
Mesto Spišská Nová Ves v spolupráci s Mestskou políciou 
Spišská Nová Ves aktívne pracuje a realizuje projekty 

zamerané na širšiu škálu preventívnej činnosti. 

BEZPEČNOSTNÁ RETIAZKA

BEZPEČNÉ MESTO 
SPIŠSKÁ NOVÁ VES

www.spisskanovaves.eu
Projekt bol finančne podporený Radou vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality.

Ciele projektu: 
1.  Zníženie miery a závažnosti trestnej činnosti a zvyšovanie pocitu bezpečia občanov 
2.  Ochrana rizikových skupín občanov a znemožnenie páchania trestnej činnosti 
 na cieľovej skupine

Prioritou projektu je viktimačná prevencia kriminality, efektívna pomoc a podpora cieľovej skupine. 

Projekt je zameraný na bezpečnosť seniorov a zdravotne postihnutých spoluobčanov. Títo občania sa často  
stávajú obeťou trestnej činnosti, násilia a podvodníkov, ktorí sa pod nejakou zámienkou vkradnú do bytu,  
pripravia ich o úspory a často ich i fyzicky napadnú. K tejto kriminalite vo veľkej miere dochádza práve v ich  
domácnostiach a bytoch. 

V súčasnej dobe sa stáva, že starší občania bývajú veľmi dôverčiví k neznámym ľuďom a v prípadoch, keď im niekto zazvoní pri dverách,  
tak bez toho aby sa presvedčili, kto za dverami stojí, tak dvere otvoria a tým dajú potenciálnym páchateľom pomerne ľahkú možnosť sa 
 do bytu dostať, a to bez použitia násilia. Bezpečnostné retiazky majú sťažiť prístup do bytu ohrozenej osoby a pri jeho správnom používaní 
je možné dvere otvoriť a presvedčiť sa, kto sa za nimi nachádza, bez toho aby hrozilo riziko ľahkého vniknutia do bytu. 

Cieľovými skupinami sú:
• Seniori starší ako 60 rokov samostatne žijúci a seniori starší ako 65 rokov žijúci v spoločnej domácnosti 
 (obaja starší ako 65 rokov)
•  Osoby so zdravotným postihnutím

V priebehu roka 2013 bolo pri realizácii projektu Bezpečnostná retiazka cieľovým skupinám nainštalovaných  
333 bezpečnostných retiazok na dvere, ktoré  potenciálnemu páchateľovi znemožnia prístup do bytu.

Bezpečnostné retiazky budú ohrozeným občanom slúžiť ako mechanická podpora zabezpečenia ich bytu,  
ale tiež ako psychická podpora, kedy sami nie sú schopní neodbytnú osobu odmietnuť. 

Aktivity projektu:
1. Príprava realizácie projektu a informácií občanom.

2. Výber záujemcov o zabezpečenie dverí bezpečnostnou retiazkou.
Prebiehala medializácia projektu s informáciami o projekte a o možnosti zapojiť sa do projektu, tieto informá-
cie boli uverejnené vo viacerých médiách. Na základe stanovených kritérií boli vybraní seniori i osoby zdravotne  
postihnuté, ktorým boli odbornou firmou nainštalované kvalitné bezpečnostné zariadenia na dvere tzv.  
bezpečnostné retiazky. 

3. Inštalácia bezpečnostných retiazok.
Inštaláciu bezpečnostných retiazok realizovala odborná firma. Pracovníka firmy vždy sprevádzal príslušník  
Mestskej polície  v Spišskej Novej Vsi, ktorý osobne vysvetlil občanom, ako sa chovať v prípade, že by do bytu chcela  
vniknúť cudzia osoba, občanov upozornil na kriminogénne faktory a odovzdal im leták a samolepku s užitočný-
mi radami a informáciami. Informačný leták obsahuje informácie o tom, čoho je potrebné sa vyvarovať a kam 
sa obrátiť o pomoc. K podpore správneho chovania ohrozenej osoby slúži i samolepka určená na vchodové dvere 
domácnosti, na ktorej sú uvedené dôležité telefónne čísla.

4. Propagácia projektu.
Projekt bol medializovaný vo viacerých médiách. Propagovanie projektu bolo zabezpečené prostredníctvom  
web stránky mesta, reportáží v televízii, mestského mesačníka Informátor, informácií v orgánoch samosprávy,  
prostredníctvom plagátov a bannera, letákov a samolepiek, ktoré boli odovzdávané cieľovej skupine.

Výstupy projektu:
cieľovým skupinám občanov bolo podľa stanovených kritérií nainštalovaných 333 kusov bezpečnostných  
retiazok na vchodové dvere domácností, 500 ohrozených občanov – seniorov a zdravotne postihnutých  
občanov, ktorí sa často stávajú obeťami trestnej činnosti dostali informačný leták s dôležitými informáciami 
o zásadách bezpečného jednania s neznámymi osobami a 1000 samolepku s dôležitými telefónnymi číslami,  
na ktoré sa môže v prípade ohrozenia obrátiť, budú preventívne informovaní o rizikách, kriminogénnych  
faktoroch a poučení o bezpečnostných zásadách, 

Výsledky projektu:
•  zníženie miery a závažnosti trestnej činnosti v meste Spišská Nová Ves,
•  zvýšenie pocitu bezpečia seniorov a zdravotne postihnutých občanov,
•  ochrana rizikových skupín občanov a znemožnenie páchania trestnej činnosti na týchto občanoch,
•  zlepšenie informovanosti ohrozených občanov mesta o rizikách a o zásadách bezpečného chovania 
 a jednania s neznámymi osobami, 
•  posilnenie viktimačnej prevencie v meste a regióne. 

Žiadateľ: Mesto Spišská Nová Ves
Rada vlády SR pre prevenciu kriminality schválila dotáciu vo výške 7 000 Eur
Vlastné zdroje mesta (20 %): 1 750,08 Eur
Koordinátor projektu:  Mestská polícia Spišská Nová Ves 

Inovatívny projekt:


