
  



 

 

Vážení nitrianski spoluobčania, milí kolegovia, priatelia, 

 

je mi cťou, že Vás môžem pri príležitosti 

tridsiateho výročia založenia mestskej polície 

nášho starobylého a krásneho mesta Nitry 

osloviť a poďakovať Vám všetkým za 

dlhoročnú spoluprácu. 
 

Občanom chcem poďakovať za pomoc pri 

získavaní informácií, ktoré častokrát pomohli 

zvýšiť bezpečnosť v uliciach nášho mesta, 

spolupracujúcim inštitúciám za tridsaťročnú 

participáciu i podporu pri našej činnosti 

a v neposlednom rade všetkým súčasným 

i bývalým kolegom, ktorí obliekali uniformu 

mestského policajta v Nitre za vykonanú prácu. 
 

V živote každého človeka či inštitúcie sú míľniky, kedy je možné, a niekedy 

aj potrebné, sa zastaviť, otočiť sa späť a bilancovať. Tridsať rokov 

existencie mestskej polície tým míľnikom určite je. Veď z batoľaťa v roku 

1991 sa mestská polícia postupne prepracovala do profesionálnej podoby, 

ako ju poznáme dnes – etablovaný poriadkový útvar mesta, bez účasti 

ktorého sa dnes v meste nezaobíde takmer žiadna kultúrno-spoločenská či 

športová udalosť. 
 

Mestská polícia, obrazne povedané, vyrástla z plienok, v zdraví prežila 

všetky detské choroby v 90. rokoch, vstúpila do nového tisícročia ako 

sebavedomý tínedžer so zvládnutou pubertou a postupne sa z nej stala 

plnoletá dospelá organizácia, ktorá sa rokmi rozvíjala, formovala, zbierala 

skúsenosti a získavala vedomosti. 
 

Priznám sa, že som hrdý na to, že som dnes súčasťou tejto tridsaťročnej 

dámy, že z vlastnej skúsenosti poznám jej začiatky, jej zrod i vývoj a že som 

účastný na jej ďalšom smerovaní. 

 

 

 

Naša mestská polícia plynule prešla od základného hliadkovania v uliciach 

mesta do realizácie objasňovania priestupkov, ako prvá mestská polícia sme 

začali prevádzkovať pre občanov internetovú stránku, zaviedli sme 

cyklohliadky, pripravujeme a vykonávame rôzne aktivity prevencie 

protispoločenskej činnosti a osvetu v médiách, prevádzkujeme detské 

dopravné ihrisko, využívame a rozširujeme mestský kamerový 

monitorovací systém, zabezpečujeme mestu i občanom službu 

elektronického pultu centralizovanej ochrany, priebežne sa venujeme 

projektovému manažmentu pri získavaní financií na rôzne projekty, 

organizačne zabezpečujeme miestnu poriadkovú službu v meste 

a posledných desať rokov zabezpečujeme aj odbornú prípravu a výcvik pre 

príslušníkov obecných a mestských polícií na Slovensku. 

 

Všetky tieto činnosti príslušníkov Mestskej polície v Nitre sú vzájomne 

prepojené, nadväzujú na seba a ich synergický efekt smeruje vždy 

k rovnakému cieľu, kvôli ktorému v Nitre mestská polície vznikla – ochrana 

života, zdravia a majetku občanov i návštevníkov starobylej Nitry. 
 

Mestskej polícii prajem do ďalších rokov veľa síl, plno zdravia, veľa 

zodpovedných občanov, rozvahu a múdrosť pri riešení kritických situácií 

a chuť i schopnosť sa zlepšovať. 

 

Mgr. Erik Duchoň, náčelník Mestskej polície v Nitre 
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Počiatky Mestskej polície v Nitre, podobne ako i ostatných obecných polícií 

na Slovensku, sa datujú od účinnosti Zákona č.369/1990Zb. o obecnom 

zriadení. 
 

Na základe tohto zákona Mestské zastupiteľstvo v Nitre, na čele 

s vtedajším primátorom Ing. Silvestrom Štefankom, dňa 7. marca 1991 

na svojom 3. zasadnutí uznesením č. 9 zriadilo „Mestskú políciu 

v Nitre“ ako svoj poriadkový útvar. Do funkcie náčelníka vymenovalo p. 

Jozefa Škotta, ktorému, spoločne s vtedajším prednostom mestského úradu 

Ing. Jurajom Hanákom uložilo zabezpečiť vypracovanie materiálu 

týkajúceho sa organizácie mestskej polície, rozsahu technických a iných  

prostriedkov potrebných na jej činnosť.  
 

Nitrianski mestskí policajti sa v počiatkoch svojej existencie zodpovedne 

pripravovali ako po fyzickej, tak po psychickej a vedomostnej stránke. 

