterce), ktoré sú umiestnené v TSM Galanta, bolo kapacitne nepostačujúca aj 
v roku 2019. Útulky zvierat sú preplnené a jednotliví správcovia odmietajú preberať odchytené 
zvieratá. Cudzí občania sa snažia do Galanty umiestniť odchytené zvieratá aj z iných obcí a miest. 
Dôvodom tejto skutočnosti je, že samotné útulky dávajú nepresnú informáciu o tom, že v meste 
Galanta je možné umiestnenie takýchto zvierat. Tieto zvieratá nakoniec končia v uliciach mesta 
Galanta.  V priebehu roka bolo odchytených a umiestnených 66 túlavých zvierat do záchytnej 
stanice TsM Galanta. 

V roku 2019 príslušníci MsP skontrolovali na území mesta 120 osôb vodiacich psov,  ktorých 
riešili za rôzne porušenia zákona o chove psov na území mesta Galanta ( jednalo sa o znečistenie 
verejného priestranstva, ako aj voľný pohyb psa bez dozoru majiteľa, neprihlásenie do evidencie. 
Výkon služby bol orientovaný do častého výskytu páchania priestupkov na území mesta. Aj 
napriek častej prítomnosti hliadok mestskej polície a zložiek PZ, ktorí sa snažia zabrániť 
protiprávnemu konaniu, nedochádza k úplnému zabráneniu narúšania verejného poriadku. 
Dôvodom tohto stavu u nových priestupcov je neznalosť všeobecných záväzných nariadení mesta 
Galanta upravujúcich ochranu verejného poriadku v súvislosti so zákazom konzumácie 
alkoholických nápojov na verejnosti prístupných miestach. Vo všeobecnosti konzumáciou 
alkoholu a iných návykových látok sa otvára ďalšia problematika. V tejto súvislosti pre pokoj 
spoločnosti a odstránenie tohto problému  sú  záchytné stanice, ktoré absentujú. Hliadky 
mestskej polície sú volané k osobám pod vplyvom alkoholu. Na mieste vykonajú pohovor 
s podnapitou osobou, ale po odchode hliadky osoba pokračuje v protiprávnom konaní, čím trpí 
spoločnosť a veľa krát aj priamo dotknuté rodiny opitých jednotlivcov.  Nejedná sa len o 
pracovníkov pochádzajúcich z iných kútov Slovenska, ale aj o cudzích štátnych príslušníkov, 
ktorí vykonávajú práce vo firmách nachádzajúcich sa v meste Galanta. Veľa krát sa jedná aj 
o miestnych obyvateľov ako aj obyvateľov pochádzajúcich z blízkych obcí.  

Ďalšou skupinou ľudí, ktorá narúša verejný poriadok je aj existencia ľudí bez domova a 
žobrajúcich osôb. Veľa sťažností je prijatých práve na takúto skupinu obyvateľov, ktorá 
znepríjemňuje život cestujúcim na vlakovej stanici, návštevníkom nemocnice. V týchto 
priestoroch sa zdržujú hlavne v zimných mesiacoch, kde hľadajú útočisko. Pôsobia nepríjemným 
zapáchajúcim a špinavým oblečením a veľakrát sú nepríjemní a drzí na ostatných prítomných 
čakajúcich na vlak. Navyše konzumujú alkoholické nápoje na verejne prístupných miestach, čo je 
zakázané všeobecne záväzným nariadeným mesta.       
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Pochádzajú aj  z iných okresov a za týmto účelom cestujú do mesta Galanta, je to vyústením 
sociálnej situácie jednotlivca, ktorý je veľakrát zneužívaný organizovanou skupinou. Práve pri 
neprispôsobivých občanoch je vymožiteľnosť práva nulová. Po prejednaní priestupku a uložení 
pokuty, ju nie je schopný zaplatiť a tak začína kolotoč vymáhania. Nakoniec vymáhanie končí u 
súdneho exekútora, ktorý zistí ich majetkové pomery a po zistení skutkového stavu ostáva 
pohľadávka nevymožiteľná. Tu chcem práve poukázať na skutočnosť,  že v celej SR chýba pre 
takýchto neprispôsobyvých páchateľov priestupkov alternatívny trest. Napr. pokuta, trest povinnej 
práce vykonávanú v obci, adekvátny výkon v nápravnom zariadení.  

Táto problematika bola prejednávaná s príslušným ministerstvom.  K tejto problematike sa 
vyjadrilo aj združenie náčelníkov obecných a mestských polícií s podaním konkrétneho návrhu. 

