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Správa o činnosti Mestskej polície v  Nitre za rok 
2010 

 
1.Úvod  
 

Mestská polícia mesta Nitry (ďalej len MsP) je poriadkový útvar, ktorý zriadilo 
Mestské zastupiteľstvo (ďalej len MZ) všeobecným nariadením v roku 1991 na základe 
zákona SNR č.564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších zmien a doplnkov.  
 

K 31.12.2010 bolo na MsP zamestnaných celkovo 73 zamestnancov. Z toho: 
• v policajnej profesii  63 policajtov 
• 1 príslušník je dlhodobo uvoľnený pre výkon verejnej funkcie,  
• 1 príslušníčka na materskej dovolenke 
• v obvode Mesto 39 policajtov 
• v obvode Klokočina 15 policajtov  
• 4 zamestnanci sú telesne postihnutí a vykonávajú činnosti na mestskom 

kamerovom systéme 
• plánovaný počet príslušníkov mestskej polície je 82 

 
 

           V sledovanom období neprišlo k zmenám v organizačnej štruktúre mestskej polície, 
v personálnej zmene však prišlo na poste náčelníka, keď k 28.2.2010 z osobných dôvodov na 
tento post rezignoval Ing. Miloš Hajnovič.  Dočasným riadením MsP Nitra bol dňom 1.3.2010 
poverený primátorom mesta Nitry PaedDr. Pavel Beňo, ktorý dovtedy pôsobil ako zástupca 
náčelníka mestskej polície pre výkon služby. 
            Dňa 18.3.2010 bol do funkcie náčelníka mestskej polície vymenovaný mestským 
zastupiteľstvom PaedDr. Pavel Beňo. 
 

Príslušníci MsP postupujú pri plnení úloh v zmysle ust. §3 zák. o obecnej polícii, ktorý 
presne definuje základné úlohy MsP. V reálnej praxi objasňuje a rieši priestupky v zákonom 
vymedzenom okruhu svojej kompetencie resp. kompetencie delegované primátorom Mesta 
Nitra, uzneseniami Mestského zastupiteľstva, Všeobecne záväznými nariadeniam Mesta 
Nitra. Spolupôsobí s príslušným útvarom PZ SR pri ochrane majetku obce a občanov. 

 
2.Štatistické vyhodnotenie činnosti MsP v roku 2010 
 

Činnosť MsP Nitra je vyhodnotená v zmysle Vyhlášky č.532/2003 MV SR 
z 24.11.2003 ust. §2 ods.3, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona SNR 
č.564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov a je záväzná pre všetky obecné 
a mestské polície na území SR. V štatistickom vyhodnotení uvádzam taktiež prehľady, ktoré 
sa v uvedenej vyhláške uvádzajú iba v opisnej časti.    

 
 
 
 
 
 
 



 2 

I. Počet príslušníkov obecnej polície 
 

1 Plánovaný počet príslušníkov obecnej polície 82 
1a Skutočný počet príslušníkov obecnej polície 63 
2 Počet prijatých príslušníkov obecnej polície  5 
3 Počet prepustených príslušníkov obecnej polície  6 

4 
Počet príslušníkov obecnej polície, ktorí boli právoplatne odsúdení za spáchanie úmyselného 
trestného činu 

0 

5 
Počet príslušníkov obecnej polície, ktorí sú držiteľmi osvedčenia o odbornej spôsobilosti podľa 
§25 zákona SNR č.564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov 

63 

 
 
II. Sťažnosti na príslušníkov obecnej polície 
 
rok 2008 2009 2010 
1 Počet opodstatnených sťažností na príslušníkov obecnej polície 1 0 1 
2 Počet neopodstatnených sťažností na príslušníkov obecnej polície 1 8 8 

 
 
 
III. Zákroky, donucovacie prostriedky a útoky na príslušníkov obecnej polície 
 

rok 2008 2009 2010 
1 Počet vykonaných zákrokov 556 420  505 
2 Počet prípadov použitia zbrane 1 0 0 
2a Z toho neoprávnených 0 0 0 
3 Počet prípadov použitia varovného výstrelu do vzduchu 0 0 0 
3a Z toho neoprávnených 0 0 0 

4 
Počet prípadov použitia donucovacích prostriedkov  
(počet/z toho technických prostriedkov na zabránenie odjazdu vozidla - 
papuča)  

3379/3365 4954/4930 7420/7403 

4a Z toho neoprávnených  0 0 0 
5 Počet prípadov, v ktorých došlo k zraneniu osoby, proti ktorej zákrok smeroval 0 1 0 

6 
Počet prípadov, v ktorých došlo k usmrteniu osoby, proti ktorej zákrok 
smeroval  
(do 24 hodín) 

0 0 0 

7 Počet prípadov, v ktorých došlo pri zákroku k zraneniu nezúčastnenej osoby 0 0 0 

8 
Počet prípadov, v ktorých došlo pri zákroku k usmrteniu nezúčastnenej osoby  
(do 24 hodín) 

0 0 0 

9 Počet prípadov, v ktorých došlo pri zákroku k spôsobeniu škody na majetku  1 0 0 
9a Z toho so spôsobením škody na majetku obce 0 0 0 

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

0 1 1 

10a Z toho so zranením príslušníka obecnej polície 0 0 0 

 
IV. Činnosť pri plnení úloh obecnej polície 
 
 2008 2009 2010 

1 
Počet osôb, ktorým bola obmedzená osobná sloboda zákrokom 
príslušníka obecnej polície 

82 59 61 

2 Počet osôb predvedených na útvar obecnej polície 399 247 318 
3 Počet osôb predvedených na útvary Policajného zboru 49 37 24 
4 Počet nájdených osôb, po ktorých bolo vyhlásené pátranie  25 12 23 
5 Počet nájdených vecí, po ktorých bolo vyhlásené pátranie 0 0 0 

6 
Počet nájdených motorových vozidiel, po ktorých bolo vyhlásené 
pátranie 

0 1 1 
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V. Priestupky (zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení 
neskorších predpisov) 
 
    §47-48 §49 §50 §22 VZN ostatné Spolu 2010 

1 
celkový počet zistených priestupkov 
vlastnou činnosťou 

882 32 21 9913 1972 219 13039 

2 
celkový počet oznámených priestupkov 
na útvar obecnej polície 

455 33 24 150 406 62 2480 

 celkový nápad priestupkov 1337 65 45 10063 2378 281 15519 
3 celkový počet uložených priestupkov 9 2 2 38 2 0 53 

4 celkový počet odložených priestupkov 18 3 12 227 23 2 285 

5 
celkový počet odovzdaných 
priestupkov 

0 1 0 5 0 78 84 

6 
celkový počet oznámených priestupkov 
príslušnému orgánu 

42 9 7 292 160 26 536 

celkový počet priestupkov 
prejednaných v blokovom konaní 

690 25 22 8103 1616 127 10583 
7 

výška finančnej hotovosti (€) 9660 445 520 181215 25385 2175 219400 

8 

celkový počet priestupkov 
prejednaných v blokovom konaní 
vydaním bloku na pokutu nezaplatenú 
na mieste 

65 4 9 380 107 25 590 

 výška finančnej hotovosti (€) 1610 110 240 15240 3080 710 20990 

 
 
2.1.Počet doriešených priestupkov na mieste spáchania priestupku 
 
 
  2008 2009 2010 
Celkový počet 
riešených priestupkov 

12665 100% 10897 100% 15519 100% 

Riešenie na mieste 
zistenia priestupku 

10949 86,5% 10224 93,8% 14371 92,6% 

Postúpené na 
objasnenie 

1716 13,5% 673 6,2% 1148 7,4% 

 
 
3.Vyhodnotenie činnosti MsP v roku 2010 - opisná časť 
 

V období roka 2010 príslušníci mestskej polície  zistili celkovo 15519 priestupkov. 
Z toho väčšia časť boli dopravné priestupky. Dôvodom je hlavne to, že globálne pozorovaný 
nárast počtu vozidiel sa stal prioritným problémom spoločnosti, pričom budovanie 
infraštruktúry značne za týmto nárastom zaostáva. Nerovnováha počtu vozidiel s počtom 
parkovacích miest sa prejavuje hlavne v centre mesta a výrazne na sídlisku Klokočina, kde 
nárast počtu vozidiel spôsobuje výrazné problémy v statickej aj dynamickej časti dopravy. 

Z celkového počtu priestupkov bolo riešených priamo na mieste zistenia skoro 92,6% 
všetkých priestupkov. 7,4% priestupkov bolo postúpených na objasnenie.  
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Porovnanie vývoja činnosti za obdobie rokov 2008-2010 
 
 

  2008 2009 2010 

Celkový počet  priestupkov 12665 10897 15519 

Počet uložených blokových 
pokút 

7915 6804 10583 

Suma v € 109 879 112 465 219400 

 
Počet zistených priestupkov za rok 2010 je 15519, čo je v porovnaní s rokom 2009 o 

4622 viac (nárast  o 42,42%). Výška sankcií za priestupky v roku 2010 dosiahla sumu 
219400,- €  čo je o 106935,- €  viac, ako v porovnateľnom období roku 2009 (nárast 
o 95,1%). 

 
3.1.Verejný poriadok  
 

Výkon služby mestskej polície je riadený a organizovaný na základe výsledkov analýz 
bezpečnostnej povahy, požiadaviek a podnetov  primátora mesta, uznesení  mestského 
zastupiteľstva, poslancov MZ,  členov VMČ, občanov, predstaviteľov orgánov a organizácií 
pôsobiacich na území mesta. Operatívne reaguje na výstavnícku tradíciu v meste Nitra, 
geografickú polohu, sociálno-demografické zloženie obyvateľstva a študujúcu mládež. Výkon 
služby je plánovaný a orientovaný do miest častého páchania priestupkov a inej 
protispoločenskej činnosti.  

Trend rastu počtu  kultúrno-spoločenských, športových  a politických podujatí zostal 
zachovaný aj v uplynulom období, pričom na bezproblémovom priebehu bez narušenia 
verejného poriadku sme sa v plnej miere podieľali. 

K najväčším podujatiam z hľadiska návštevnosti a nasadenie príslušníkov MsP patria 
bezpochyby výstavy poriadané výstavníctvom Agrokomplex – Nábytok a bývanie, 
Strojárenský veľtrh a Agrokompelx. 

 
Z najvýznamnejších športových podujatí môžeme spomenúť nasledujúce :  
 

CHALLANGE DAY, cyklistické preteky „REGIÓNOM NITRIANSKÉHO KRAJA“, 
medzinárodné cyklistické preteky „OKOLO SLOVENSKA“, medzinárodných pretekov 
„TRIAL 2010“, akcia „NA BICYKLI DEŤOM“,   zabezpečovanie a realizácia spoločenskej 
akcie pre deti Nitrianskych škôl „PUTOVNÝ POHÁR MSP“, kontrola verejného poriadku 
v areáli kynologického klubu počas konania zábavno športovej akcie „HRÁME SA V 
PRÍRODE“,  zabezpečovanie verejného poriadku počas akcie „CHODECKÁ NITRA“ na 
CPZ, bežecký pretek „AQUATLON“, akcia „BEH SEBAZAPRENIA“ v mestskom parku 
športové podujatie „BEH NITROU“, tenisový turnaj v Párovských Hájoch, zabezpečovanie 
verejného poriadku počas konania akcie „EURÓPSKY POHÁR SLOVANOV“, podujatie 
„SLOVAKMAN DYNAMAX 2010“ v mestskom parku  a mnohé ďalšie. 
 
 Z kultúrnospoločenských podujatí s masívnou návštevnosťou sa v kalendárnom roku 
2010 radili nasledujúce podujatia: 
 
Koncertu „IMT SMILE“ v mestskej športovej hale, vystúpenie skupiny  „ABBA“ v mestskej 
športovej hale, konanie hudobného koncertu „LANDA PRE NITRU“ v PKO,  hudobný 
koncert skupiny „BONEY-M“ na amfiteátri, zabezpečovanie verejného poriadku počas 
konania koncertu tanečno hudobnej skupiny „ALEXANDROVCI“ v mestskej športovej hale, 
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hudobné vystúpenie „SPODORECHA“ na CPZ, konanie koncertu „DESMOD 
a NAZARETH“ v mestskej športovej hale, konanie kultúrneho podujatia „UNIVERZITNÁ 
SUPERSTÁR“, hudobný festival Bažant Majáles „MAJÁLES“, usporiadaný študentmi na 
Akademickej ulici, tanečno zábavné podujatie „3D MÉDIA“ na mestskom kúpalisku, akcia 
„OXYGEN PÁRTY“ , zabezpečenie a kontrola verejného poriadku v okolí pivného stanu na 
Jesenského ulici, v mestskom parku a na Svätoplukovom námestí (diskotéka), v rámci  akcie 
„NITRA MILÁ NITRA“, Cirkevná sviatosť „SVIATOK NANEBOVZATIE PANNY 
MÁRIE“ na kalvárii  a cirkevná sviatosť „KRÍŽOVÁ CESTA“, konanie  akcie hudobný 
festival „AMFIKFEST“, kontrola verejného poriadku počas konania akcie „CIGÁNSKY 
BÁL“, akcia „FERNET STOCK CITRUS a OLDIES PÁRTY“, zabezpečovanie verejného 
poriadku na CPZ počas konania vystúpenia súborov pri príležitosti „AKADEMICKÁ NITRA 
2010“, kultúrna akcia „ART FEST“, oslavy sviatku „FAŠIANGY“, zabezpečovanie 
verejného poriadku počas konania kultúrnej akcie „MORENA“, konania osláv „MDŽ“, 
kultúrne podujatie „STAVANIE MÁJA“ na CPZ, konanie osláv „1.MÁJ“ v mestskom parku, 
kultúrne podujatie „DEŇ MATIEK“ v kultúrnych domoch Drážovce, Janíkovce, Krškany, 
zabezpečovanie priebehu akcie „NOC KOSTOLOV“, konanie spoločenskej akcie 
„FESTIVAL VÍN A JAHÔD“ na CPZ, konanie kultúrnej akcie „DEŇ SV. URBANA“ na 
CPZ, zabezpečovanie verejného poriadku a aktívna účasť pri spoločenskej akcii „MD“ 
v mestskom parku, akcia „DNI OTVORENÝCH DVERÍ DO ZÁHRAD HORNÉHO 
MESTA“, konanie spoločenskej akcie „KYNEK GULÁŠ CUP“, konanie kultúrnej akcie 
„FESTIVAL ŠKÔL A MLÁDEŽE“, kontrola verejného poriadku na CPZ počas konania 
kultúrnej akcie „SLAVICA FEST - DNI SLOVANOV“, zabezpečovanie akcie a kontrola 
verejného poriadku počas konania spoločenskej akcie „SPRÍSTUPNENIE BISKUPSKEJ 
REZIDENCIE“, zabezpečovanie verejného poriadku počas konania spoločenskej akcie 
„VATRA ZVRCHOVANOSTI“ pri kostolíku v Drážovciach a pri liečebnom ústave na 
Zobore , kontrola verejného poriadku a parkovania v okolí ulice Na Priehon z dôvodu konania 
akcie „Chovateľská BURZA“, zabezpečovanie verejného poriadku v rámci Nitrianskych 
univerzitných dní, počas konania študentského sprievodu mestom „ALEGORICKÝ 
SPRIEVOD“, zabezpečovanie verejného poriadku počas konania kultúrnej  akcie 
„GOSPELOVÉ SPEVY“ v mestskom parku, kultúrno spoločenská akcia „CHRENOVSKÉ 
TRHY“, kultúrno spoločenskej akcie „KLOKOČÍNSKY JARMOK“, zabezpečovanie 
verejného poriadku počas konania kultúrno spoločenskej akcie „JANÍKOVSKÝ OHNIVÁK“, 
zabezpečovanie verejného poriadku počas konania kultúrno spoločenskej akcie „OSLAVY 
VINOBRANIA“, konanie kultúrnej akcie „ODHAĽOVANIE PAMÄTNEJ TABULE“ pri 
studni na Mariánskej ulici, spoločenská akcia „DEŇ MOBILITY“ na CPZ, zabezpečovanie 
verejného poriadku počas konania kultúrnej  akcie „DIVADELNÁ NITRA“ v mestskom 
parku a na CPZ, kultúrnej  akcie „LAMPIÓNOVÝ SPRIEVOD“ na CPZ, konanie 
spoločenskej  akcie „OKTÓBERFEST“, zabezpečovanie verejného poriadku a aktívna účasť 
počas konania spoločenskej akcie „DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ“ na MsÚ, konanie 
prezentačnej akcie zložiek integrovaného záchranného systému na CPZ a slávnostného 
ceremoniálu pri príležitosti oceňovania záchranárov v DAB „MODRÁ HVIEZDA“, kontrola 
dodržiavania verejného poriadku v okolí AX z dôvodu konania spoločenskej akcie „3D 
PARTY“, kontrola dodržiavania verejného poriadku v okolí AX z dôvodu konania 
spoločenskej akcie „DIKTÁTPÁRTY“, aktívna účasť na ukážkach pod názvom „BECEP“ 
v mestskej športovej hale, zabezpečovanie verejného poriadku počas konania spoločenskej  
akcie „SVIEČKOVÝ POCHOD“ na CPZ, zabezpečovanie verejného poriadku počas konania 
kultúrnej  akcií „MIKULÁŠSKY SPRIEVOD“ a „SILVESTROVSKÉHO PROGRAMU“  na 
Svätoplukovom námestí. 
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 Všetky spomenuté podujatia, ako aj ďalšie významné mítingy, stretnutia, kladenia 
vencov, zhromaždenia občanov, propagačné sprievody atď. si vyžadovali aktívnu účasť 
a zabezpečenie zo strany mestskej polície či na úseku verejného poriadku, alebo dopravy. 
 
 

Príslušníci mestskej polície sa pri každodennom výkone služby zameriavali taktiež 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 opílenia drevín, poškodené chodníky, 
dlažby, schody, prvky drobnej architektúry, preplnené smetné nádoby, nedočistené stojiská 
kontajnerov, v zimnom období nahlasovanie chodníkov a komunikácií v správe mesta kde 
nebola zabezpečená zjazdnosť a schodnosť vplyvom počasia.  

Takéto zistenia boli v počte 950 postúpené na riešenie dotknutým organizáciám mesta.  
 
Medzi ďalšie činnosti patrilo taktiež zmapovanie a následné zabezpečenie odstránenia 

vrakov vozidiel z ulíc mesta, napr. zistením majiteľa, jeho vyzvaním k odstráneniu 
nepojazdného vozidla, prípadne jeho nahlásením za účelom spoplatnenia. Od začiatku roku 
2010 sme sprísnili postup pri riešení odstraňovania vrakov a dlhodobo nepojazdných vozidiel 
z verejných priestranstiev, keď sme v súčinnosti s Referátom dopravy a cestného 
hospodárstva vytvorili manuál, pomocou ktorého chceme zabezpečiť intenzívnejšie 
odstraňovanie týchto vozidiel. Po zistení takéhoto vozidla príslušníci mestskej polície 
zhotovia fotodokoumentáciu  a zašlú identifikačné znaky k lustrácii Policajnému zboru. Po 
zistení majiteľa príslušníci MsP stanovia termín, spravidla 7 dní na odstránenie nepojazdného 
vozidla z verejného priestranstva. Ak tento termín majiteľ nedodrží, odposielame spisovú 
dokumentáciu Referátu dopravy a cestného hospodárstva k vyrúbeniu poplatkov za užívanie 
verejného priestranstva, respektíve k ďalšiemu konaniu vedúcemu k odstráneniu 
nepojazdného vozidla. Ďalšími zákonnými možnosťami je kontaktovať Obvodný úrad pre 
cestnú dopravu a pozemné komunikácie, ktorý si môže predvolať majiteľa vozidla a preveriť 
dodržanie zákonných lehôt emisnej a technickej kontroly vozidla, ako aj kontaktovanie 
Obvodného úradu životného prostredia, ktorý by mal začať konanie na odloženie 
nebezpečného odpadu-vraku vozidla mimo miesta určeného na tento účel. Podľa našich 
zistení však v kalendárnom roku 2010 toto oprávnenie nebolo zo strany obvodných úradov 
využité. Parkovisko určené OÚ ŽP na zber vrakov doposiaľ nie je. 

Nedokonalosť zákonov, ich slabá vzájomnú previazanosť a hlavne vynutiteľnosť práva 
však bohužiaľ v praxi neustále ukazuje, že nezodpovedný občan v určitých prípadoch zostáva 
čiastočne nepostihnuteľný,   a enormné úsilie, ktoré sme vyvinuli, sa v tomto štádiu riešenia 
javí ako nedostatočné, lebo nebol splnený účel ním sledovaný. 

 
Napriek tomu, že situácia nie je ideálna opakovaným a dôkladným kontaktom 

s majiteľmi sa zo  zistených 210vrakov vlastnou činnosťou podarilo zabezpečiť odstránenie 
182 vozidiel. 

 Zvyšných 28 vozidiel je v štádiu riešenia. Situáciu by výrazne uľahčilo riešiť 
aplikovaním zákona o odpadoch č. 223/2001, ktorý ukladá správcovi komunikácií zabezpečiť 
odstránenie starého vozidla. Na uskladnenie týchto vozidiel sa môže použiť priestor určený 
a zabezpečený príslušným obvodným úradom, ktorý však v súčasnej dobe neexistuje. Taktiež 
absentuje odťahová služba, ktorá by realizovala samotné odstraňovanie vrakov. 

V rámci kontrolnej činnosti je pozornosť mestskej polície zameraná na dodržiavanie 
zák. 377/2004 o ochrane nefajčiarov. Konkrétna podoba spočíva v určení hliadok často krát aj 
v civilnom odeve na realizáciu oprávnení na zastávkach autobusov MHD a SAD. Bolo 
zrealizovaných celkovo 314 kontrol.  
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Na úseku ochrany nefajčiarov bolo zistených 373 priestupkov a boli uložené blokové 
pokuty v hodnote 2855,-€ . 

Dobrá spolupráca pokračovala tiež s riaditeľmi stredných škôl, stredných odborných 
učilíšť a základných škôl na úseku ochrany nefajčiarov, keď v prípadoch, že žiaci 
nerešpektujú v tejto oblasti pedagógov obrátia sa mestskú políciu.  
 

V oblasti  dodržiavania zákona č. 219/1996 o ochrane proti alkoholizmu a iným 
toxikomániam MsP vykonávala v súčinnosti s PZ SR preventívno-bezpečnostné akcie 
a taktiež samostatné akcie pričom sme skontrolovali 96 reštauračných zariadení, 871 osôb 
a za porušenia zákazu podávania alkoholických nápojov  a tabakových výrobkov mladistvým 
a maloletým osobám sme uložili sankcie v celkovej výške 325 €. Počas týchto akcií boli 
kontrolované reštauračné a zábavné podniky na území mesta Nitry hlavne so zvýšenou 
koncentráciou mladých ľudí. Vykonávané sú na základe vlastných zistení, analýz PZ SR a s 
využitím skúseností z praxe. Ide hlavne o začiatok a koniec školského roka, začiatok 
prázdnin, jesenných, jarných, vianočných, v čase konania mládežníckych osláv a posedení, 
maturitných skúšok, prijímacích konaní na vysoké školy.  

 
Dôležitým výsledkom týchto kontrol je fakt, že mládež do 18. rokov veku sa nezdržuje 

v zábavných podnikoch na ul. Mostná, ale v širšom okolí priečelí obytných domov, 
v podchodoch, pri moste cez rieku Nitra v oblasti výstavby City parku a svojim hlučným 
správaním narúša nočný pokoj a strpčuje obyvateľom život. 

 
3.1.1. Rizikové podujatia 

 
Futbalové zápasy Corgoň ligy, kde zápasy FC Nitra s FC Trnava, Slovan Bratislava sa 

z pohľadu futbalového zväzu označujú ako rizikové, čo znamená v reálnej praxi vysoký 
stupeň možnosti narušenia verejného poriadku zo strany fanúšikov jednotlivých klubov.  

Tak ako v predchádzajúcom roku aj v roku 2010 sme  sa intenzívne zaoberali 
zabezpečením verejného poriadku počas ich konania a v úzkej koordinácii s orgánmi 
Policajného zboru sme vyčlenili všetky dostupné sily a prostriedky na zvládnutie prejavov 
chuligánstva a výtržností. 

Pred každým z týchto zápasov sa stretávajú funkcionári jednotlivých ozbrojených 
zložiek, navzájom sa informujú, rozdelia si úlohy, počas zápasov sú v úzkom kontakte 
a navzájom si odovzdávajú informácie o prebiehajúcich bezpečnostných opatreniach. 

Centrum mesta intenzívne počas týchto stretnutí monitorujeme kamerovým systémom, 
keď aj v tomto roku sa nám prostredníctvom kamier podarilo stotožniť skupinku futbalových 
chuligánov, ktorí svojím verbálnym aj neverbálnym konaním narúšali verejný poriadok, 
znečisťovali verejné priestranstvá a inými nevhodnými prejavmi vzbudzovali pohoršenie 
okoloidúcich obyvateľov. 

 
3.1.2. Problémové lokality 
 

Medzi problémové lokality naďalej patrí ul. Mostná a širšie okolie zábavných 
podnikov, ktoré sú na tejto ulici umiestnené. Po celý rok sme zvýšenou hliadkovou činnosťou 
monitorovali a riešili narušenia verejného poriadku, nočného pokoja, znečistenia verejného 
priestranstva. Skupinky migrujúcich, zabávajúcich sa ľudí, hlučnosť a zvýšená premávka 
motorových vozidiel v nočnej dobe v piatok a sobotu v predmetnej lokalite vyvolávajú 
nespokojnosť trvalo žijúceho obyvateľstva. Vnímajú túto skutočnosť ako zníženie kvality 
života a komfortu bývania. Napriek zvýšenej kontrolnej činnosti hliadok mestskej polície 
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a monitorovaní priestoru kamerovým systémom prišlo počas kalendárneho roku 2010 
k niekoľkým výtržnostiam a potýčkam, pri ktorých boli viaceré osoby zranené. 

Prítomnosť hliadok MsP v okolí zábavných podnikov a širšom centre mesta  
dokumentuje skutočnosť, že za rok 2010 bolo zistených 981 priestupkov na úseku požívania 
alkoholických nápojov na verejných priestranstvách v čase, kedy je to VZN zakázané, čo je 
o 139 viac ako v roku 2009 (nárast 16,5%), pričom stúpajúci trend v tejto oblasti od roku 
2008 je zrejmý. Týmto osobám boli uložené blokové pokuty v celkovej sume 9705,-€ . 
V roku 2009 to bolo 842 riešených osôb a výška blokových pokút bola 3270,-E. Realizáciou v 
praxi sa snažíme skupinky postávajúcej mládeže požívajúcej alkohol eliminovať a vytesniť 
mimo centrum mesta. 

Ďalšími problémovými lokalitami  sú lokality s  neschopnosťou sociálnej adaptácie 
minoritnej časti rómskeho etnika. Má to vplyv hlavne na narúšanie občianskeho 
spolunažívania, vypúšťania výkalov na verejné priestranstvo, zábery verejného priestranstva 
na rozoberanie vrakov vozidiel, nekontrolovaný chov psov a pod. Podstatnú časť 
spomenutých problémov sa darí riešiť častým a pravidelným výkonom služby. Prítomnosťou 
hliadok MsP sa podarilo podstatne eliminovať krádeže na cintorínoch. V daných lokalitách je 
pozitívne vnímaná práca príslušných okrskárov, ktorí sa vo zvýšenej miere stretávajú 
s občanmi a členmi príslušných VMČ. V lokalitách Orechov dvor, Dolné Krškany a Drážovce 
sme vykonávali intenzívnu hliadkovú činnosť a v spolupráci s Útvarom sociálneho úradu, 
Službytom, poslancami a členmi VMČ sme v týchto lokalitách vykonali hĺbkové kontroly za 
účelom evidencie občanov, zistenia záškoláctva, zabezpečenia upratania verejného 
priestranstva a v neposlednom rade za účelom zvýšenia pocitu bezpečia majoritnej časti 
obyvateľstva a utíšenia negatívnych nálad voči rómskemu etniku. 

 
 
3.1.3. Skládky, vyberanie odpadu z kontajnerov a znečisťovanie verejného priestranstva 

 
V sledovanom období sme pri kontrolnej činnosti zistili a následne riešili nasledovný 

počet občanov, ktorí likvidovali odpad iným spôsobom ako určeným mestom, alebo vyberali 
odpad zo smetných nádob :  
Riešených:  98 
Blokovou pokutou: 31 (v celkovej sume 550.- €) 

Skládky boli zistené a riešené najmä v okrajových častiach mesta, avšak problémom 
naďalej zostávajú sídliská, kde občania naďalej nedokážu rozlíšiť komunálny odpad od 
stavebného a pri rekonštrukciách bytov tento odpad odkladajú do smetných nádob a stojiská. 

Najčastejšie sa na  skládkach vyskytuje komunálny odpad. Po odstránení skládky nám 
vznikajú nové. Príčinou je nízke environmentálne povedomie občanov. 

Popri represívnom pôsobení naďalej preventívne upozorňujeme letákovou formou s 
názvom„ Spolu a čisto“ o nakladaní s odpadom, o otváracích hodinách na zberových dvoroch 
atď. Počas jarného a jesenného upratovania monitorujeme pristavené veľkoobjemové 
kontajnery a dbáme na umiestnenie druhu odpadu, ktorý tam patrí. 

V priebehu roku sme sa taktiež intenzívne zaoberali riešením nezodpovedných 
vodičov, ktorí bezohľadným spôsobom parkovania znemožňujú vývoz komunálneho odpadu. 
Na sídlisku Klokočina sme riešili prípad svojvoľného premiestnenia kontajnerov obyvateľmi 
ul. Nedbalova, keď si chceli zvýšiť počet parkovacích miest a kontajnery umiestnili na plochu 
určenú pre hasičov. 

Samostatnou kapitolou v znečisťovaní verejných priestranstiev sú bezdomovci 
a sociálne odkázaní občania, ktorí vyberajú odpad zo smetných nádob, znečisťujú stojiská 
kontajnerov a budia verejné pohoršenie týmto konaním. Vymožiteľnosť uložených sankcií pri 
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tejto skupine obyvateľstva je však nízka, a preto postup príslušníkov MsP a spôsoby riešenia 
si vyžadujú špecifický prístup. 
 
3.2.Ostatná činnosť príslušníkov MsP  
 
ostatné činnosti príslušníkov MsP 2008 2009 2010 
osoby predvedené na MsP 407 247 318 
osoby predvedené na PZ 32 37 24 
spolupráca s PZ - poskytli súčinnosť pri opoznaní páchateľov závažnej 
trestnej činnosti, spolupracovali ako nezúčastnené osoby pri domových 
prehliadkach, odovzdali zadržané osoby podozrivé zo spáchania trestného 
činu a osoby hľadané, poskytli súčinnosti pri vyhľadávaní osôb v objekte, 
poskytovali blokovacie zariadenia, zabezpečili vyhotovenie 
fotodokumentácie, zabezpečovali miesta dopravných nehôd a miesta 
trestných činov, spolupôsobili pri zabezpečovaní verejného poriadku pri 
organizovaní veľkých akcií v meste... 

143 127 158 

poskytnutie prvej pomoci, privolali sanitku a zabezpečovali fyzickú 
ochranu ošetrujúcich v problémových lokalitách k chorým alebo zraneným 
osobám 

104 116 109 

doručovanie súdnych zásielok 1026 998 838 
nájdenie stratených detí 7 9 2 
zabezpečenie verejného poriadku na akciách obvodného charakteru  120 89 143 
zabezpečenie verejného poriadku na akciách veľkého celomestského 
charakteru 

37 36 33 

kontrola prevádzok zameraných na dodržiavanie zatváracích hodín 325 152 168 
kontrola dodržiavania zákazu fajčenia na zastávkach MAD 158 234 514 
riešenie bezdomovcov a toxikomanov narušujúcich verejný poriadok alebo 
vzbudzujúcich verejné pohoršenie, alebo ich vykázanie z vchodov 
obytných domov kde sa neoprávnene zdržiavali 

118 164 110 

nájdenie a odovzdanie dokladov a iných cenností  91 79 101 
nahlásenie majiteľom otvorené vozidlá a garáže, zabezpečenie objektov v 
prípade spustenia signalizácie 

51 96 69 

kontrola majiteľov psov,  1109 798 2821 
danie pokynu na odchyt túlavých psov a mačiek, 254 220 249 
privolanie hasičov prípadné svojpomocné uhasenie začínajúcich požiarov 17 26 10 
oznámenie nedostatkov na príslušné oddelenie MsÚ, ktorých náprava a 
odstránenie sa nedala zrealizovať ihneď, ešte počas hliadkovej činnosti, 

1360 1066 950 

zistenie a riešenie na verejnom priestranstve ležiacich osôb pod vplyvom 
alkoholu  

306 294 315 
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3.3.Mestský kamerový systém - MKS 
 
 

V kalendárnom roku 2010 operátori Mestského kamerového systému v MsP Nitra 
(KS) zaznamenali spolu 2942 udalostí. V porovnaní s predchádzajúcim rokom to bol nárast 
o 549 prípadov ( v roku 2009 bolo zaznamenaných 2393 udalostí ). Tento nárast bol 
spôsobený v prvom rade zavedením takmer pravidelných nočných zmien počas víkendov 
(piatky a soboty). Práve tieto zmeny sa podpísali pod nárast zaevidovaných prípadov. 

Na žiadosť PZ SR, či hliadok MsP, bolo prezretých alebo zazálohovaných celkom 314 
prípadov. Z tohto počtu bola väčšina, 191 prípadov zazálohovaná a  poskytnutá na DVD, či 
CD nosičoch za účelom vyšetrovania. Prezreté, ale neuchované záznamy boli v počte 123. 
Išlo zväčša o priestupky či porušenia zákona (porušenia verejného poriadku) zaznamenané 
v rôznych častiach mesta, ďalej dopravné nehody, skládky odpadu a podobne. 
 Medzi prípadmi zaznamenávanými po dobu celého roka opäť prevažovali dopravné 
priestupky, rovnako ako v roku 2009. Opäť bolo zaznamenaných množstvo priestupkov: 
parkovanie na priechodoch pre chodcov, zastávkach MHD, verejnej zeleni, či vyhradených 
parkovacích miestach. Mierny nárast priestupkov bol  zaznamenaný pri neoprávnenom 
vylepovaní plagátov. V tomto prípade sa nejedná len o tradičné plagáty cirkusových 
predstavení, ale išlo aj o plagáty pozývajúcich na koncerty, či upozorňujúce na rôzne 
novootvorené predajne. 