V mesiaci február bolo prijatých 14 tzv. „referentov pre prípravu činnosti 

MsP“, v mesiaci marec bolo prijatých ďalších 18 pracovníkov MsP 

a zriadená bola i funkcia právnika MsP. Prijatí pravidelne posilňovali, mali 

pravidelný výcvik v sebaobrane, zúčastňovali sa rôznych školení 

a vzdelávaní v oblasti vecne príslušných právnych noriem, ktoré sa stanú ich 

pracovným nástrojom.  Prvý sľub pracovníkov MsP Nitra sa konal 18. apríla 

1991, skladaný bol do rúk primátora Štefanku. 
 

Sídlom MsP v tom čase boli priestory na prízemí mestského úradu. 

V prvých mesiacoch hliadkovali policajti bez uniformy, preukazovali sa 
preukazom a plastovým odznakom, prvé motorové vozidlo (Š-Favorit, NRE 

34-48) začali používať 11. júna 1991.  

 

V prvých čiernych uniformách s bledomodrou košeľou, jedným obuškom 

pre dvojčlennú hliadku a jediným vozidlom Š-Favorit vyšli pracovníci MsP 

do ulíc 15. augusta po prvý krát plniť si povinnosti kompletne v uniformách, 

každý vyzbrojený putami, obuškom, zatiaľ však bez zbraní. Stav mestskej 

polície k 31.12.1991 bol 30 pracovníkov. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prvé služobné vozidlo Mestskej polície v Nitre 

 

1.januára 1992 vstúpil do platnosti Zákon č.564/1991 Zb. o obecnej polícii, 

čo pre MsP Nitra znamenalo, že dovtedy platné oprávnenia a povinnosti 

bolo treba zosúladiť s týmto zákonom. V priebehu roka 1992 vstúpilo preto 

do platnosti všeobecne záväzné nariadenie mesta Nitry č.9/1992 „O štatúte 

Mestskej polícii v Nitre“. Do platnosti vstúpil i organizačný poriadok, nové 

smernice: o používaní zbraní, služobných psov, automobilov, o činnosti 

rádiovej siete,  o vybavovaní priestupkov, atď.  
 

Dňa 21.2.1992 bol primátorom mesta do funkcie náčelníka MsP Nitra 

menovaný Ing. Igor Ziman, do funkcie zástupcu náčelníka bol 16.3.1992 

menovaný Ing. Viktor Kirchner. Počas roka 1992 všetci pracovníci 

absolvovali rekvalifikačný kurz v AFG v Trnave. Na základe oprávnení 

začali od 1. apríla 1992 používať pri výkone služby zbrane. Ďalším 

vzdelávaním a následnou skúškou pred komisiou v zmysle zákona 

o obecnej polícii i vládneho nariadenia č.220/92, všetci mestskí policajti 

získali odbornú spôsobilosť. 
 



 

Do prevádzky bola 11. júna uvedená rádiová sieť, ktorá prácu výrazným 

spôsobom zoperatívnila a zefektívnila. V technickom zabezpečení sa začal 

používať prvý počítač v rámci celej siete mestského úradu a pre skvalitnenie 

riadenia činnosti hliadok MsP bolo od júla zriadené miesto stáleho 

operačného pracovníka. Bol realizovaný spoločný výkon služby 

s príslušníkmi policajného zboru. Počet mestských policajtov k 31.12.1992 

bol 52 pracovníkov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sľub mestských policajtov, 1.5.1992 
 

V roku 1993 bol zriadený okrsok Klokočina s prvým veliteľom Pavlom 

Sabom aj s vyčlenenými policajtmi. Po dobrých skúsenostiach 

s rajonizáciou bol v júni zriadený aj okrsok Chrenová s veliteľom Ing. 

Romanom Vöröšom. Od tohto dátumu bola hliadková a riadiaca činnosť 

Mestskej polície v Nitre rozdelená do troch okrskov: personálne 

najpočetnejší Mesto-Stred, okrsok Klokočina a okrsok Chrenová. Od 

augusta tohto roku mohli občania telefonovať na MsP bezplatnou linkou 

159, čo zapríčinilo, že občania sa na mestskú políciu začali obracať čoraz 

častejšie. Rozvíjala sa spolupráca s inými inštitúciami, predovšetkým 

s jednotlivými oddeleniami MsÚ, priestupkovým referátom obvodného 

úradu, so sociálnou kuratelou, s Policajným zborom SR, ale aj s výbormi 

mestských častí, či s pracovníkmi Colnej správy. 

 

Od februára 1994 sme začali využívať počítačový program na evidenciu 

priestupkov, obnovovali sa rádiostanice, výstrojné i výzbrojné súčiastky. 

