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P O R I A D O K  
Školiaceho a výcvikového strediska v Nitre  

 
 

 Článok I 
Úvodné ustanovenia 

 
(1) Školiace a výcvikové stredisko v Nitre (ďalej len „ŠVS“) zriadilo Mestské 

zastupiteľstvo v Nitre uznesením č. 227/2011-MZ zo dňa 4.8.2011 s účinnosťou k 1.9.2011 
na vykonávanie odbornej prípravy príslušníkov obecných polícií na získanie odbornej 
spôsobilosti obecnej polície (ďalej len „odborná spôsobilosť“) požadovanej na výkon 
zamestnania príslušníkov obecnej polície v zmysle ustanovenia § 25 zák. č. 564/1991 Zb. 
o obecnej polícii 

 
(2) ŠVS vykonáva činnosť na základe živnostenského oprávnenia Mesta Nitry. 

Organizačne je pričlenené k Mestskej polícii v Nitre. Jej činnosť riadi a koordinuje veliteľ 
ŠVS, v prípade neobsadenosti pozície zabezpečuje a koordinuje jeho činnosť zástupca 
náčelníka Mestskej polície v Nitre (ďalej len „ZNMsP“). 

 
 (3) Odborná príprava pre príslušníkov obecnej polície (ďalej len „kurz“) je 
organizovaná podľa Vzdelávacieho programu odbornej prípravy príslušníkov obecnej polície, 
ktorý vydalo Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky pod č.p.: PPZ-791/OPP-2005 
s dátumom platnosti od 1. januára 2006. 

 
Článok II 
Predmet 

 
 Predmetom Poriadku ŠVS (ďalej len „poriadok“) je úprava podmienok organizácie 

odbornej prípravy účastníkov odbornej prípravy v ŠVS, práva a povinnosti účastníkov kurzu, 
vedenie písomnej agendy o priebehu kurzu odbornej prípravy a pravidlá pre vyplácanie 
finančných odmien lektorom, ktorí v  ŠVS vykonávajú lektorskú činnosť. 

 
 

Článok III 
Cieľ odbornej prípravy 

 

Cieľom odbornej prípravy príslušníkov obecnej polície je poskytnúť účastníkom 
kurzu teoretické vedomosti, praktické zručnosti a návyky potrebné na výkon ich činnosti 
v rozsahu Nariadenia vlády SR č. 590/2003 Z.z. o skúškach odbornej spôsobilosti 
príslušníkov obecnej polície a odbornej príprave príslušníkov obecnej polície tak, aby 
úspešne vykonali skúšky odbornej spôsobilosti príslušníkov obecnej polície.   
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Článok IV 
Dĺžka a forma odbornej prípravy 

  
 (1) Každý účastník kurzu je povinný v zmysle vzdelávacieho programu odbornej 
prípravy príslušníkov obecnej polície absolvovať odbornú prípravu v rozsahu 420 
vyučovacích hodín, ktorá je vykonávaná dennou formou v jazyku slovenskom a je rozvrhnutá 
na tri po sebe nasledujúce mesiace. Odborná príprava pozostáva z teoretickej časti v rozsahu 
340 vyučovacích hodín a praktickej časti v rozsahu 80 vyučovacích hodín. Jedna vyučovacia 
hodina trvá 45 minút. 
 
 (2) Predpísaný rozsah 420 vyučovacích hodín nemusí byť totožný s rozsahom 
skutočne odučených hodín lektormi v jednom kurze odbornej prípravy a to najmä pri 
lektorskej činnosti predmetov praktického výcviku. V prípade činností uvedených v Čl. 
V ods. 2 v bodoch 2, 3, 4 tohto poriadku a zároveň väčšieho počtu účastníkov odbornej 
prípravy (27 a viac) bude z  bezpečnostného a organizačného dôvodu potrebná účasť 
viacerých lektorov. 

 
 

Článok V 
Obsah odbornej prípravy 

 
(1) V teoretickej časti odbornej prípravy príslušníkov obecnej polície sa poskytujú 

základné teoretické vedomosti zamerané na výkon činnosti príslušníka obecnej polície 
prostredníctvom jednotlivých vyučovacích okruhov, ktorými sú: 

a) základy právneho poriadku,  
b) základy ústavného práva, 
c) vybrané otázky správneho práva, 
d) vybrané otázky trestného práva, 
e) odborno-policajná príprava: 

- poriadková služba 
- dopravná služba, 
- vybrané otázky kriminalistiky, 

f) etika a psychológia policajnej práce a služby, 
g) vybrané otázky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. 

 
(2) V praktickej časti odbornej prípravy príslušníkov obecnej polície sa poskytujú 

základné praktické zručnosti a návyky potrebné pre výkon služby príslušníka obecnej polície, 
ktoré sú zabezpečované prostredníctvom praktickej prípravy v nasledujúcich vyučovacích 
okruhoch: 

a) administratívne spracovávanie dokumentácie, 
b) praktický postup pri aplikácii jednotlivých oprávnení a pri vykonávaní zákrokov, 
c) strelecká príprava, 
d) telesná príprava, 
e) zdravotnícka príprava, 
f) technika administratívy a základy informatiky, 
g) spojovacia príprava. 
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            (3) Pri organizovaní výučby kurzu sú vyučovacie hodiny jednotlivých vyučovacích 
modulov dané učebným plánom, učebné osnovy sa rozvrhnú tak, aby bola dodržaná vzájomná 
logická nadväznosť a postupnosť vyučovacích okruhov.  

 (4) Praktická časť odbornej prípravy príslušníkov obecnej polície sa zabezpečuje 
formou praktických zamestnaní, ktoré je potrebné aplikovať tak, aby sa precvičovali vždy 
po prebratých teoretických témach v danom vyučovacom okruhu. 

 
Článok VI 

Organizácia pracovného dňa 
 

(1) Vyučovací proces sa riadi platným rozvrhom hodín. Rozvrh hodín je povinný 
rešpektovať každý účastník kurzu a lektor. Vyučovanie sa realizuje spravidla nasledovne: 
  

vyučovacia hodina od - do vyučovacia hodina od - do 

1. hodina 07:15 – 08:00 5. hodina 10:55 – 11:40 

prestávka  08:00 – 08:10 prestávka  11:40 – 11:50 

2. hodina 08:10 – 08:55 6. hodina 11:50 – 12:35 

prestávka  08:55 – 09:05 prestávka na obed 12:35 –13:05  

3. hodina 09:05 – 09:50 7. hodina 13:05 – 13:50 

prestávka  09:50 – 10:00 prestávka  13:50 – 14:00  

4. hodina 10:00 – 10:45 8. hodina 14:00 – 14:45 

prestávka   10:45 – 10:55 prestávka  14:45 – 14:55  

  9. hodina 14:55 – 15:40 

 
(2) Školiace a výcvikové stredisko v Nitre si vyhradzuje právo na zmenu rozvrhu 

hodín alebo jeho čiastkovú alebo dočasnú úpravu. 
 

Článok VII 
Práva a povinnosti účastníkov kurzu 

 

 (1) Práva účastníkov kurzu: 
a) čerpať pracovné voľno na dôležité osobné prekážky v práci v rozsahu určenom           

v § 141 a § 144 Zákonníka práce, 
b) v mimo vyučovacom čase navštevovať posilňovňu v budove Mestskej polície v Nitre na 

ul. Cintorínska 6 v Nitre (ďalej len „MsP Nitra“),  
c) účastníkovi je organizátorom ŠVS povolená neúčasť (ospravedlnená aj 

neospravedlnená)  na vzdelávacom procese v maximálnom rozsahu 20% (84 
vyučovacích hodín) z celkového rozsahu vzdelávacieho programu odbornej prípravy 
príslušníkov obecnej polície. V prípade prekročenia počtu vymeškaných vyučovacích 
hodín nebude účastník odbornej prípravy pripustený k vykonaniu skúšok odbornej 
spôsobilosti príslušníkov obecnej polície, 

d) predkladať veliteľovi ŠVS podnety  na skvalitnenie organizačného zabezpečenia 
odbornej prípravy, 
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e) každý účastník kurzu má právo nahliadnuť do tohto poriadku alebo požiadať o jeho 
fotokópiu. Kópia tohto poriadku je k dispozícii vo vyučovacej miestnosti. 

 
 (2) Povinnosti účastníkov kurzu: 

a) dodržiavať ustanovenia tohto poriadku, plniť príkazy a  pokyny lektorov 
a organizačných zamestnancov ŠVS Nitra, správať sa a konať tak, aby nebola narušená 
vážnosť, česť  a dôstojnosť iných osôb i osoby vlastnej, 

b)  zúčastňovať sa všetkých foriem vyučovania, osvojovať si vedomosti, zručnosti 
a návyky poskytované vzdelávacím zariadením v rámci výchovno-vzdelávacieho 
procesu a pripravovať sa na skúšku odbornej spôsobilosti a prácu v mestskej alebo 
obecnej polícii, 

c) dodržiavať vyučovací čas, rozsah prestávok, 
d) udržiavať medzi účastníkmi odbornej prípravy dobré medziľudské vzťahy, 
e) vyučovania sa zúčastňovať riadne ustrojený a upravený, 
f) chrániť svoje zdravie a zdravie iných osôb, dodržiavať zásady bezpečnosti a ochrany 
      zdravia pri práci a predpisy na úseku ochrany pred požiarom, 
g) dbať o čistotu a poriadok na pracoviskách ŠVS,    
h) dodržiavať bezpečnostné a požiarne značenia, príkazy a zákazy na pracoviskách ŠVS, 
i) šetriť zariadenie ŠVS, chrániť ho pred poškodením, spôsobenú škodu je účastník kurzu   

povinný uhradiť, 
j) pri vstupe na pracovisko ŠVS alebo na útvar Mestskej polície v Nitre na požiadanie 

preukázať sa preukazom ŠVS Nitra,  
k) včas a vopred žiadať o uvoľnenie z odbornej prípravy alebo o udelenie voľna počas 

odbornej prípravy pre dôležité osobné prekážky v práci od veliteľa ŠVS, 
l) oznámiť bez meškania dôvod neúčasti na odbornej príprave veliteľovi ŠVS a predložiť 

mu hodnoverný doklad na ospravedlnenie neúčasti na vyučovaní, 
m) v prípade úrazu neodkladne hlásiť túto udalosť veliteľovi ŠVS a udalosť zapísať do 

knihy úrazov. 
 

