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Správa o činnosti Mestskej polície v  Nitre za rok 
2011 

 
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 31.12.2011 mestská polícia disponovala nasledujúcim počtom zamestnancov 
a príslušníkov MsP: 

 
Tabuľka zloženia zamestnancov mestskej polície    

        

Počet zamestnancov mestskej polície 78  

z toho počet občianskych zamestnancov 10  

z toho počet príslušníkov MsP 68  

        
Tabuľka zloženia príslušníkov mestskej polície    

        

Počet príslušníkov mestskej polície 68  

z toho uvoľnených pre výkon ver. funkcie a na rodičovskej dovolenke 2  

z toho v obvode Mesto 41  

z toho v obvode Klokočina 17  

vedenie MsP - náčelník, zástupcovia 3  

administratívny výkon, referát objasňovania, prevencia kriminality 5  
 

Príslušníci MsP postupujú pri plnení úloh v zmysle ust. § 3 zák. o obecnej 
polícii, ktorý presne definuje základné úlohy MsP. Výkon služby mestskej polície je 
riadený a organizovaný na podkladoch miestnej znalosti, na základe výsledkov analýz 
bezpečnostnej povahy,  objasňuje a rieši priestupky v zákonom vymedzenom okruhu 
svojej kompetencie, rieši úlohy delegované primátorom mesta Nitry, uzneseniami 
Mestského zastupiteľstva a  Mestskej rady, Všeobecne záväznými nariadeniam mesta 
Nitry, čerpaním informácii osobným kontaktom príslušného okrskára s poslancami MZ, 
závery zasadnutí VMČ,  komisie pre dopravu, životné prostredie, verejnoprospešné 
služby a verejný poriadok pri MZ.  

Spolupôsobí s príslušným útvarom PZ SR pri ochrane majetku obce a občanov. 
 
2.Štatistické vyhodnotenie činnosti MsP v roku 2011 
 

Činnosť MsP Nitra je vyhodnotená v zmysle vyhlášky 532/2003 MV SR 
z 24.novembra 2003 ust. §2 ods.3, v znení vyhlášky č. 456/2009 Z. z., 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.   
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   V štatistickom vyhodnotení sú uvedené  prehľady, ktoré sa v predmetnej 
vyhláške uvádzajú iba v opisnej časti. 

 
I. Počet príslušníkov obecnej polície 
 

1 
Plánovaný počet príslušníkov obecnej polície Nie je * 

stanovený 
1a Skutočný počet príslušníkov obecnej polície 68 
2 Počet prijatých príslušníkov obecnej polície  7 
3 Počet prepustených príslušníkov obecnej polície  0 

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 

68 

 
*  Počet príslušníkov Mestskej polície Nitra nie je určený normatívnym aktom, ale výškou 
rozpočtovaných prostriedkov na mzdy 

 
II. Sťažnosti na príslušníkov obecnej polície 
 
rok 2009 2010 2011 
1 Počet opodstatnených sťažností na príslušníkov obecnej polície 0 1 2 
2 Počet neopodstatnených sťažností na príslušníkov obecnej 

polície 
8 8 12 

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

rok 2009 2010 2011 
1 Počet vykonaných zákrokov 420  505 549 
2 Počet prípadov použitia zbrane 0 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)  

4954/4930 7420/7403 7891/7871 

4a Z toho neoprávnených  0 0 0 

5 
Počet prípadov, v ktorých došlo k zraneniu osoby, proti 
ktorej zákrok smeroval 

1 0 2 

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  

0 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) 

1 1 2 

10a Z toho so zranením príslušníka obecnej polície 0 0 0 
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IV. Činnosť pri plnení úloh obecnej polície 
 
 2009 2010 2011 

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

59 61 64 

2 Počet osôb predvedených na útvar obecnej polície 247 318 335 
3 Počet osôb predvedených na útvary policajného zboru 37 24 30 
4 Počet nájdených osôb, po ktorých bolo vyhlásené pátranie  12 23 33 
5 Počet nájdených vecí, po ktorých bolo vyhlásené pátranie 0 0 0 

6 Počet nájdených motorových vozidiel, po ktorých bolo vyhlásené 
pátranie 

1 1 0 

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

2011 

1 
celkový počet zistených 
priestupkov vlastnou činnosťou 

847 28 23 11801 1369 636 14704 

2 
celkový počet oznámených 
priestupkov na útvar obecnej 
polície 

564 52 33 1357 201 136 2343 

 celkový nápad priestupkov 1411 80 56 13158 1570 772 17047 

3 
celkový počet uložených 
priestupkov 

5 5 14 27 4 3 58 

celkový počet odložených 
priestupkov 

26 4 8 204 4 11 257 
4 

z toho počet maloletých 16 0 1 1 1 10 29 

5 
celkový počet odovzdaných 
priestupkov 

1 1 2 6 0 68 78 

6 
celkový počet oznámených 
priestupkov príslušnému 
orgánu 

16 11 8 213 67 82 397 

celkový počet priestupkov 
prejednaných v blokovom 
konaní 

696 31 24 9820 1112 390 12073 
7 

výška finančnej hotovosti (€) 12236 616 620 266307 19437 7578 306794 
celkový počet priestupkov 
prejednaných v blokovom konaní 
vydaním bloku na pokutu 
nezaplatenú na mieste 

167 6 6 1069 181 147 1576 
8 

výška finančnej hotovosti (€) 4151 151 180 43662 5212 3963 57319 

 
2.1.Počet doriešených priestupkov na mieste spáchania priestupku 
 
  2009 2010 2011 

Celkový počet riešených 
priestupkov 

10897 100% 15519 100% 17047 100% 

Riešenie na mieste zistenia 
priestupku 

10224 93,8% 14371 92,6% 16120 94,6% 

Postúpené na objasnenie 673 6,2% 1148 7,4% 927 5,4% 
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3.Vyhodnotenie činnosti MsP v roku 2011 - opisná časť 
 
 V roku 2011 príslušníci mestskej polície  zistili celkovo 17047 priestupkov. 
Z toho väčšia časť boli dopravné priestupky. Dôvodom je hlavne: 

• prehustenosť dopravy v centre mesta (spôsobená celkovým nárastom 
počtu vozidiel a využívaním individuálneho druhu dopravy) 

• nedostatok parkovacích miest 
• využívanie aj iných miest na parkovanie ako sú na to určené (parkovanie 

na verejnej zeleni a chodníkoch). 

Z celkového počtu priestupkov bolo riešených priamo na mieste zistenia skoro 
94,6% všetkých priestupkov, 5,4% priestupkov bolo postúpených na objasnenie.  

 
Porovnanie vývoja činnosti za obdobie rokov 2009-2011 
 

  2009 2010 2011 

Celkový počet  priestupkov 10897 15519 17047 

Počet uložených blokových 
pokút 

6804 10583 12073 

Suma v € 112 465 219 400 306 794 

 
Počet zistených priestupkov za rok 2011 je 17 047, čo je v porovnaní s rokom 

2010 o 1528 viac (nárast o 9,85%). Z celkovo zistených priestupkov je 2981 na úseku 
verejného poriadku čo je o 275 (10,16 %) viac ako v roku 2010. Výška  sankcií  za  
priestupky v roku 2011 dosiahla  sumu 306 794,- € čo je o 87 394,-  €  viac, ako v roku 
2010 (nárast o 39,83 %). Priemerná výška uloženej blokovej pokuty je vo výške 25,40,- 
€.  Mestská polícia v Nitre má zriadený priestupkový referát, ktorého základnou úlohou 
pri objasňovaní priestupkov je obstaranie podkladov potrebných na rozhodnutie 
správneho orgánu najmä o tom či 

• sa skutok stal a je priestupkom, 

• tento skutok spáchala podozrivá osoba, 

• sa uloží sankcia za priestupok, 

• uloží páchateľovi priestupku povinnosť uhradiť spôsobenú škodu. 
 
Počet a percento objasnenosti priestupkov postúpených na priestupkový referát 

  2011 

Celkový počet  priestupkov 
postúpených na objasnenie 

704 100% 

Objasnené 641 91,1% 

Neobjasnené 63 8,9% 
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Miera objasnenosti priestupkov je ovplyvnená okrem iných ukazovateľov taktiež 
lehotou, počas ktorej je možné priestupok objasniť. V súčasnej dobe je stanovená 
zákonom o priestupkoch na dva roky. Z toho dôvodu je predpoklad, že celková výška 
objasnených priestupkov môže byť vyššia. 

Za sledované obdobie bolo vyhotovených  54  317 dôkazných materiálov formou 
digitálnej fotodokumentácie. Tieto boli následne na priestupkovom referáte spracované 
a premenované do formátu umožňujúceho ich ďalšie archivovanie a využitie v procese 
objasňovania. Príslušníci priestupkového referátu odovzdali na príslušné oddelenie 
obvodného úradu 14 vecí a predmetov, ktoré boli nájdené príslušníkmi Mestskej polície 
v Nitre počas hliadkovej činnosti, pri ktorých sa objasňovaním nepodarilo stotožniť 
majiteľa a danú vec mu odovzdať.  

Na základe žiadostí príslušných orgánov súdu, polície, prokuratúry a Národného 
bezpečnostného úradu bolo za účelom preverenia osôb vypracovaných 735 správ 
o povesti na dané osoby. 
 
3.1.Oblasť verejného poriadku  
 

V oblasti verejného poriadku  bolo za hodnotené obdobie mestskou políciou 
riešených celkom 3889 priestupkov. Priestupky odhalené na tomto úseku sa na 
celkovom počte všetkých priestupkov podieľali 22,8% - ami. 

Organizácia výkonu služby 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. Mestská polícia, ako poriadkový útvar 
mesta aktívne pripravuje a realizuje opatrenia na zabezpečenie verejného poriadku 
a pokojného stavu obyvateľstva v intervale 24 hodín denne. 

Z vnútornej štruktúry priestupkov na úseku verejného poriadku boli 
v najvýraznejšej miere zastúpené priestupky požívania alkoholu na  zakázaných 
miestach, znečisťovanie verejného priestranstva a  rušenie nočného pokoja. 

V kalendárnom roku 2011 bola ďalej pozornosť zameraná v oblasti verejného 
poriadku na riešenie problematiky bezdomovcov a žobrajúcich osôb, keď významnou 
mierou k efektívnej reakcii na vykázanie týchto skupín obyvateľov  prispieval kamerový 
systém mesta Nitry. Z lokalít, kde bolo potrebné  najčastejšie v tejto oblasti reagovať, 
možno spomenúť parkovisko pred úradom práce na Štefánikovej triede. Tu dochádzalo 
k neoprávnenému výberu poplatkov za parkovanie bezdomovcami. Občania, často 
z obavy o poškodenie vozidla platili týmto osobám poplatok za parkovanie a neskôr sa 
obrátili na MsP so žiadosťou o pomoc v takýchto situáciách. Obdobný problém nastáva 
pred vchodom OD Tesco na Štefánikovej triede, kde sa často zoskupujú osoby so 
sklonmi k asociálnemu správaniu a svojim dlhším zotrvávaním na mieste, správaním 
a celkovým nehygienickým zjavom často pohoršujú, obťažujú a odpudzujú okoloidúcich 
občanov. Ďalšou obľúbenou lokalitou bezdomovcov je Župné námestie, kde žobraním 
dochádza  k obťažovaniu turistov.  Motiváciou im je aj dobrosrdečnosť veriacich. 
Mnohé modely správania bezdomovcov však nie je možné  zadefinovať ako priestupok, 
sú to ľudia bez bydliska, nepracujúci, často bez dokladov totožnosti, nedisponujúci 
hmotným  majetkom.  V prípade zistenia priestupku uloženie sankcie neprináša 
očakávanú nápravu. Skutočnosť, že ich zovňajšok a správanie v majoritnej časti 
obyvateľstva vzbudzuje odpor a pohoršenie samo o sebe nedáva zákonný dôvod ich 
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perzekvovať.  Recidíva  z  ich strany  vo verejnosti navodzuje dojem, že činnosť 
mestskej polície je laxná a nedostatočná. Treba mať na pamäti, že existencia 
bezdomovcov a žobrajúcich osôb s nízkym sociálnym statusom nie je produktom 
bezpečnostných zložiek, ale vyústením sociálnej situácie jednotlivca a schopnosťou 
štátu zachytiť túto skupinu občanov do sociálnej siete. Na zmiernenie obťažovania 
občanov bezdomovcami a žobrajúcimi osobami je možné využiť len inštitút organizácie 
výkonu služby v spomenutých lokalitách. V tejto súvislosti je potrebné právne posúdiť 
možnosť prijať všeobecne záväzné nariadenie, upravujúce problematiku žobrania na 
verejných priestranstvách, podobne ako pri požívaní alkoholických nápojov. 