Vedenie MsP vytvorilo priebežné interné vzdelávanie policajtov s cieľom 

zabezpečiť dostatočné a predovšetkým aktuálne vedomosti. Počet 

služobných áut sa zvýšil na tri vozidlá. Koniec tohto roka bol pre ďalší vývoj 

MsP Nitra veľmi významný, pretože mestská polícia sa presťahovala do 

samostatnej budovy na Cintorínskej ul. 6, ktorá bola predtým známa ako 

sídlo nitrianskych hasičov. Táto budova je sídlom Mestskej polície v Nitre 

dodnes. Významnú úlohu zohralo osobné zanietenie a aktivita Ing. 

Kirchnera, ktorý sa nad rámec svojich povinností organizačne i technicky 

podieľal na rekonštrukcii budovy i samotné presťahovanie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Útvar Mestskej polície v Nitre, 1994 

 

V závere roka 1994 a počas roka 1995 sa po novelizácii zákona o obecnej 

polícii vytvorilo oddelenie objasňovania priestupkov s veliteľom 

Milanom Čentéšom. Činnosť oddelenia prispelo k rastu kvality a efektivity 

práce mestskej polície, vybraní pracovníci postupne nadobúdali zručnosti 

a zracionalizovali systém práce. V tomto roku sa najviac prejavila zvýšená 

kvalita, flexibilita a racionalita systematickej práce Mestskej polície v Nitre. 

 



 

Množstvo mestských a obecných polícií na Slovensku sa obracalo s prosbou 

o radu a konzultácie v otázkach spôsobu a rozsahu výkonu služby, 

v spôsobe organizácie a metodiky administratívnej činnosti MsP, ako je 

objasňovanie priestupkov alebo vypracovanie interných predpisov. 

Začiatkom roka 1995 sa uskutočnila zmena vo vedení MsP, zástupcom 

náčelníka sa stal Silvester Nitry. 
 

Ďalšie roky 1996 až 1998 sa niesli v duchu skvalitňovania a novelizácií 

interných noriem mestskej polície, dopĺňala sa počítačová sieť do miery 

potrebnej na spracovanie veľkého množstva priestupkov do zákonom 

určeného termínu. Pre skvalitnenie hliadkovej činnosti bol vypracovaný 

systematický plán výcviku sebaobrany, policajti sa vzdelávali aj v oblasti 

taktiky a psychológie služobných zákrokov.  
 

Počet volaní občanov na tiesňovú linku 159 sa v roku 1998 zvýšil na 3200 

volaní Ku koncu roku 1998 bol v Nitre stav 77 mestských policajtov. Výkon 

služby bol systematicky stabilizovaný, realizovaný 24 hodín denne.   
 

V roku 1999 sme zaznamenali skvalitnenie pracovnej kynológie, o čom 

svedčia aj výsledky z viacerých kynologických súťaží, predovšetkým súťaž 

v Banskej Bystrici s medzinárodnou účasťou. Psovodi Mestskej polície 

v Nitre sa umiestnili na prvom mieste pred reprezentáciou Policajného 

zboru ČR a reprezentáciou Armády ČR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Tréning psovodov mestskej polície, 1999 

 

Rok 2000 bol v znamení 

napĺňania novely zákona 

o obecnej polícii. Výkon 

služby dovtedy často 

narušovali nedokonalé 

právne predpisy alebo ich 

vzájomný nesúlad. Tento 

legislatívny nesúlad sa 

najčastejšie prejavoval 

priamo vo výkone služby. 

Novela priniesla potrebu 

spracovania postupov 

a smerníc pri aplikácii zvýšených právomocí mestských polícií – 

predvádzanie osôb za účelom podania objasnenia, pri hrozbe a údere 

zbraňou, varovnom výstrele, zastavovaní vozidla a hlavne pri použití 

technického prostriedku na zabránenie odjazdu vozidla. Doplnilo alebo 

obnovilo sa technické a informačné vybavenie – rádiostanice, počítače, 

vykonali sa drobné zmeny na uniforme. Rámcovo bol spracovaný obsah 

preventívneho programu i postupy činnosti v oblasti prevencie. Tento rok 

bol aj v znamení zavedenia cyklohliadok do výkonu služby, kde desiati 

policajti od mája do októbra najazdili takmer 6 500 km 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Cyklohliadka mestskej polície, 2001 



 