Ďalšie zaznamenané udalosti boli priestupky či porušenia verejného poriadku, ktorých 
sa dopúšťali obyvatelia mesta alebo jeho návštevníci.  

Operátori KS sa ďalej podieľali na monitorovaní priestranstva, zhotovovaní záznamov 
pri nahlásení uloženia bomby v OD Tesco v centre mesta, a  v priestoroch Univerzity 
Konštantína Filozofa.  

Tak ako v predošlom roku, príslušníci MsP riešili na podnety operátorov KS okrem 
iného aj prípady týkajúce sa  neprispôsobivých občanov – bezdomovcov,  ako je konzumácia 
alkoholu, zaberanie či znečisťovanie verejných oddychových zón ako námestie, lavičky alebo 
neoprávnený   pouličný predaj. Takmer v rovnakej miere pretrvávajú problémy týkajúce sa 
„nočného života“ najmä počas víkendov a najmä v oblasti ulíc Mostná, Kmeťkova, 
Svätoplukovho námestia, či Štefánikovej ulice. S veľkou pravidelnosťou sú najmä na prvých 
menovaných uliciach zaznamenávané priestupky, či porušenia zákona. Naďalej ide najmä 
o výtržnosti, menšie či väčšie konflikty medzi skupinami osôb či jednotlivcami a takisto 
požívanie alkoholických nápojov. To platí pre väčšiu oblasť než spomenuté miesta. Takisto sa 
opätovne i v tomto roku objavili prípady úmyselného poškodenia majetku, v mnohých 
prípadoch práve pod vplyvom alkoholu. 

V letných mesiacoch bol zaznamenaný menší počet osôb - cudzích štátnych 
príslušníkov, najmä z Rumunska, ktorý sa pohybovali po meste za účelom získania obnosu 
peňazí predajom rôzneho tovaru. Prípady žobrania, ktoré sa vyskytli boli taktiež sledované 
operátormi KS.  

Pretrvávajúcim druhom priestupku, ktorý bol monitorovaný i tento rok boli cyklisti, 
skateboardisti, a korčuliari, ktorý na svoje aktivity využívajú najmä priestranstvo v okolí 
DAB. Ostatné hlásené udalosti tvorili opäť prípady znečistenia vozovky nákladnými 
vozidlami, hlásenia o technických závadách najmä na verejnom osvetlení, svetelných 
signalizáciách, odpadových nádobách v meste, dopravnom značení, stĺpikoch zabraňujúcim 
vstupu na pešiu zónu, či o zatúlaných zvieratách a vo veľkej miere o skládkach odpadu na 
sídliskách. V letných mesiacoch oproti začiatku roka bol  zaznamenaný nárast priestupkov pri 
vyvážaní odpadu na sídliskách. Ide najmä o odpad pochádzajúci z prestavby bytov, kde 
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na ulici Dlhá a Na Hôrke sa takmer pravidelne objavujú nové skládky.  V porovnaní 
s minulým rokom je  zaznamenaný minimálny počet takýchto skládok pri odpadových 
nádobách v blízkosti atletického štadióna Stavbár na Chrenovej. Práve táto oblasť bola 
v minulom roku v takomto období problémová. 
Tak ako v roku 2009 i tento rok pomáhali operátori KS príslušníkom dopravnej polície pri 
riadení dopravy, najmä v období väčších výstav na výstavisku Agrokomplex. V roku 2010 sa 
začala kompletná výstavba mosta, ktorá spája sídlisko Chrenová zo širším centrom mesta. 
Z dôvodu výstavby mosta musela byť demontovaná kamera, ktorá monitorovala tento 
priestor, kde sa vo večerných hodinách zdržovali mládežníci a narušovali verejný poriadok.  

Na prelome mesiacov máj – jún tak ako mnohé regióny Slovenska tak i Nitriansky kraj či 
mesto Nitra a okolie zasiahli dlhotrvajúce a opakujúce sa dažde. Tie spôsobili výrazný nárast 
hladiny rieky Nitra. Táto skutočnosť si vyžadovala nielen sledovanie terénu priamo 
hliadkami, ale i prostredníctvom KS a to kamerou pri kruhovom objazde „Mostná“, 
Wilsonovo nábrežie, Parkové nábrežie. 

 
 Počas roka 2010 pribudli v meste Nitra 3 monitorované miesta. Konkrétne sa jedná 
o priestor na ulici Dolnočermánska pri novom parčíku, na ulici Podzámska - parkovisko a na 
ulici Fraňa Mojtu, križovatka s ul. Radlinská. Posledný uvedený priestor nie je  monitorovaný 
novou kamerou, ale kamerou, ktorá bola demontovaná z priestoru výstavby nového mosta. 
Kamera pri  novom moste bude nainštalovaná po ukončení jeho výstavby. 
 Rozšírenie KS sa realizovalo z poskytnutej dotácie na projekt „Šanca pre bezpečnosť“ Radou 
vlády SR pre prevenciu kriminality vo výške 17 500 € a rozpočtu mesta vo výške 7 000 €.   
     
  

V roku 2010 došlo k  zmenám v personálnom obsadení pracoviska KS. Po takmer 4 
odpracovaných rokoch jeden operátor odišiel do dôchodku. Príčinou boli najmä vážne 
zdravotné dôvody. Od 1.6. 2010 na KS vykonáva prácu bývalý príslušník MsP, ktorý zo 
zdravotných dôvodov nemohol vykonávať prácu príslušníka MsP a  prijal ponuku na 
operátora KS. Súčasný stav na KS sú štyria operátori KS. 
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3.4.Parkovanie v meste 
 
 

V roku 2010 sme zistili a následne riešili 4647dopravných priestupkov na úseku - 
platené parkovanie, čo je 30% z celkového počtu priestupkov a 37,8% z celkového počtu 
dopravných priestupkov. Z toho 3226 sme riešili v blokovom konaní čo je 69,4% vo výške 
62295,-€.  

Na dôslednejšiu kontrolu spoplatnených parkovísk sme vyčlenili hliadku MsP, ktorá 
monitoruje všetky spoplatnené parkoviská a dohliada na povinnosť zakúpenia parkovacích 
lístkov. 

Kontroly sme zamerali tiež na zneužívanie parkovísk vyhradených pre vozidlá 
prepravujúce ťažko zdravotne alebo ťažko pohybovo postihnuté osoby. Priebežnou 
kontrolnou činnosťou sme zistili a následne riešili 1310 vodičov v celkovej sume BP 36705,-
€. 