V rámci činnosti príslušníkov mestskej polície je kontakt s ľuďmi bez domova, ktorým bola 
ponúknutá a zdôrazňovaná možnosť, v rámci zachovania ich zdravia, ubytovanie sa v nočných 
hodinách v nocľahárni, ktoré zriadilo mesto a prevádzkuje Domov dôchodcov Patria. Pri tejto 
činnosti sa úzko spolupracuje so sociálnym oddelením mesta, ako aj s pracovníkmi DD Patria. 
Ale tu zdôrazňujem, že to je  len pre obyvateľov mesta Galanta, ktorí sa nedopúšťajú protiprávnej 
činnosti a sú schopný prijať podmienky určené mestom.  

 
Plnenie úloh obecnej polície  pri rôznych udalostiach, kde MsP asistovala pre HaZZ, OR 
PZ, OO PZ, RZP, NsP 
 
 1/ Hasičskému záchrannému zboru asistovali v 24 prípadoch pri likvidovaní udalostí  

 pri dopravných nehodách  
 pri veterných smrštiach , odstráňovaní vyvalených  stromov z osobných mot.vozidiel 
 odtrhnutého elektrického vedenia  
 pri požiari hrobových miest 
 súčinnosť pri otvorení bytov a domov 
 pri požiaroch, odpadových kontajnerov a suchých porastov 

 
2/  Okresnému riaditeľstvu PZ a  Obvodnému oddeleniu PZ  spolu asistovala v 144 
prípadoch 

 pri hľadaní a zadržaní osôb na pátraní za páchanie rôznej činnosti 
 pri pátraní po nezvestných maloletých ako aj dospelých osobách  
 pri zabezpečovaní miesta činu 
 pri riadení premávky pri dopravných nehodách 
 pri sťahovaní a prezeraní kamerových záznamov 
 pri pátraní po osobných motorových vozidlách, bicykloch 
 pri domových prehliadkach nezúčastnené osoby 
 pri  signalizácii narušených objektov 
 pri zabezpečovaní verejného poriadku pri rôznych športových a kultúrnych podujatiach 
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3/  RZP a zdravotnícky personál nemocnice potrebovala pomoc hliadky MsP v 32 
prípadoch 

 pri hospitalizácii osôb   
 pri úmrtí osoby zachytenej vlakom 
 pri ošetrení občanov  bez domova  
 pri pomoci  podnapitým osobám 
 pri pomoci bezvládnym občanom  
 pomoc pracovníkom na Centrálnom príjme, pri agresívnych neprispôsobivých občanoch 
 pomoc pri blokovaní centrálneho príjmu s vozidlami, ktoré bránia výjazdu RZP a NsP 
 pomoc na oddelení psychiatrie pri agresívnych pacientoch po útoku na personál 

a ostatných klientov 
 
4/ Asistencie, signalizácie pre iné inštitúcie a organizácie, boli vykonané v 68 prípadoch  
Pre Súdy, Poľovnícke druženie, Rybári, RÚNZ, Veterinári, Bytové združenia, Železnice,      
SAD, Stredné školy, rôzne stavebné firmy , Podnikateľské subjekty a iné.  
 
5/ V rámci plnenia úloh  bola poskytnutá pomoc občanom celkom v 94 prípadoch 
vyrozumenie vodičov o nezabezpečení vozidla, nájdenie a vrátenie vecí a stratených psov, 
zabezpečenie záchrannej služby k osobám dezorientovaným, starším, epileptikom a osobám ktoré 
potrebovali lekársku pomoc, vyrozumenie o náleze finančnej hotovosti, pomoc pri hľadaní 
maloletých, pomoc pri zaseknutí osôb vo výťahu, pomoc pri otvorení vozidla zabudnuté kľúče vo 
vozidle,  mobilný telefón, nezúčastnená osoba pri výmene zámku,  oznámenie o nájdení drona, 
nájdenie dokladov, bankomatových a tankovacích kariet, uzamknutie vozidiel a vrátenie kľúčov, 
niekoľko krát pri odťahu  pokazených vozidiel, upozornenie majiteľov nezabezpečených 
objektov, vrátenie nájdených bicyklov a iných vecí.                                                            
             
Spolupráca na žiadosť rôznych orgánov a inštitúcií pri doručovaní zásielok, zisťovaní  pobytu 
občanov a iné  šetrenia. 
 