Ďalšie roky 2001 - 2003 mestská polícia pociťovala nárast na úlohy v 

znižovaní miery vandalizmu v uliciach nášho mesta a predovšetkým 

v systemizácii a profesionalizácii prevencie kriminality. Novú funkciu 

preventistu začal vykonávať Mgr. Miroslav Duchoň, ktorý naprojektoval 

a zorganizoval rôzne aktivity pre deti a mládež, bola tiež nadviazaná 

spolupráca s preventistami z Napervillu z USA, ktorá sa postupne rozvíjala. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V prevencii sa intenzívne skvalitňovala aj 

aktívna spolupráca so sociálnou kuratelou 

a PZ SR pri kontrolách mládeže v nočných 

hodinách pri užívaní návykových látok 

a v denných pri záškoláctve v projekte 

„Lumiper“. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     Spoločný výkon kontroly, preventívny projekt Lumiper,  2004 

 

Kvantitatívne i kvalitatívne bola rozširovaná internetová stránka 

Mestskej polície v Nitre a predovšetkým sa od roku 2001 v situačnej 

prevencii postupne začal inštalovať a rozširovať mestský kamerový 

monitorovací systém.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     Kamerový systém mestskej polície, chránené pracovisko, 2006 

 

Dôležitou skutočnosťou pre oblasť prevencie kriminality bolo vytvorenie 

Mestskej komisie pre prevenciu protispoločenskej činnosti v Nitre ako 

poradného, iniciatívneho a koordinačného orgánu primátora mesta. 

Prínosom na zintenzívnenie spolupráce občanov a MsP malo od roku 2004 

uplatnenie smernice č.15/2003 „O zásadách posilnenia motivácie občanov 

mesta Nitry k spolupráci s Mestskou políciou v Nitre na úseku ochrany 

majetku mesta.“ V zmysle tejto smernice je možné občanom prejaviť vďaku 

za spoluprácu a všímavosť aj vo finančnom vyjadrení. 
 

V polovici roku 2005 prišlo k zmene vo vedení MsP Nitra, v auguste bol 

poverený jej vedením Ing. Miloš Hajnovič, ktorý sa od nasledujúceho 

roku stal riadne menovaným náčelníkom Mestskej polície v Nitre. MsP 

mala 76 príslušníkov, hoci dlhodobý plánovaný stav bol 82 policajtov, 

úspešne sa ďalej rozširoval kamerový systém (14 kamier).  



 

V mestskej polícii bolo v súvislosti s kamerovým systémom zriadené 

chránené pracovisko s pracovnou pozíciou „operátor kamerového systému“ 

pre tri zdravotne handicapované osoby, ktoré absolvovali interné 

vzdelávanie v oblasti základných úloh, kompetencií a povinností MsP, 

v oblasti komunikácie, priestupkového a trestného zákona tak, aby boli 

schopní identifikovať hroziacu alebo už prebiehajúcu protispoločenskú 

činnosť. Týmto projektom sa, okrem zjavného sociálneho rozmeru, uvoľnilo 

niekoľko príslušníkov do priameho výkonu služby.  

Naďalej sa obnovoval vozový park, technické a informačné 

vybavenie, bola vytvorená nová štruktúra mestskej polície, kde sa vytvorili 

dva obvody – Mesto a Klokočina, ktoré kopírovali územné členenie mesta 

Policajným zborom SR. Opäť sa začal klásť väčší dôraz  na rajonizáciu, 

vytvorili sa vysunuté pracoviská pre občanov na Chrenovej i v Krškanoch. 

Profesionalizovala sa práca na úseku prevencie i objasňovania priestupkov. 

Mestská polícia sa výraznou mierou prezentovala v rôznych médiách v SR, 

zrealizovala sa tiež vizuálna revitalizácia internetovej stránky.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Preventívny projekt „PrevTAD“, 2007 

 

Výraznou zmenou v očiach občanov v roku 2007 bolo prestrojenie 

príslušníkov MsP v zmysle novely Zákona o obecnej polícii, ktorá 

mestským policajtom na Slovensku predpisovala nosiť jednotné uniformy 

modrej farby. Činnosť MsP bola štruktúrovaná v zmysle novej štruktúry do 

obvodu Mesto (41 príslušníkov, veliteľ Bc. Pavel Sabo) a obvodu 

Klokočina (17 príslušníkov, veliteľ Mgr. Erik Duchoň). Významnou 

zmenou v štruktúre bolo vytvorenie miesta zástupcu náčelníka pre výkon  

 

 

služby, na ktoré bol menovaný PaedDr. Pavel Beňo, ktorý mal pracovné 

skúsenosti z Policajného zboru SR. Na núdzovú linku MsP 159, prípadne 

cez internetovskú stránku MsP, v tomto roku oznámilo porušovanie 

právnych predpisov celkom 5 445 občanov a začal narastať dopyt po 

službách poskytovaných mestskou políciou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Preventívne aktivity s deťmi a verejnosťou, 2008 

 