Najväčší problém v statickej doprave  je na sídlisku Klokočina a pretrváva naďalej 
napriek čiastkovým úpravám na komunikáciách Na Hôrke, Kmeťova a výstavbe nového 
parkoviska na ul. Kmeťova pri ul. Murániho. Občania spočiatku na tomto parkovisku 
odmietali parkovať a až po našej preventívnej a následnej represívnej ofenzíve rešpektovali 
parkovanie na novovybudovanej ploche za účelom navodenia právneho stavu a dodržania 
šírkových pomerov na komunikácii a chodníkoch.   

Reálne však musíme opätovne konštatovať, že nie je v silách MsP ani PZ SR 
represívnou činnosťou dosiahnuť navodenie právneho stavu, aby občania parkovali 
v obytných zónach v súlade s dopravným značením. MsP rieši predmetnú situáciu represívne 
skutočne len za predpokladu, že vodič blokuje iných, autobus, prechod pre chodcov prípadne 
si vozidlo zaparkuje priamo pod okná bytu na trávnatú plochu a pod. Z vlastnej iniciatívy 
riešime len už popísaný kolapsový stav, kedy treba spriechodniť lokalitu. Stretli sme sa aj 
s tendenciou niektorých obyvateľov cestou riešenia priestupku na úseku parkovania si 
vybavovať medzi sebou susedské nezhody, prípadne spory. 

V uplynulom kalendárnom roku sme  sa zamerali aj na zabránenie parkovania na 
plochách, ktoré na tieto účely neboli určené a vybudované. Vstupy na tieto plochy nie sú 
oficiálne, plocha je nespevnená a tak sa na komunikácie dostávali hrubé nečistoty a vznikali 
kolízne situácie. Ako príklad môžem uviesť plochu „Tabáň“ ohraničenú ulicami Piaristická – 
Štúrova-Palánok, alebo súkromný pozemok na ul. Mostná, ktorý bol taktiež nelegálne 
využívaný na parkovanie. V spolupráci s Mestskými službami sme po osadení zábran 
zabezpečili parkovanie mimo týchto plôch, v prevažnej miere na blízkych spoplatnených 
parkoviskách.  

Situácia v statickej doprave je žiaľ taká, že nie každému občanovi vieme poskytnúť 
komfort príchodu a  parkovania vozidla v bezprostrednej blízkosti obydlia, alebo zariadenia, 
ktoré navštívil. Musíme sa zmieriť so skutočnosťou, že nárast počtu vozidiel priniesol 
fenomén zápch a nedostatku parkovacích miest. Musíme sa naučiť časť dochádzkových trás 
využívať inými formami dopravy respektíve parkovať na vzdialenejších voľných 
parkoviskách. 

Jedným z možných riešení sa z pohľadu MsP javí ísť systémovými krokmi všetkých 
dotknutých subjektov vrátane majiteľov vozidiel a to vybudovaním nových parkovacích 
plôch, parkovacích domov a garáží. Za zváženie ďalej stojí otázka parkovania nákladných 
vozidiel kategórie N1, ktoré sú zväčša služobné a blokujú parkovacie miesta obyvateľov. 
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 3.5.Spolupráca s občanmi a prevencia kriminality v roku 2010 
 

V roku 2010 na núdzovú linku MsP 159 zavolalo prípadne cez internetovskú stránku 
MsP oznámilo porušovanie právnych predpisov celkom 6 602 občanov. Priemerný príchod na 
sťažnosť za rok 2010 je približne 9,4 minúty. Nami potvrdená opodstatnenosť volaní 
z celkového počtu volaní je 77,2 % (5096 opodstatnených volaní). 

Do kategórie neopodstatnených volaní radíme také, kde príslušníci MsP nezistili 
žiadny priestupok alebo iné narušenie verejného poriadku. Avšak na počet hliadok, rozlohu 
mesta (sťažnosti z okrajových častí mesta) a súčasné riešenie iných sťažností je možné, že 
niektoré oznamy boli v čase volania opodstatnené, ale v čase príchodu príslušníkov MsP 
neboli potvrdené.       
 
 
 
3.5.1.Počet volaní na MsP 2000 -2010 
 
 
 

 
 

 

 

3.5.2.  Preventívne aktivity v roku  2010 

 
Preventívne aktivity Mestskej polície v Nitre  na úseku prevencie kriminality v tejto správe sú 
pokračovaním aktivít realizovaných v  predchádzajúcom období.  
 
Tieto aktivity boli realizované najmä formou interaktívnych prednášok, rád, besied, stretnutí, 
poradenstva a súťaží s cieľom: 
• zvýšiť dôveru detí a mládeže, verejnosti voči polícii 
• naučiť ich vždy nájsť alternatívne a súčasne atraktívne riešenia pre ich problémy 
• vysvetliť princípy a možnosti ochrany pred závislosťami všetkého druhu, upozorniť na 

psychické, spoločenské a patologické zmeny a dopady na organizmus, zmenšiť 
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konzumentskú komunitu a dopyt po drogách 
• upozorniť a poradiť deťom i starším občanom proti konkrétnemu i potencionálnemu 

násiliu, nebezpečenstvu 
• zvýšiť pozitívne právne vedomie, hlavne jeho poznávaciu zložku 
• zvýšiť zodpovednosť za vlastnú bezpečnosť i bezpečnosť iných, či už na ulici, doma alebo 

iných miestach, pri rôznych aktivitách 
• ukázať východiská, spôsoby riešenia a správania sa v kritických situáciách ohrozujúcich 

život, zdravie alebo majetok 
• upozorniť na nastávajúcu trestno-právnu zodpovednosť mládeže a z toho vyplývajúce 

skutočnosti 
• dopravná výchova na všeobecnej úrovni, jej aplikácia do reálneho života 
 
Nové preventívne aktivity boli naprojektované na objekty pôsobenia, u ktorých sme praxou 
zistili absenciu takýchto aktivít, väčší nárast  protispoločenskej činnosti alebo sme boli 
oslovení iným subjektom  k spoločnému projektu. 

 
3.5.3.  Témy prednášok preventívneho programu MsP Nitra 
 

„ Prednášky a interaktívne  dialógy pre základné a stredné školy“  na témy:  
 
� bezpečne doma,  
� bezpečne na ulici,  
� šikanovanie,  
� drogová prevencia,  
� prevencia v doprave,  
� bezpečný kontakt so psom,  
� trestnoprávna zodpovednosť, 
� šikanovanie, 
� kyberšikana, internet  
� obchodovanie s ľuďmi,  
� rasizmus a xenofóbia.  

 
 

3.5.4. Realizované aktivity 
 
 „Prednášky a interaktívne  dialógy“  o prevencii protispoločenskej činnosti v materských, 
základných , stredných školách a pre iné sociálne skupiny na témy  Prevencia v doprave, 
Bezpečne doma, Bezpečne na ulici, Šikanovanie a ďalšie pripravené preventistami MsP.  
 