 na žiadosť Súdov                         28 
 na žiadosť Exekútorského úradu                          9 
 na žiadosť Mestského úradu, Byspravu a iných                   10 
 prešetrenie pobytu, lustrácia osôb (cez REGOB)        51 
 Okresný Úrad               6 
 šetrenie vo veci majetkových priestupkov, dožiadania       22 

v rámci spolupráce s OO PZ a Obecných polícií v rámci SR     
     
6/ Plnenie úloh obecnej polície pri zabezpečovaní verejného poriadku v obci, ochrany 
životného prostredia, poriadku, čistoty a hygieny v uliciach, iných verejných 
priestranstvách a verejne prístupných miestach, 
Mestská polícia má mesto a mestské časti rozdelené na 14 úsekov. Jednotlivé úseky sú pridelené 
príslušníkom MsP, ktorí sa za pridelený úsek osobne zodpovedali. Z jednotlivých úsekov 
spracovávali záznamy, v ktorých uvádzali zistené závady. Náčelník mestskej polície denne 
informoval primátora mesta o zistených udalostiach a nedostatkoch, ktoré po konzultácii s ním sa 
odovzdávali na jednotlivé oddelenia Mestského úradu a Technických služieb mesta Galanta.  
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V knihe služieb boli uvedené pokyny náčelníka  pre jednotlivé hliadky, mimoriadne úlohy, 
aktuálne sledované úlohy, pešie obchádzkové služby. Pred každou službou náčelník MsP vydával 
pokyny pre hliadku v zmysle vopred pripravenej inštruktáže vychádzajúcej zo zistených udalostí a 
poznatkov z predošlej služby. V systéme práce, bol  kladený dôraz hlavne na prevenciu, 
zachovanie čistoty verejne prístupných miest, verejného poriadku, odhaľovanie priestupkov , 
vandalizmu a iné porušenie zákonov a právnych predpisov. 

Mestská polícia v roku 2019 vykonávala dohľad nad odsúdenými.                      

Po podpísaní zmluvy medzi Primátorom Mesta Galanta a  zástupcom Okresného súdu v Galante, 
boli pridelení pracovníci, ktorí boli odsúdení na verejne prospešné práce.                                                                                    
Zadávanie prác a ich výkon riadil Náčelník Mestskej polície Galanta. Počas roka nastúpili traja, 
ktorí odpracovali spolu 490 hodín. 

Čistili verejné priestranstvá v meste a prímestských častiach od rôzneho odpadu a nepovolených 
skládok, riešili zimnú údržbu v škôlkach a bezprostrednom okolí. Vykonávali natieračské práce 
pri školách a drobné opravy autobusových zastávok  a pod.                                                                                                                         

Ďalej boli pridelení z Úradu práce SR  v rámci aktivačnej činnosti aj občania, ktorí boli odkázaní 
na pomoc v hmotnej núdzi, v rámci „ Aktivačnej činnosti odpracovali v priebehu roka 2304 
hodín.  Každý mesiac vykonávali práce na verejne prístupných miestach pri dozbere rôzneho 
druhu odpadu, pomocné práce na budovách patriacich pod správu MsÚ Galanta, orezy stromov, 
krov, čistenie komunikácií a chodníkov. Príslušníci MsP kontrolovali zadané práce pre 
odsúdených. Výkon prác bol smerovaný k prospechu občanov Galanty.  

Skládky, vyberanie odpadu z kontajnerov a znečistenie verejného priestranstva  plagátovou 
výzdobou, odstránenie nepojazdných vozidiel 

Príslušníci MsP venovali veľkú pozornosť na zisťovanie pôvodcov nepovolených skládok, ktorí  
znečisťujú verejné priestranstvá. 

V 24 prípadoch boli zistení páchatelia nepovolených skládok, ktorí boli na mieste riešení 
v blokovom konaní a zároveň bol vykonaný dohľad nad ich odstráneným na ich vlastné náklady. 
V 13 prípadoch boli riešení aj znečisťovatelia drobného odpadu na verejných priestranstvách. 
Zvlášť problematickou časťou znečisťovania verejných priestorov, boli vyberači kontajnerov a aj 
nezodpovedné ukladanie odpadu na jednotlivých stanovištiach. Veľakrát išlo o osoby sociálne 
slabších, ktorí neboli schopní rozpoznať následok svojho konania. Problém s ktorým sa stretávajú 
príslušníci MsP, je aj samotné riešenie týchto osôb.   

Odstraňovanie nepojazdných vozidiel bolo realizovaných  v 33 prípadoch 

Príslušníci MsP zaslali  majiteľom nepojazdných vozidiel výzvy na základe ktorých  sa podarilo 
odstrániť celkom 33 vozidiel. Ďalšie zistené vozidlá sa priebežne spracovávajú, ktoré zaberajú 
verejné parkoviská na jednotlivých sídliskách a miestnych komunikáciách. Pri odstraňovaní 
nepojazdných vozidiel je vysoká rozpracovanosť z dôvodu prísnych pravidiel zákona  
o odpadoch, cestnom zákone a pod. 

Čistota chodníkov, verejných priestranstiev bolo riešené v 105 prípadoch 

Príslušníci MsP upozorňovali majiteľov objektov, na čistotu chodníkov, v zimných mesiacoch 
bolo zaslaných niekoľko výziev na  odpratanie snehu a na jar a v lete výzvy  na odstránenie 
buriny a vyčnievajúcich konárov.       
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Plnenie úloh obecnej polície pri porušení zákazu požitia alkoholických nápojov a iných 
návykových látok, osobou maloletou do 15 rokov alebo mladistvou do 18 rokov, 

Priestupky a iné správne delikty za porušenie zákazu požitia alkoholických nápojov v  prípadoch, 
z toho: 

 Zákaz požitia alkoholu maloletou osobou do 15 rokov           2 

 Zákaz požitia alkoholu mladistvou osobou do 18 rokov       4  

 Požívanie alkoholu na verejnom priestranstve       88 
 Umožnil požitie alkoholu mladistvej osobe cudzou osobou        0 

 

V súvislosti s plnením spomínaných úloh sa spolupracovalo po zistených skutočnostiach priamo s 
dotknutými rodičmi, s úradom práce sociálnych vecí a rodiny, samotnými školami a s Odborom 
školstva MsÚ. Ďalej sa postupovalo v zmysle zákona č.219/1996 Z.z. O ochrane pred 
zneužívaním alkoholických nápojov v znení neskorších predpisov.  

Pri zistených správnych deliktoch  mladistvými,  tieto prípady boli odstupované  
správnemu orgánu MsÚ. 

 
Plnenie úloh obecnej polície pri zabezpečovaní verejného poriadku v obci pri organizovaní 
verejných telovýchovných, športových, kultúrnych alebo iných podujatí, 
 
Mestská polícia pravidelne zabezpečovala verejný poriadok v meste a v prímestských častiach pri 
organizovaní verejných telovýchovných, športových, kultúrnych alebo iných podujatí. Jednalo sa 
o rôzne akcie, ako je napríklad každoročne privítanie Nového roka, Mestský ples, Beh Galantou, 
Veľkonočné trhy, stavanie mája, futbalové turnaje, plesy, Stretnutia nielen pre osamelých , Deň 
Hasičov, Galantafest, MDD,  Ranč rozlúčka s letom. Ďalej boli zabezpečované každoročné veľké 
akcie Galantské trhy, „Chyťme sa za ruky“, Do práce na bicykli, Beh dojčiacich matiek, 
lampiónový sprievod, Oslavy Mikuláša, Vianočné trhy, Silvestrovská oslava a iné. Pri týchto 
akciách boli po spoločnom plánovaní s policajným zborom a súkromnou bezpečnostnou službou 
postavené spoločné hliadky, ktoré zabezpečovali jednotlivé úlohy k zabezpečeniu verejného 
poriadku na týchto podujatiach,  

Stručný opis spolupráce obecnej polície s inými orgánmi, 

 
Spolupráca mestskej polície s inými orgánmi upravuje zákon o mestskej polícii.  
 
Mestská polícia spolupracovala najčastejšie s útvarmi Policajného zboru SR, ako je vyššie 
uvedené v asistenciách. Najčastejšou formou spolupráce bolo vykonávanie preventívnych 
hliadkovacích aktivít s obvodným oddelením na spomínaných podujatiach, ďalej spolupracovala 
s organizáciami, ako sú vodárenská spoločnosť, správcom ciest, hygienou, colníkmi, 
poľovníckymi a rybárskymi združeniami, súkromnými subjektmi a podobne. V rámci tejto 
spolupráce boli odstraňované nedostatky technického charakteru, odhaľovanie a 
zadokumentovanie závad , na miestnych komunikáciách na nefunkčných inžinierskych sieťach. 
Na čistote a poriadku sa spolupodieľali Technické služby mesta spolu s oddelením MsÚ. 
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V priebehu roka boli hlásené a zistené udalosti  v 198 prípadoch : 
 