V roku 2008 bolo mestskou políciou zabezpečených celkom 37 akcií 

celoslovenského a medzinárodného významu a 120 akcií lokálneho alebo 

regionálneho významu. Príslušníci mestskej polície sa pri každodennom 

výkone zameriavali nielen na priestupkovú alebo trestnú činnosť, ale aj na 

odhaľovanie nedostatkov technického charakteru v meste, ako je napr. 

nefunkčné inžiniersko-technické siete, chýbajúce poklopy, nefunkčné 

verejné osvetlenie, chýbajúce alebo poškodené dopravné značenie, vysoký 

trávnatý porast, potreba orezu drevín, poškodené chodníky, dlažby, schody, 

prvky drobnej architektúry, preplnené smetné nádoby, nedočistené stojiská 

kontajnerov, v zimnom období zabezpečenie schodnosti chodníkov a iných 

komunikácií v správe mesta monitoringom a následným oznamom na 

príslušné orgány. Takéto zistenia boli v počte 1360 postúpené na riešenie 

kompetentným orgánom a organizáciám mesta. V oblasti pátrania po 

hľadaných osobách príslušníci MsP zistili 25 osôb, po ktorých bolo 

vyhlásené pátranie a odovzdať ich na útvary PZ SR. 



 

Rok 2009 sa niesol v znamení „Štafety prevencie“, ktorú mesto Nitra 

prevzalo od mesta Šaľa. Koordinátor tohto celomestského projektu bol 

primátorom ustanovený preventista mestskej polície Mgr. Miroslav Duchoň. 

Boli zrealizované mnohé preventívne aktivity pre všetky vekové kategórie 

i sociálne vrstvy občanov, čo zakladateľ myšlienky putovania štafety 

prevencie zhodnotil slovami: „Nitra nasadila latku prevencie vysoko 

a každé ďalšie mesto sa bude musieť veľmi usilovať, aby tú latku 

nepodliezalo“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Preventívne aktivity s deťmi a verejnosťou, 2009 

 

Rok 2009 bol „v živote“ Mestskej polícii Nitra dôležitý aj z toho dôvodu, že 

s účinnosťou od 1.1.2009 v súlade s Organizačným poriadkom MsP Nitra 

boli príslušníkom mestskej polície schválené a udelené hodnosti, čím sme 

pokračovali v celoslovenskom trende rozlišovania funkčného zaradenia 

jednotlivých príslušníkov mestských a obecných polícií. 

 

 

 

Pre mestskú políciu rok 2010 znamenal zmenu vo vedení, náčelníkom bol 

poverený a neskôr menovaný PaedDr. Pavel Beňo, zástupcom pre výkon 

služby bol menovaný Mgr. Erik Duchoň, na miesto veliteľa obvodu 

Klokočina bol zaradený Bc. Rudolf Husár, veliteľom obvodu mesto 

naďalej zostáva Bc. Pavel Sabo. Zámerom nového náčelníka bolo zvýšiť 

profesionalitu a odbornosť príslušníkov mestskej polície, zdokonaliť 

komunikáciu s občanmi a zvýšiť všímavosť v rámci výkonu služby 

k nedostatkom. S cieľom zvýšiť mieru streleckej pripravenosti a zručnosti 

príslušníkov v zaobchádzaní so služobnou zbraňou bolo vyhlásenie a 

zrealizovanie každoročnej súťaže Strelecký pohár náčelníka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Strelecká príprava príslušníkov, 2010 

 
Bol vypracovaný a zavedený nový komplexný systém hodnotenia 

príslušníkov, ktorý má priniesť zefektívnenie práce a motiváciu na 

profesijný i osobný rast mestského policajta, na základe čoho 

predpokladáme aj zvýšenú mieru kvalitu práce Mestskej polície v Nitre. 

 

 

 

 

 
Hodnosti príslušníkov mestskej polície , ukážka 



 

Pre mestskú políciu bol rok 2011 významný z toho dôvodu, že skúsenosti 

s organizáciou a filozofiou hliadkovej činnosti, prevencie, objasňovania 

a lektorskými zručnosťami pretavila do založenia Školiaceho 

a výcvikového strediska pri Mestskej polícii (ŠVS), kde poskytovala 

odbornú prípravu pre príslušníkov obecných a mestských polícií Slovenska, 

na konci ktorej po skúškach pred komisiou z Prezídia policajného zboru SR 

frekventanti získali Osvedčenie o odbornej spôsobilosti  
  

V plnení základných úloh sa príslušníci, okrem štandardných úloh, venovali 

dokumentácii vrakov a dlhodobo nepojazdných vozidiel, pokračovali v 

dôslednej kontrolnej činnosti dodržiavania povinností držiteľov psov, 

pozornosť bola zameraná v oblasti verejného poriadku na riešenie 

problematiky bezdomovcov a žobrajúcich osôb, kde významnou mierou k 

efektívnej reakcii opäť prispieval kamerový systém mestskej polície. 
 