V oblasti  dodržiavania  zákazu požívania alkoholu v zakázaných lokalitách sa 
mestská polícia zameriavala v priamom výkone služby najmä na kontrolu okolia 
zábavných podnikov na ul. Mostná,  Kmeťkova a priľahlé okolie. Dôslednou kontrolnou 
činnosťou a sankcionovaním páchateľov priestupkov však  nastáva efekt presúvania 
mladých ľudí do širšieho okolia centra zábavných podnikov, keď napr. v oblasti 
nedostavaného skeletu obchodného centra v brezovom háji sa koncentrujú mladí ľudia 
požívajúci alkohol. V tejto lokalite k  porušeniu VZN 15/2007, § 15 o zákaze požívania 
alkoholických nápojov na verejných priestranstvách nedochádza. Sprievodným javom 
respektíve následkom zábavy mladých ľudí býva rušenie nočného pokoja 
a znečisťovanie verejného priestranstva odhadzovaním smetí a vykonávaním 
fyziologických potrieb vylučovania. 

V kalendárnom roku 2011 bola ďalej s plným nasadením vykonávaná 
dokumentácia vrakov a dlhodobo nepojazdných vozidiel, pričom bolo zaevidovaných 
211 týchto vozidiel. Našou aktívnou činnosťou, vyhľadávaním, dokumentovaním 
a apelom na majiteľov vrakov bolo z verejného priestranstva odstránených 175 
dlhodobo nepojazdných vozidiel a vrakov. Zároveň je však potrebné uviesť, že 
v evidencii vrakov a dlhodobo nepojazdných vozidiel sa naďalej nachádza 46 vozidiel ( 
10 vozidiel z predchádzajúcich rokov a  36 vozidiel z roku 2011), ktoré si majitelia 
z verejného priestranstva z rôznych dôvodov neodstránili. Ako jediné, efektívne 
a účelné je dôrazné a nekompromisné vymáhanie poplatku za užívanie verejného 
priestranstva, respektíve odtiahnutie vozidla z verejného priestranstva správcom 
komunikácie. Ten však naráža na bariéru  doposiaľ neurčeného parkoviska pre vraky 
a dlhodobo nepojazdné vozidlá, ktoré určuje obvodný úrad životného prostredia. 

MsP pokračovala v dôslednej kontrolnej činnosti majiteľov psov, so zameraním 
na prihlasovanie psov do evidencie mesta, kontrolu spôsobu venčenia a odstraňovania 
exkrementov z verejných priestranstiev. Kontrolnej činnosti sa zúčastňovali pracovníci 
MsÚ z odboru Komunálnych činností, možnosť účasti na vykonávaných kontrolách bola 
ponúknutá aj členom VMČ, prípadne občanom, ktorí prejavili nespokojnosť s riešením 
tejto problematiky v okolí svojho obydlia. Aktivitu mestskej polície na danom úseku 
dokladuje fakt nárastu prihlásených  psov na MsÚ, vyšší záujem o výdaj vreciek na zber 
exkrementov, ako aj samotné poznanie, že občania vo väčšej miere odstraňujú nečistoty 
spôsobené psom. Čoraz častejšie bolo zistené nahlásenie psa do evidencie v okolitých 
obciach na adresy svojich rodinných príslušníkov a priateľov v snahe zníženia nákladov. 