Išlo o prípady: požiar kontajnerov,  rušenia nočného kľudu, poškodenie vozidiel cudzou osobou, 
nezvestná maloletá osoba, riešenie alkoholu na verejných priestranstvách, dopravné nehody, 
rôzne zranenie osôb, krádež na osobe, poškodenie dopravných značiek, ohrozenie chodcov 
motorkou, krádež peňazí z bankomatu, lúpež NsP, prepichnuté pneumatiky, útok psom, ublíženie 
na zdraví, pokus o vlámanie do bytu, poškodená umelá tráva na ihrisku, občianské 
spolunažívanie, krádež iPhonu, spolupátranie po osobe, grafitty, poškodené lavičky na 
multifunkčnom ihrisku,  podozrenie z výtržníctva, krádež vozidla, úmrtie osoby ktorého zrazil 
vlak na koľajniciach, neprispôsobivá osoba v herni, osoba ležiaca na ceste, útoky psov, fyzické 
napádanie rodinných príslušníkov, podnapité osoby, ktoré narušovali VP, pokus o samovraždu, 
krádež peňaženiek, poškodenie motorového vozidla, krádeže bicyklov, narušenia domovej 
slobody, krádeže v obchodných reťazcoch,  vzbudenie verejného pohoršenia, neoprávnené 
používanie pyrotechniky, výtržníctvá a pod. 
 
Názov a stručný opis uskutočneného preventívneho projektu alebo iných uskutočnených  
preventívnych aktivít 
 
PROJEKT 
prevencie protispoločenskej činnosti mládeže s dôrazom na problematiku záškoláctva a požívania 
alkoholu a tabakových výrobkov na území mesta Galanta v školskom v roku 2018/2019. Projekt 
má svoj význam a opodstatnenie.   

Na mestskej polícii vykonávajú funkciu preventistov 4 príslušníci, ktorí podľa plánu preventívnej 
činnosti vykonávali prednášky na školách a predškolských zariadeniach v meste Galanta. 
Hlavným koordinátorom prevencie je príslušník MsP s osvedčením preventistu.  

Cieľ projektu: 

- predchádzanie a zabránenie záškoláctva žiakov ZŠ a SŠ na území mesta Galanty  
- predchádzanie a zabránenie požívania alkoholu žiakmi škôl v Galante, prímestských 

častiach a zdržiavania sa v reštauračných zariadeniach v nočných hodinách. 
- predchádzanie a zabránenie požívania tabakových výrobkov žiakmi škôl na území 

mesta Galanta a prímestských častí dodržiavanie prísl. ustanovení Zákona NR SR č. 
377/2004 o ochrane nefajčiarov. 

 
Pracovná skupina :  MsP Galanta, pracovníci prevencie ZŠ a SŠ , pracovníci z MsÚ z oddelenia  
školstva, kultúry a športu, administratívna a poradenská účasť.   
 
Priebeh akcie: Zainteresovaní členovia pracovnej skupiny podľa vopred vypracovaného 
harmonogramu prípadne aj mimo neho vykonávali priamu fyzickú kontrolu v teréne. 
 
Úlohou pracovnej skupiny v prípade zistenia protispoločenskej činnosti bolo na mieste kontroly 
pri zistení záškoláctva, riešené pracovníkmi z ÚPSVR podľa vlastných právnych predpisov. 
Zistený alkohol riešený hliadkou MsP na mieste výskytu  (v zmysle § 30 zákona č.372/1990Zb. o 
priestupkoch). Fajčenie riešené hliadkou MsP v zmysle § 7 a §11 zákona 377/2004 Z.z. o ochrane 
nefajčiarov. 
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Prednášky na školách:   
 
V školskom roku bolo odprednášaných 810 minút t.j 18 prednášok pre 1168 žiakov škôl. 
V mesiaci jún pri príležitosti MDD príslušníci MsP vykonali pre deti ukážky pomôcok a výstroje. 
Taktiež bol pre deti pripravený kvíz o bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, hádanky, kde 
hravou formou súťažili o darčeky, ktoré im príslušníci mestskej polície pripravili.  

Príslušníci sa ďalej zúčastnili aktivít, v letných táboroch ( CVČ), kde vykonávali ukážky 
služobného motorového vozidla, rôzne hry s materskými škôlkami. V rámci projektov mestskej 
polície, rozdávanie reflexných viest a prvkov. V rámci spolupráce s Maticou Slovenskou sa 
zúčastnili na didaktických hrách a pod.    
V denných centrách sa vykonali besedy pre seniorov na tému, „Ako sa bezpečne správať doma, 
na ulici a tým predísť násiliu páchanému na senioroch. 