V roku 2012 prišlo k zmene vedenia mestskej polície, náčelníkom sa stal 

Mgr. Erik Duchoň, jeho zástupcom Mgr. Pavel Sabo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zľava zástupca náčelníka Mgr. Pavel Sabo, náčelník Mgr. Erik Duchoň 

 

V septembri 2012 bolo zriadené a slávnostne otvorené Detské dopravné 

ihrisko (ďalej len DDI) na ulici Nábrežie mládeže v Nitre s dopravnými 

značkami a svetelným zariadením, didaktickou učebňou a bicyklami, 

kolobežkami a odrážadlami pre účely aktivít  prevencie v doprave. 

 

Nové vedenie MsP pristúpilo k zmene organizačného poriadku i 

organizačnej štruktúry. Tie si vynútili pribúdajúce úlohy v jej činnosti 

súvisiace so zriadením ŠVS, správou  DDI a zriadenia pultu centralizovanej 

ochrany (PCO).  Z hľadiska racionalizácie organizácie práce sa opätovne 

vytvorilo iba jedno miesto zástupcu náčelníka. Zároveň prišlo ku 

kumulovaniu pracovných pozícií a vznikla tak jedna pracovná pozícia - 

Veliteľ ŠVS, DDI a prevencie, ktorým sa stal Mgr. Miroslav Duchoň,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otvorenie dopravného ihriska, 2012 



 

Nasledujúce roky boli pre mestskú políciu charakteristické tým, že sa 

míľovými krokmi rozvíjala činnosť na Detskom dopravnom ihrisku, veď od 

vzniku sa na ňom vystriedalo vyše  17 100 účastníkov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dopravná prevencia na DDI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Rozširovanie kamerového systému 

 

Detské dopravné ihrisko pravidelne navštevujú nielen deti a mládež 

z nitrianskych materských a základných škôl, ale aj deti z blízkych 

i vzdialenejších obcí či miest.  
 

Naďalej sa kamerový systém rozširoval na 56 otočných a 51 stacionárnych 

kamier, kde sme našimi operátormi zaznamenali takmer 20-tisíc udalostí a 

pre policajný zbor zálohovali 3 300 prípadov na ďalšie objasňovanie alebo 

dokazovanie.  
 

Oddeleniu prevencie sa podarilo získať do dnešného dňa na štátnych 

dotáciách podávaním žiadostí v projekte kamerového systému Šanca pre 

bezpečnosť celkovo takmer 250 000,-€. Projekty boli finančne podporené 

Radou vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality. 
 

Profesionalizovala sa vzdelávacia činnosť v Školiacom a výcvikovom 

stredisku, bola dokončená prestavba školiacej miestnosti priamo na útvare 

MsP, kde sme odborne pripravili 530 príslušníkov obecných a mestských 

polícií z rôznych miest SR. Podľa výsledkov a úrovne odpovedí budúcich 

policajtov sme získali uznanie od predsedov skúšobných komisií Prezídia 

Policajného zboru SR. 
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Školiace a výcvikové stredisko MsP  



 

Mestská polícia v Nitre nezabúdala ani na pravidelnú obnovu zastaraného 

vozového parku, výstrojné súčiastky dostávali efektívnejšie strihy 

a modernejší materiál, v službe používané fotoaparáty či vysielacie stanice 

lepšie technologické parametre. V posledných rokov prišlo i k potrebnému 

postupnému prezbrojovaniu príslušníkov mestskej polície modernejšími 

a výkonnejším zbraňami. 
 

Nebol podceňovaný ani kynologický tréning služobných psov, realizovaný 

spravidla raz týždenne, takisto psychologické vyšetrenia policajtov na 

vedenie motorového vozidla s právom prednosti v jazde i priebežné 

vzdelávanie k aktuálne prijatým zákonom a novelizáciám všetkých 

právnych noriem upravujúcich činnosť a kompetenciu mestskej polície. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ukážky služobnej kynológie pre deti 

 

Vedenie MsP zabezpečovalo pre príslušníkov praktické výcviky taktiky 

zásahov a zákrokov, nácvik v zdravotnej príprave, pravidelné výcviky 

sebaobrany všetkých príslušníkov, v streleckej príprave nácviky praktickej, 

mierenej a pudovej streľby po fyzickej záťaži, s prebíjaním i bez prebíjania 

streliva.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Ukážky služobnej kynológie pre deti 

 

Na úseku prevencie kriminality mestská polícia ďalej pokračovala 

v realizovaní preventívnych aktivít zameraných na rôzne vekové a sociálne 

kategórie, interaktívne dialógy boli vedené na rôzne témy, pri ktorých sme 

sa pokúšali mladším i starším občanom poradiť, ako správne a efektívne 

zareagovať, aby hroziace nebezpečenstvo bolo čo najviac minimalizované. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
MDD na detskom dopravnom ihrisku 