Za hodnotené obdobie bol zabezpečený verejný poriadok a dopravnú situáciu na 
akciách celoslovenského a medzinárodného významu ako napríklad Divadelná Nitra, 
Agrokomplex – poľnohospodárska výstava, Výstava nábytku, Strojársky veľtrh,  
Amfikfest, Goldfest, Challenge day. 
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V pozornosti MsP bol bezproblémový priebeh akcií lokálneho alebo 
regionálneho významu ako napríklad: športové a kultúrne podujatia v Mestskej 
športovej hale, športové podujatia na zimnom a futbalovom štadióne, cirkevné sviatky 
a procesie, Klokočinský jarmok, Dni Nitranov, Nitrianske kultúrne leto, Chrenovské 
trhy, Janíkovský Ohnivák, imatrikulačné slávnosti oboch univerzít, distribúcia 
potravinovej pomoci dôchodcom, sirotám a telesne postihnutým, Silvester, Fašiangy, 
stretnutia predstaviteľov mesta s občanmi, plesy, majálesy, rôzne mítingy, zhromaždenia 
a ostatné akcie súvisiace so zabezpečením života mesta, kde široká verejnosť vždy 
ocenila prítomnosť príslušníkov MsP. 

V každodennom výkone služby bola pozornosť zameraná na odhaľovanie 
nedostatkov a porúch na majetku a zariadení mesta ako napr. chýbajúce alebo 
poškodené dopravné značenie, vysoký trávnatý porast, potreba orezu drevín, poškodené 
chodníky, dlažby, schody, prvky drobnej architektúry, preplnené smetné nádoby, 
nedočistené stojiská kontajnerov, chýbajúce poklopy, nefunkčné verejné osvetlenie 
a pod. Zistených a nahlásených bolo  1027  nedostatkov jednotlivým oddeleniam MsÚ 
a organizáciám mesta. Priebežne sme o nedostatkoch informovali VMČ č. 7 Chrenová, 
Janíkovce a VMČ č. 6 Zobor,  Dražovce, ktorí tieto informácie využívali vo svojej 
činnosti. 
 Za obdobie od 1.1.2011 do 31.12.2011, bolo okrem každodenných kontrol 
vykonávaných v okolí pohostinských zariadení, vykonaných ďalších 659 kontrol 
zameraných prednostne na dodržiavanie ustanovení v zmysle VZN č.26/2007 
o podnikateľskej činnosti a určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky 
služieb na území mesta Nitry. Každé jedno zistené porušenie príslušného VZN (40x), 
MsP písomne predložila na vedomie referátu obchodu, služieb a podnikania MsÚ 
v Nitre. 

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. Na úseku ochrany nefajčiarov bolo celkovo zistených 437 priestupkov (v 
roku 2010 bolo zistených 373 priestupkov) a boli uložené blokové pokuty v hodnote 
4794,-€ ( v roku 2010 2885,-€). 

V tejto oblasti naďalej pokračuje dobrá spolupráca s riaditeľstvami škôl, ktoré sa 
na mestskú políciu obracajú so žiadosťami na riešenie ochrany nefajčiarov.  

Z ďalšej činnosti je potrebné spomenúť najmä  odovzdanie  nájdených dokladov, 
osvedčenia o evidencii vozidla, kľúčov a evidenčných čísel vozidiel, mobilných 
telefónov, čipovej karty, tašky so školskými potrebami, peňaženiek a finančnej 
hotovosti majiteľom a príslušným inštitúciám v 116 prípadoch, nájdenie dieťaťa 
a dezorientovaného občana v 11 prípadoch,  zabezpečenie otvoreného auta a garáže v 56 
prípadoch, kontrola spustenej signalizácie v 36 prípadoch, vo vchodoch domov zistenie 
prespávania a následné vykázanie bezdomovcov v 60 prípadoch, nahlásenie potreby 
odchytenia zvierat a odvoz kadáverov v 138 prípadoch  (psi, mačky, vtáci, líška, roj 
včiel), vykázanie ležiacich opitých osôb na verejnom priestranstve v 364 prípadoch, 
zistenie znečistenia  verejného priestranstva odhadzovaním odpadkov v 331 prípadoch, 
znečistenie ovzdušia dymom pri spaľovaní v 39 prípadoch, vyberanie odpadkov 
z kontajnerov v 21 prípadoch, znečistenie verejného priestranstva vykonávaním telesnej 
potreby močením alebo zvracaním v 206 prípadoch, rušenie nočného pokoja, 
obťažovanie hlukom v 428 prípadoch, poškodzovanie cudzieho majetku a drobnej 
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architektúry v 2 prípadoch, vylepovanie plagátov na miesta, ktoré na tento účel nie sú 
určené v 32 prípadoch, založenie skládky v 70 prípadoch, zistený neodstránený sneh 
a poľadovica v 75 prípadoch riešení s povinnými a nahlásení na zimnú údržbu. 