Kontrola záškoláctva bola vykonaná v 9 prípadoch bez zistenia záškoláka. V dvoch prípadoch 
bola u maloletých žiakov ZŠ zistená konzumácia alkoholu. 

 
Témou prednášok bolo:    
 
Šikanovanie, sebapoznanie, Úlohy a právomoci mestskej polície, Ako komunikovať s mestskou 
políciou, Kriminalita mladistvých, Právne vedomie, Prevencia kriminality a protispoločenských 
javov, Disciplína na cestách a správanie sa pri dopravných nehodách, Život na sídlisku a jeho 
nástrahy, Nauč sa telefonovať a privolať pomoc, Správanie sa na ulici, Poznaj svoje mesto, 
Poslanie MsP, Bezpečne do školy, Ukážky práce MsP, Nájdi sám seba, Trestnoprávna 
zodpovednosť, Dopravná výchova, Bezpečné používanie zábavnej pyrotechniky, 
Hodnotná prednáška o výchove k bezpečnosti a plynulosti v cestnej premávke bola zo strany  
preventistu MsP  v projekte  „Európsky týźdeň mobility“, do ktorého sa zapojilo Mesto Galanta.   

 

Technické zabezpečenie prostriedkov, používaných pri plnení úloh obecnej polície: 

-  dve služobné osobné motorové vozidlá pre priamy výkon, jedno servisné vozidlo  
-  dva bicykle, 

Počet, druh a typ výzbroje používanej príslušníkmi obecnej polície pri plnení úloh obecnej 
polície: 

-   6 ks    krátka guľová zbraň ráže 7,65 mm v z. ČZ 83 + príslušenstvo 
-   4 ks    krátka guľová zbraň ráže 9 mm s gumeným projektilom T 12 Grand Power 
-   8 ks    krátka guľová zbraň ráže 9 mm K 100 

 
Druh a stručný opis výstrojných súčiastok používaných príslušníkmi obecnej polície pri 
plnení úloh obecnej polície, ktoré určila obec všeobecne záväzným nariadením: 
 
 - výstrojné súčiastky (rovnošata modrá) boli používané v zmysle zákona  o obecnej polícii 
č.564/91     Zb. v znení  neskorších predpisov. 
- ostatné výstrojné súčiastky: služobné putá, služobný obušok, slzotvorný plyn, reflexné vesty, 
nepriestrelné vesty, zastavovací terč, taktické vesty 
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Druh a stručný opis technických prostriedkov používaných príslušníkmi obecnej polície pri 
plnení úloh obecnej polície: 
 
- ďalekohľad, technické prostriedky na zabránenie odjazdu vozidla, vysielačky, fotoaparát, 
technický prostriedok na odchyt psov, tester na alkohol. Všetky výzbrojné a výstrojné súčasti boli 
schválené mestským zastupiteľstvom Galanta. 

- defiblirátor prvej pomoci   

 

Využívanie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska:    - nie je zriadená        

 

Počet a stručný opis používaných monitorovacích kamerových systémov, počet kamier a iné 
informácie súvisiace s ich využívaním   

 

Mesto Galanta využívalo 58 kamier ( 21 otočných kamier a 37 statických kamier) pre potreby 
MsP rozmiestnených na vybraných lokalitách v meste. Monitorovací systém je kontrolovaný 
stálou službou, službukonajúci príslušníci zabezpečujú monitorovanie priestorov v dosahu týchto 
kamier. Výstupy (záchyt) z monitorovacieho systému sa vyhodnocovali a zistené priestupky boli 
riešené v zmysle zákona. Tie zistenia, ktoré sa týkajú trestnej činnosti boli na požiadanie 
odovzdávané k ďalšiemu riešeniu pre orgány činné v trestnom konaní. 

 

Na dožiadanie orgánov v trestnom konaní boli prijaté desiatky žiadostí o výstup z kamerového 
systému. Ďalej boli poskytované výstupy z kamerového systému na odhaľovanie a potvrdenie 
páchateľov priestupkov a dopravných nehôd. 

 

Mestská polícia každoročne podá žiadosť na poskytnutie  dotácie zo štátneho rozpočtu. V roku 
2019 mestu Galanta tiež schválili dotáciu zo ŠR na rozširovanie a  modernizáciu kamerového 
systému Mestskej polície Galanta.  