 

Počas hliadkovania v uliciach mesta príslušníci MsP 

Nitra, okrem plnenia štandardných úloh, 

v niektorých prípadoch doslova naplnili to, čo je 

určite to najdôležitejšie – záchrana ľudského 

života. V pracovnom živote každého príslušníka je 

takýto zákrok určite výnimočný i pre neho 

samotného a nestáva sa často ani tým najlepším 

policajtom. V hliadkovaní je veľmi ťažko sa 

rozhodnúť, ktorým smerom zamerať svoju 

pozornosť, na ktorú ulicu alebo miesto sa vybrať. 

Dobrý policajt je však vždy pripravený vnímať svoje 

okolie a adekvátne reagovať. V posledných rokoch 

svoju všímavosť a pohotovosť traja príslušníci MsP 

pretavili do zachránených životov. V jednom prípade 

malého chlapca, ktorého v poslednej chvíli zachytil hliadkujúci príslušník 

pred prichádzajúcim motorovým vozidlom, v druhom prípade mestskí 

policajti zachraňovali život mladej ženy, ktorá prežívala hraničnú krízovú 

situáciu a rozhodla sa so svojim životom skoncovať skokom z mosta. 
 

Títo príslušníci boli ocenení, okrem primátora mesta Marekom Hattasom, aj 

udelením celoslovenského ocenenia Čestný odznak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Prijatie ocenených príslušníkov R. Štefáka a R. Paula  u primátora mesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Oceňovaný príslušník Kristián Dominik Potyrala na sneme ZNOMPS 

 

Príslušníci mestskej polície sú počas výkonu služby štandardne privolávaní 

aj k osobám, ktoré niekto našiel ležať na zemi, prípadne ich mestskí policajti 

spozorovali počas hliadkovania. Aj v týchto prípadoch je často a pravidelne 

zachraňované zdravie, tieto osoby sú často zranené, stratili vedomie, bývajú 

často podchladené, príslušníci im poskytujú predlekársku prvú pomoc alebo 

iný potrebný zákrok a následne im zabezpečia lekárske ošetrenie. Za 

posledných dvadsať rokov takto zasahovali pri takmer 5700 ležiacich 

občanoch.  

 

V roku 2019 sa mesto Nitra stalo príjemcom štátnej dotácie v projekte, kde 

hlavným zámerom je zriadenie a prevádzkovanie hliadok miestnej 

občianskej poriadkovej služby (MOPS), ktoré boli pracovne aktívne na 

miestach, ktoré sa primárne alebo sekundárne dotýkajú marginalizovaných 

rómskych komunít. Mestská polícia v začiatku projektu participovala na 

obsahovom vyplnení povinných formulárov v žiadosti v odbornej rovine a 

neskôr pri vhodnom výbere kandidátov. Hliadky MOPS organizačne 

podliehajú a úzko spolupracujú s MsP, ktorá ich odborne a organizačne 

vyškolila a vedie. Koordináciou MOPS bol poverený veliteľ školiaceho a 

výcvikového strediska a prevencie. Po úvodnom zaškolení a uvedení do 

praxe na úseku kontroly dodržiavania verejného poriadku sa dve hliadky 

MOPS osvedčili a pre mestskú políciu sú jednoznačným prínosom pri  



  

zabezpečovaní špecifických úloh predovšetkým pri práci s rómskou 

komunitou alebo na miestach, kde sa táto komunita vyskytuje alebo má 

trvalý či prechodný pobyt. Mestská polícia má zásluhou adresne 

nasadzovanej činnosti hliadok MOPS zvýšenú mieru informovanosti o 

aktuálnom stave protispoločenskej činnosti MRK. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kontrola plnenia pridelených úloh MOPS 

 

Činnosť MsP od roku 2020 ovplynil 

koronavírus SARS-CoV-2 a následná 

infekčná epidémia ochorenia COVID-

19. Postupne boli rôznymi právnymi 

aktmi určované preventívne 

protipandemické opatrenia s rôznou 

intenzitou a z nich vyplývajúce 

povinnosti pre fyzické i právnické 

osoby. Rovnako z nich pre 

príslušníkov MsP vyplývali nové 

oprávnenia a nové úlohy v kontrole 

verejného poriadku Hliadky mestskej 

polície sa museli orientovať  

v nových platných právnych normách 

prijatých na elimináciu pandémie,  

menilo sa a korigovalo zameranie a náplň 

hliadkovania a plnenia základných úloh. Nezabúdali sme však ani na ľudskú  

 

stránku situácie, napokon, jedna z príslušníčok namiesto hliadkovania 

iniciatívne začala šiť tvárové rúška, ktoré boli neskôr distribuované 

potrebným občanov, nezabúdajúc ani na ľudí bez domova na uliciach. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Rozdávanie rúšok bezdomovcom 

 

Za 30 rokov pôsobenia sa Mestská polícia v Nitre musela vysporiadať 

s mnohými faktormi, vplyvmi, či prekážkami. Všetky problémy vyriešila, 

prípadne sa na ich riešení intenzívne pracuje. 
  