V oblasti ochrany majetku je potrebné spomenúť zvýšenú kontrolnú činnosť 
počas prázdninového obdobia zameranú na objekty materských a základných škôl, ďalej 
dôsledný výkon kontroly pieskovej sochy Cyrila a Metoda umiestnenej v letných 
mesiacoch na Svätoplukovom námestí, pravidelné kontroly a obhliadky Zoborských 
kasární, kompostárne v mestskej časti Dolné Krškany, monitorovanie objektov 
cintorínov, mestských budov a ďalších objektov spadajúcich do výkonu kontroly 
mestskej polície. 
 
3.2. Oblasť dopravy 
 

Na úseku bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky príslušníci mestskej polície 
zistili   13494 priestupkov. Priestupky v doprave tvorili tak ako v predchádzajúcich 
rokoch,  najfrekventovanejšiu kategóriu zistených priestupkov a na ich celkovom 
objeme sa podieľali   79,2   % - ami, uložili 10059 pokút v celkovej výške 272417,-€. 
Jedným z hlavných dôvodov je skutočnosť, že okrem mestskej polície sa statickej 
doprave nevenuje nikto, v ojedinelých prípadoch policajný zbor a Dopravný inšpektorát 
v Nitre. 

Najčastejšími priestupkami v tejto oblasti bolo nerešpektovanie dopravného 
značenia  „ Spoplatnené parkovanie“ 4715 priestupkov, porušenie dopravného značenia  
„ Zákaz zastavenia“ v 1143 prípadoch,  „ Zákaz vjazdu“ v 1618  prípadoch. Technický 
prostriedok na zabránenie odjazdu vodiča  z dôvodu jeho neprítomnosti bol 
v sledovanom období osadený v 7871 prípadoch. 
 V rámci dohľadu pri rešpektovaní dopravného značenia označujúceho vyhradené 
miesta pre osoby s ťažkým zdravotným postihnutím sme zistili a riešili 1335 prípadov. 
 Z uvedenej štatistiky je zrejmé, že pretrváva vysoký podiel priestupkov v oblasti 
dopravy, čo pramení najmä z nedostatku parkovacích miest, nerešpektovania 
dopravného značenia, odmietnutie zakúpiť parkovací lístok, ale taktiež z pohodlnosti 
občanov, ktorí odmietajú svoje vozidlo zaparkovať na vzdialenejšom parkovisku. 
Deficit parkovacích miest je zrejmý najmä na miestach s intenzívnou zástavbou  
( sídlisko Klokočina) a je zhoršovaný vysokým stupňom motorizácie. V centre mesta sa 
v uplynulom období začali problémy v statickej doprave prejavovať v mestskej časti 
Kalvária a v lokalite hradného kopca. Za značné riziko považujeme výstavbu nových 
objektov (napr. hotel na ul. Mostná  - Podzámska) bez vybudovania príslušného počtu 
parkovacích miest. 
 Intenzívnou hliadkovou činnosťou a pôsobením na subjekty spravujúce pozemky 
v časti Tabáň a ul. Mostná sa nám podarilo vytlačiť vozidlá parkujúce na nespevnených 
plochách na platené parkoviská v okolí. Dochádzalo tu k znečisťovaniu komunikácií pri 
výjazde vozidiel a v neposlednom rade k finančným stratám na výbere parkovného 
bezdôvodným parkovaním na plochách, ktoré na tento účel neboli určené.  
 Za významnú kvalitatívnu zmenu považujeme novelu zákona č. 8/2009 Z. z. 
o cestnej premávke, o ktorú sa po vytrvalých konzultáciách na Prezídiu Policajného 
zboru významnou mierou pričinila Mestská polícia Nitra a Referát dopravy a cestného 
hospodárstva MsÚ Nitra prostredníctvom Združenia miest a obcí Slovenska. Novela 
spočívala v upravení riešenia nedodržiavania zákazu parkovania vozidiel v zónach 
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s dopravným obmedzením na chodníkoch.  Na území nášho mesta to v praxi prinesie 
odstránenie vozidiel parkujúcich na chodníkoch v centre mesta. 
 