Údaj hovoriaci o najviac oslovených objektov zo základných škôl vysvetľujeme 
skutočnosťami: 
 
 
732   detí MŠ   počas 3 032 minút                               
6973  žiakov ZŠ   počas 21330 minút                           10 445  objektov 
1823  študentov SŠ   počas 9210 minút                          594 hod. 
705    ostatní    počas 1590 minút                              418  prednášok 
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3.5.5.  Uplatnmenie mernice o zásadách posilnenia motivácie občanov mesta Nitry 
k spolupráci s Mestskou políciou v Nitre na úseku ochrany majetku mesta  
 

V kalendárnom roku 2010 bolo na tiesňovú linku MsP 159 nahlásených množstvo 
volaní a pri niektorých z nich vznikol nárok na finančnú odmenu v zmysle menovanej 
smernice.  

Bolo vybraných a schválených 7 najzávažnejších prípadov, kde občania poskytli 
informáciu o práve prebiehajúcom protispoločenskom čine alebo priamo zakročili proti 
páchateľovi. Odmenených odvážnych občianskych postojov mohlo byť i viac, boli však  
prípady, keď občanovi po poskytnutí informácie síce vznikla možnosť na odmenu, ale 
nepredstavil sa nám, či už zo strachu alebo z roztržitosti.  

Na základe týchto rýchlych a presných informácií boli páchatelia zaistení, ich konanie 
zdokumentované, prípadne bola zachránená nemalá materiálna alebo finančná hodnota. 
Jednalo sa predovšetkým o  vandalizmus a krádeže, ojedinele aj prejavy výtržníctva.  
 
 
3.5.6.  „PREVTAD“  - (PREVencia Tabaku, Alkoholu, Drog)  
realizácia vyhľadávacej preventívnej aktivity, ktorého cieľ je zachytiť mladistvých alebo 
maloletých :  
• v nočných prevádzkach  pri užívaní alkoholických nápojov a iných návykových lát 

• v denných hodinách pri záškoláctve kontrolou herní s hracími automatmi 
• pri iných závislostiach  

• hľadaných 
 
 
 
 
3.5.7.   Internetová stránka MsP   
jej priebežná aktualizácia , textovo i obrazovo  doplnená o: 
• témy prevencie kriminality zamerané pre mládež a dospelých 
• zaujímavosti a štatistiky z činnosti MsP Nitra 

• zverejnenie aktuálnych informácií.  
 
 
3.5.8. „Bezpečný návrat“  
 
Projektom získaná finančná dotácia v sume  1 900,-€ na pokračovanie v projekte 
viktimačnej prevencie v oblasti organizovaného zločinu obchodovania s ľuďmi vo všetkých 
formách. 
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4.Spolupráca s ozbrojenými zložkami 
 
 Pri zabezpečovaní ochrany verejného poriadku na území mesta Nitry MsP veľmi úzko 
spolupracujeme s príslušnými oddeleniami PZ, ODI a železničnou políciou. Jedná sa 
o spoluprácu v oblasti zabezpečovania ochrany verejného poriadku, majetku a zdravia počas 
konania už hore uvedených akcií. 

Intenzívna spolupráca s PZ SR prebieha v poskytnutí súčinnosti, pri opoznaní 
páchateľov závažnej trestnej činnosti, výkone služby ako nezúčastnené osoby, pri domových 
prehliadkach, odovzdávali sme zadržané osoby podozrivé zo spáchania trestného činu a osoby 
hľadané, poskytli sme súčinnosť pri vyhľadávaní osôb v objektoch, poskytovali sme 
blokovacie zariadenia, zabezpečili vyhotovenie fotodokumentácie, zabezpečovali miesta 
dopravných nehôd a miesta trestných činov, spolupôsobili pri zabezpečovaní verejného 
poriadku pri organizovaní veľkých akcií v rámci oboch obvodov. Celkovo sme takto 
spolupracovali 158 krát. Spolupráca spočíva aj v koordinácii postupov, ktoré sa pripravujú 
pred uvedenými akciami na úrovni riadiacich príslušníkov. V poslednom období sa zvyšuje 
spolupráca s týmito zložkami v oblasti využitia mestského kamerového systému.  

K skvalitneniu spolupráce účinne prispieva koordinácie činnosti pri zabezpečovaní 
výkonu služby a odovzdania si aktuálnych informácii v oblasti ochrany verejného poriadku na 
jednotlivých riadiacich úrovniach. 
 Z pohľadu MsP v Nitre hodnotíme túto spoluprácu veľmi pozitívne. 
 
5.Riadenie a kontrolná činnosť 
 

Kontrolná činnosť je riadená a cieľavedomá činnosť zameraná na kvalitný výkon 
služby, včasné plnenie zverených úloh, kontrola  zverených  finančných  prostriedkov, 
kontrola ustrojenosti,  komunikačných zdatností, verbálneho prejavu  a v neposlednom rade aj 
kontrola na prítomnosť alkoholu či iných návykových látok u príslušníkov. 

Celkovo bolo vykonaných 256 kontrol jednotlivých hliadok. Zistené nedostatky 
menšieho charakteru sa týkali skôr reálneho usmernenia výkonu služby a použitia ochranných 
pomôcok, ako sú reflexné vesty policajtov a pod.  

V ôsmich prípadoch bolo uložené písomné upozornenie za menej závažné porušenie 
pracovnej disciplíny, a 13 príslušníkov mestskej polície bolo napomenutých ústnou formou.  

Na prítomnosť alkoholu vykonali riadiaci pracovníci kontrolu v 58 prípadoch, pričom 
alkohol nebol v žiadnom prípade zistený. 

 
6. Plnenie úloh za rok 2010  
 

• rozširovanie mestského kamerového systému - splnené 
• zapracovanie novelizácií zákona o chove a držaní psov do aplikačnej praxe - splnené 
• pokračovanie v profesijnom vzdelávaní príslušníkov MsP psovodov MsP - splnené 
• pokračovať v rozvíjaní aktivít a kontrolných činností v oblasti preventívneho projektu, 

ktorého cieľom je zachytiť mladistvých alebo maloletých pri začiatkoch požívania 
návykových látok - splnené 

• pripraviť podmienky na realizáciu digitalizácie rádiovej siete mestskej polície – 
čiastočne splnené, zakúpených 20 rádiostaníc  

• pripraviť realizáciu rozšírenia pracovných miest v chránenej dielni – nesplnené z dôvodu 
rozpočtovanej výšky finančných prostriedkov 

• aktivity v oblasti „Štafeta prevencie kriminality“ - splnené 
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7. Hlavné úlohy na rok 2011 
 
 V roku 2011 sa zameriame na nasledovné úlohy: 
 

• pokračovanie v budovaní a rozširovaní mestského kamerového systému 
• spracovanie koncepcie  a stratégie rozvoja bezpečnostného monitorovacieho 

kamerového systému na roky 2011- 2015 
• pokračovanie v digitalizácii rádiovej siete mestskej polície 
• pokračovanie v profesijnom vzdelávaní príslušníkov MsP psovodov MsP 
• vypracovanie projektov socializácie a prevencie kriminality rómov v Ms časti Drážovce 

a lokalite Orechov dvor 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