 

Na rok 2020 je v pláne podať ďalšiu žiadosť na  poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu na 
financovanie projektu pokračovaní v rozširovaní kamerového systému.  
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počet Názov označenie kamery Typ kamery  

1 Ihrisko Česká Statická  

2 Mierová 1 Statická  

3 Mierová2 Statická  

4 Železničiarska 1 Statická  

5 Parkovisko Železničiarska  Statická  

6 29.augusta Statická  

7 Bratislavská Statická  

8 Cintorín Statická  

9 Švermová Statická  

10 Križovatka Bratislavská ,29.augusta Statická  

11 Stanica 1 Statická  

12 MsP ulica Bratislavská Statická  

13 MsP vchod do budovy Statická  

14 MsP vstup vzadu  Statická  

15 Mierové námestie Otočná PTZ  

16 Shell Otočná PTZ  

17 Taverna Sever Otočná PTZ  

18 Trhovisko Statická  

19 Trhovisko PTZ Otočná PTZ  

20 Šaľa kruhový Otočná PTZ  

21 Švermová Papdomb Statická  

22 Švermová  Statická  

23 Švermová PTZ Otočná PTZ  

24 Mierová 3 Statická  

25 Soc. poisťovňa Otočná PTZ  

26 Viktória Otočná PTZ  

27 Vlaková stanica Otočná PTZ  

28 Autobusy Otočná PTZ  

29 Jas Otočná PTZ  

30 Súd Parkovisko MsÚ Otočná PTZ  

31 Kaufland  parkovisko  Otočná PTZ  

32 Zornička ihrisko Statická  

33 Pátria parkovisko Statická  

34 noclaháreň Statická  
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35 Mestský úrad 1 Statická  

36 Mestský úrad 2 Statická  

37 Priečná  Statická  

38 Šafáriková PTZ  

39 Revolučná 1 Statická  

40 Revolučná 2 Statická  

41 Žihadielko PTZ  

42 Park hlavná brána Analóg PTZ  

43 Zadná brána Analóg PTZ  

44 Park   Analóg PTZ  

45 Park Milex Analóg PTZ  

46 Park ZUS Analóg PTZ  

47 Park  Analóg PTZ  

48 Nemocnica verejné priestranstvo Statická  

49 Nemocnica verejné priestranstvo Statická  

50 Nemocnica verejné priestranstvo Statická  

51 Nemocnica verejné priestranstvo Statická  

52 Kaštieľ  1 Statická  

53 Kaštieľ  2 Statická  

54 Kaštieľ  3 Statická  

55 Kaštieľ  4 Statická  

56 Hlavná 1 Statická  

57 Hlavná 2 Statická  

58 Hlavná 3 Statická  
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Stručný opis ústrední zabezpečujúcich signalizáciu a iných zabezpečovacích systémov 
používaných 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 je napojená na priame volania mobilný telefón z objektov, základné školy, 
škôlky, mestský úrad a vytypované objekty, kde je predpoklad narušenia. 
V 60 prípadoch oznamovala signalizácia narušenie objektu, ale ani v jednom prípade nebol objekt 
napadnutý. Poväčšine došlo k omylnému spusteniu, prípadnej poruchy. 
 
Počet služobných psov používaných príslušníkmi obecnej polície pri plnení úloh obecnej 
polície a zabezpečenie ich výcviku:   - mestská polícia nepoužíva služobného psa 
 
Zoznam všeobecne záväzných nariadení obce upravujúcich činnosť obecnej polície  

VZN č.71/2002 O zriadení mestskej polície mení VZN č.006/1992 

  

 

Zoznam VZN mesta Galanta ktorých dodržiavanie kontroluje mestská polícia 

VZN č.006/2016 VZN mesta Galanta  o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými 
stavebnými odpadmi na území mesta Galanta. (ruší 20/2013) 

VZN č.015/2016 VZN o používaní pyrotechnických výrobkov na území mesta 

 

VZN č.024/2014 O podmienkach predaja výrobkov  a poskytovania služieb na trhových 
miestach v meste Galanta  

VZN č.025/2014 Trhový poriadok pre príležitostný trh - Galantské trhy 

 

VZN č.028/2014 Prevádzkový poriadok pre pohrebiská mesta Galanta  ruší VZN č.121/2006 

 

VZN č.055/2010 O  určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území 
mesta Galanta ( ruší VZN 104/2005) 