3.2.1. Platené parkovanie 
 

K 31.12.2011 je približne 1032 parkovacích miest na platených parkoviskách, 
pričom z tohto počtu 55 parkovacích miest pribudlo na vybudovanom námestí 
Kráľovnej pokoja. Predmetné údaje pramenia z fyzického spočítania parkovacích miest 
na parkoviskách s plateným státím príslušníkmi mestskej polície. V roku 2011 bolo 
zistených a následne riešených 4715 dopravných priestupkov na úseku - platené 
parkovanie, čo je 27,65% z celkového počtu priestupkov a 34,94% z celkového počtu 
dopravných priestupkov. Z toho 3372 bolo v blokovom konaní čo je 71,5% vo výške 
79210,-€.  
 
4. Rizikové a problémové lokality 
 
 V oblasti verejného poriadku naďalej medzi rizikové lokality z pohľadu mestskej 
polície naďalej zostáva ul. Mostná a jej blízke okolie a ul. Rázusova, hlavne pre 
schádzanie sa mladých ľudí z dôvodov vyhľadávania nočnej zábavy. 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, najmä v letných mesiacoch za priaznivých poveternostných podmienok. 

Mestská polícia pokračovala v sledovanom období v posilňovaní služieb počas 
priebehu diskoték v uvedených lokalitách, dôsledne zasahovala proti narušeniam 
verejného poriadku, znečisťovaniu verejného priestranstva, výtržnostiam a prejavom 
vedúcim k rušeniu nočného pokoja obyvateľov. 

Ďalšími problémovými lokalitami z pohľadu zvýšenej koncentrácie 
neprispôsobivých občanov sú Orechov dvor, nízkoprahové centrum na ul. Štúrova, 
Mestská sociálna ubytovňa na ul. Hlboká, okrajové mestské časti Dražovce a Dolné 
Krškany. 

Dôslednou hliadkovou činnosťou sa mestskej polícii podarilo napr. v okolí 
nízkoprahového centra na ul. Štúrova zadržať viacero osôb, po ktorých bolo vyhlásené 
pátranie pre ich trestnú činnosť. V lokalite Orechov dvor sme v súčinnosti s oddelením 
sociálnych služieb MsÚ Nitra, Službytom a Policajným zborom Slovenskej republiky 
vykonali dve kontrolno - bezpečnostné akcie so zameraním na zdržiavanie sa osôb bez 
nájomných zmlúv, kontrolu elektromerov pre podozrenie na neoprávnený odber el. 
energie a výskyt omamných látok v tejto lokalite. 