Nedodržanie  povinností účastníkov poriadku sa oznámi zamestnávateľovi účastníka. 
 

          (3) Účastníkom kurzu sa zakazuje: 
a) prinášať alebo podávať inej osobe na pracoviskách ŠVS alebo na činnostiach 

organizovaných  ŠVS alkoholické nápoje alebo iné zdraviu škodlivé látky,   
b) fajčiť na pracoviskách ŠVS  alebo pri činnostiach organizovaných ŠVS,  
c) prinášať alebo poskytnúť inej osobe na pracoviskách ŠVS alebo na činnostiach 

organizovaných ŠVS predmety ohrozujúce život alebo zdravie, 
d) poškodzovať alebo znečisťovať majetok alebo priestory pracovísk ŠVS,  
e) počas vyučovacej hodiny konzumovať prinesené jedlo alebo nápoje. 

 

Porušenie zákazov účastníkov poriadku sa oznámi zamestnávateľovi účastníka. 
 
 

     (4) Konanie, za ktoré môže byť účastník z kurzu vylúčený, sa považuje najmä : 
a) požívanie alkoholických nápojov, drog alebo iných zdraviu škodlivých látok  

na pracoviskách ŠVS alebo pri činnostiach organizovaných ŠVS,  
b) používanie predmetov ohrozujúce život alebo zdravie na pracoviskách ŠVS alebo  

na činnostiach organizovaných ŠVS, 
c) úmyselné poškodzovanie majetku ŠVS, 
d) úmyselné ublíženie na zdraví inému účastníkovi kurzu alebo lektorovi, 
e) iná úmyselná trestná činnosť. 
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Článok VIII 
Pracovno-právny vzťah s lektormi ŠVS  

 
(1) S každým lektorom, ktorý bude vykonávať v rámci odbornej prípravy pre 

príslušníkov obecnej polície prednáškovú činnosť, bude pred začatím kurzu odbornej 
prípravy uzavretá písomná dohoda, ktorá vymedzuje pracovnú úlohu, dohodnutú odmenu za 
jej vykonanie, dobu, v ktorej sa má pracovná úloha vykonať a predpokladaný rozsah práce, 
ktorý sa v dohode uvedie predpokladaným počtom odprednášaných vyučovacích hodín. 

(2) Každý lektor preukáže svoju odbornosť v príslušnom odbore dokladom o vzdelaní, 
resp. dokladom o získanej odbornosti v danej problematike, ktorého fotokópia bude súčasťou 
dohody. 

(3) Odprednášané vyučovacie hodiny bude príslušnému lektorovi evidovať veliteľ 
ŠVS v triednej knihe. Lektor svojim podpisom v triednej knihe potvrdí počet odučených 
hodín a prítomnosť alebo neprítomnosť účastníkov kurzu.  

 
Článok IX 

Odmeny lektorom a ceny školiacich a výcvikových aktivít ŠVS  
 
 (1) Výška odmien lektorom za jednu vyučovaciu hodinu bude stanovená v každom 
kurze odbornej prípravy pre príslušníkov obecnej polície individuálne v závislosti od počtu 
účastníkov v jednotlivom kurze nasledovne:  

a) do 12 účastníkov kurzu   06.00 – 08.00,- €/ 1 vyučovacia hodina, 
b) od 13 do 19 účastníkov kurzu  10.00 – 12.00,- €/ 1 vyučovacia hodina, 
c) od 20 do 26 účastníkov kurzu  12.50 – 15.00,- €/ 1 vyučovacia hodina, 
 

(2) Odmena za vykonanie práce je splatná 12 deň v mesiaci za predchádzajúci mesiac.  
(3) Výška cien jednotlivých školiacich alebo výcvikových aktivít sa riadi platným 

Cenníkom školiacich a výcvikových aktivít ŠVS Nitra.  
 
 

Článok X 
Záverečné ustanovenia 

 
(1) Poriadok ŠVS, jeho zmeny a doplnky schvaľuje primátor mesta Nitry 
(2) Tento poriadok nadobúda účinnosť dňom jeho schválenia primátorom mesta Nitry  

 
 
 
 
 
 
           ..…….................................. 
            Jozef Dvonč 

primátor mesta 