VZN č.032/2008 O zriadení vyhradených stanovíšť na účely parkovania vozidiel používaných na 
podnikanie a povoľovaní vyhradených parkovísk ( týmto zrušené VZN 
98/2005)  

VZN č.036/2008 Ktorým sa upravujú podmienky vodenia psov na verejných priestranstvách v 
znení VZN č.2/2011, VZN č. 29/2014  

VZN č.037/2008 O čistote mesta ochrane životného prostredia a verejného poriadku  

 

VZN č.099//2005 O zvláštnom užívaní miestnych komunikácií pri výstavbe, opravách a údržbe 
podzemných a nadzemných vedení všetkého druhu na území mesta v znení 
VZN 19/2008  
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Odborný výcvik a školenia príslušníkov Mestskej polície 

Náčelník mestskej polície zabezpečuje odborný výcvik príslušníkov mestskej polície v oblasti 
taktickej, streleckej a vzdelávacej prípravy. Uvedená príprava je zameraná na profesionálny zásah 
príslušníkov mestskej polície hlavne pri zásahoch na narušených objektoch, ktoré patria pod 
správu MsÚ a objektoch nad ktorými vykonávajú dohľad odborní príslušníci policajného zboru. 
V sledovanom období bola vykonaná 2 krát strelecká príprava, boli vykonávané školenia k 
jednotlivým zákonom a všeobecným záväzným nariadeniam mesta Galanta. Telesná a fyzická 
príprava príslušníkov bola individuálna.  Odborné školenia na úseku dopravy. 

   

  Vykonané školenia :   

   V priebehu roka  vykonané školenia k zákonom č. 372/1990 Zb. o priestupkoch, k zákonu č.  
79/2015 Z.z. o odpadoch, k cestnému zákonu č.8/2009 , k zákonu č.282/1990 Z.z. podmienky 
držania psov, zákon č. 564/1991 Z.z. o obecnej polícii, 190/ 2003 Z.z.  zbraniach a strelive, zákon 
č. 219/1996 Z.z.o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov, zákon  č. 377/2004  o 
ochrane nefajčiarov. Ďalej si príslušníci  opätovne preštudovali Všeobecne záväzné nariadenia .  
24/2014 a 25/2014 trhový poriadok ku Galantským trhom, VZN č.55/2010 o určení pravidiel času 
predaja, VZN č. 37/2008 o čistote mesta a verejného poriadku, VZN č. 28/2014 prevádzkový 
poriadok pre pohrebiská, VZN 10/2012 o pyrotechnike, VZN 36/2008 podmienky vodenia psov 
doplnený o VZN č.29/2014.V priebehu roka absolvoval náčelník a poverení zamestnanci 
semináre  k prejednávaniu priestupkov v Regionálnom vzdelávacom centre samosprávy v Nitre.  
Témou bolo zjednotiť a zefektívniť  postupy pri riešení jednotlivých deliktov, zásahov, 
administratívneho spracovania a riešia sociálnej otázky príslušníkov MsP v SR. 

 

Na záver roka 2019, náčelník s vedením mesta spoluorganizovali akciu príchod a 
prehliadku  protidrogového vlaku.  

 

Vlakovú súpravu REVOLUTION TRAIN tvorilo celkom deväť  vagónov, dĺžka celej súpravy 
bola 180m. Vagóny boli prispôsobené do podoby multimediálnych sál, v nich sa  odohrával 
príbeh o začiatkoch, príčinách, vývoji a dôsledkoch drogovej závislosti. Návštevníci 
protidrogového vlaku týmto príbehom prechádzali a vďaka možnostiam interaktívnych 
technológií sa aktívne stávali jeho účastníkmi. Cieľová skupina pre ktorých to bolo určené, boli 
študenti stredných škôl a žiaci základných škôl. Táto cieľová skupina vyhodnocovala priebeh 
príbehu a vyjadrovala sa k nemu.  Na ukážke tohto projektu sa zúčastnili aj starostovia, náčelníci 
MsP z Trnavského samosprávneho kraja.  Uvedená prehliadka interaktívneho vlaku, mala veľký 
význam pre dospievajúcu mládež.   

    ZÁVER: 

 
       Cieľom poriadkového útvaru Mestskej polície v Galante, je skvalitniť život obyvateľom 
mesta v oblasti bezpečnosti a verejného poriadku.  
 
 

      Miroslav Grell         
náčelník MsP Galanta 
 

 