Nechceme byť, a ani nie sme, iba „papučkári“, chceme byť moderná 

komunálna mestská polícia, ktorá si v rámci svojich zákonných kompetencií 

vie poradiť s každou situáciou a je schopná a ochotná spolupracovať so 

všetkými relevantnými inštitúciami.  
 

Sme pripravení byť plne k dispozícii občanom nášho mesta 24 hodín denne, 

nech majú problém akýkoľvek, nech ich čokoľvek trápi, ohrozuje alebo čo 

len irituje. Vedia, že môžu zavolať na bezplatnú linku 159, kde sa ozve:  

 

Mestská polícia Nitra, prosím, ako Vám môžeme pomôcť? 

 

 

  



 

Vážení občania, vážení 

príslušníci mestskej 

polície, milí priatelia, je 

mi veľkou cťou, že sa 

z pozície primátora 

mesta môžem spolu 

s Vami poďakovať, 

a neskôr i odovzdať 

ocenenie ľuďom, ktorí sa 

významnou mierou 

pričinili na vzniku, 

vývoji a postupnej 

profesionalizácii 

poriadkového útvaru 

mesta Nitry, mestskej polície. 

Počas 30 rokov sme mohli pozorovať, že mestská polícia a jej 

príslušníci majú nezastupiteľné miesto pri ochrane života, zdravia a majetku 

občanov v našom meste a jej prítomnosť je samozrejme nenahraditeľná aj 

pri každodennom zabezpečovaní a ochrane verejného poriadku, kontroly 

čistoty i pri ochrane životného prostredia. 
 

Mestská polícia v Nitre je dnes už tri desaťročia zárukou prijateľnej 

bezpečnosti v našom meste, ochotne podáva pomocnú ruku svojim občanom 

a je pevným pilierom, o ktorý sa môže oprieť nielen každý primátor, ale 

i ktokoľvek, kto o pomoc požiadal alebo čo len poskytol určitý podnet. 

Myslím, že tieto moje slová by mohla potvrdiť skutočnosť o takmer 400 000 

zistených priestupkoch a mohlo by ich potvrdiť aj takmer 142 000 občanov, 

ktorí za spomínaných 30 rokov zavolali v Nitre na známe číslo mestskej 

polície 159. 
 

Počas existencie mestskej polície, a každým rokom je to cítiť čoraz 

intenzívnejšie, život priniesol množstvo situácií, v ktorých jej príslušníci 

museli ukázať svoju pracovitosť, kreativitu, potrebnosť, všímavosť, 

schopnosť sa zlepšovať, keď život priniesol aj také situácie, keď bolo 

potrebné prejaviť i ráznosť, alebo naopak, aj trpezlivosť, obyčajnú ľudskú 

vľúdnosť, či značnú mieru empatie.  
 

No v neposlednom rade príslušníci mestskej polície ukázali aj 

odvahu a statočnosť, veď len v posledných niekoľko mesiacoch som  

 

podával ruku šiestim nitrianskym mestským policajtom, ktorí sa priamo 

pričinili pri záchrane ľudských životov v našom meste. 
 

Chcem sa však v tejto chvíli poďakovať nielen oceneným 

príslušníkom, ale aj všetkým ostatným súčasným i bývalým príslušníkom 

nitrianskej mestskej polície a zároveň poďakovať aj všetkým predstaviteľov 

iných rezortných bezpečnostných zložiek, ktoré s našimi mestskými 

policajtmi aktívne spolupracujú a pomáhajú im pri vytváraní objektívneho 

i subjektívneho pocitu bezpečia v našom krásnom starobylom meste. 
 

Minimálne za seba môžem povedať: „Ďakujem!“ 

 
Príhovor primátora mesta Mareka Hattasa na slávnostnom 

oceňovaní príslušníkov pri príležitosti 30. výročia založenia 

Mestskej polície v Nitre v priestoroch nitrianskej Synagógy 

 

 

Kontakty: 

 

adresa :  Mestská polícia v Nitre 

Cintorínska 6,  

949 01 Nitra 
 

č. telefónu:  037/69 22 555 

037/ 65 13 311 
 

núdzová linka: 159 
 

č. faxu:  037/ 69 22 502  
 

e-mail:   msp@mspnitra.sk 
 

web:   www.mspnitra.sk 
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