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

Mestská polícia riešila za  obdobie  od 1.1.2011 do 31.12.2011  83  prípadov 
založenia skládok, respektíve uloženia veľkoobjemového odpadu pri smetné nádoby. 
 Uvedené skládky  boli zistené na problémových miestach pri kontajneroch 
hlavne na sídlisku Klokočina, Diely. V Starom meste a na sídlisku Chrenová občania 
najčastejšie vytvárali nelegálne skládky v lokalitách Párovce a Kalvária, ďalej ul. 
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Stavbárska a Lomnická. Monitorovanie kontajnerového stojiska na ul. Lomnická  pred 
Atletickým štadiónom. V priebehu kalendárneho roka 2011 bol zaznamenaný a následne 
riešený narastajúci počet občanov z okolitých obcí odhadzujúcich odpad do smetných 
nádob a vedľa nich.  Klesajúci počet týchto prípadov treba pripísať intenzívnemu 
využitiu kamery MKS na križovatke ulíc Dlhá – A. Hlinku. Na ul. Stavbárska 
zaznamenané odloženie nábytku pri kontajnerovom stojisku neprispôsobivými občanmi, 
bolo riešené sankciou a odstránením veľkorozmerného odpadu na zberový dvor. 
V lokalite starého mesta je nutné upozorniť na množstvo odpadu, ktoré zostáva po 
skupinkách mladých ľudí v oblasti Wilsonovho nábrežia, Nábrežia mládeže a najmä na 
ul. Napervilská pri skelete nedostavaného nákupného centra, kde po piatku a sobote je 
nutná očista chodníkov a trávnatých plôch od odpadkov. Tieto skupinky mládeže sa 
v týchto lokalitách zdržujú z dôvodu dôslednej kontrolnej činnosti mestskej polície 
zameranej na zákaz konzumácie alkoholu v lokalitách určených VZN 15/2007 
o dodržiavaní verejného poriadku a verejnej čistoty. Umiestnenie smetných nádob a ich 
zvýšená periodicita vývozu, by mohla znečisťovanie okolia výrazne eliminovať.  

Najčastejšie zloženie skládok bolo:  nábytok, bytové jadrá, elektrické spotrebiče, 
stavebná sutina, kartóny, koberce,  staré okná, haluzina a rastlinný odpad. 

K vytváraniu väčších nelegálnych skládok prišlo v okrajových mestských 
častiach Dolné Krškany a Drážovce, keď už tieto boli za výdatnej pomoci VMČ a 
občanov zlikvidované. Naďalej však vznikajú menšie skládky odpadu, keď najmä 
občania z nízkopríjmových skupín, ktorí neplatia za odvoz komunálneho odpadu mestu, 
vytvárajú v neobývaných okrajových častiach navážanie odpadu. V mestskej časti 
Dražovce vznikla týmto spôsobom nelegálna skládka odpadu na súkromnom pozemku, 
keď si Rómovia odpad navážali do vlastnej záhrady. Skládka bola po častiach postupne 
mestom likvidovaná, avšak z dôvodu neprispôsobivosti tejto skupiny obyvateľov je 
pravdepodobné, že v navážaní odpadu budú opäť pokračovať. 
 Priebežnú kontrolnú činnosť vykonávame za účelom zamedzenia opätovného 
vytvorenia nelegálnych skládok: 

• asfaltová plocha  pred železničným  priecestím  k  obci Lužianky  
• v okolí rieky v Horných a Dolných Krškanoch 
• Dolné Krškany bývalé družstvo pri Plastike a vstup do areálu bývalého OSP 
• na ul. Golianova spevnená účelová cesta  
• Dražovce – železničná stanica 
• Dražovce – ul. J. Zelenáka – okolie domov Rómov 
• ul. Hviezdoslavova, časť Šúdol 

 
V sledovanom období hliadky Mestskej polície v Nitre uložili sankcie za znečistenie 

verejných priestranstiev, verejnoprospešných zariadení, ukladanie odpadu mimo 
smetných nádob a  neodstránenie nečistoty spôsobenej psom v celkovej výške   7774,-€.  
Riešených bolo  701 priestupkov, pričom v  297 prípadoch bola uložená bloková 
pokuta. Naďalej boli realizované preventívne aktivity, príslušníci MsP rozdávali do 
schránok občanom letáky „Spolu a čisto“, s informáciou pre občanov o možnostiach 
legálnej likvidácie odpadu. 
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6.Ostatná činnosť príslušníkov MsP  
 
ostatné činnosti príslušníkov MsP 2009 2010 2011 
osoby predvedené na MsP 247 318 335 
osoby predvedené na PZ 37 24 30 
spolupráca s PZ - súčinnosť pri opoznaní 
páchateľov, spolupráca ako nezúčastnené osoby 
pri domových prehliadkach, odovzdané zadržané 
osoby a osoby hľadané, súčinnosť pri 
prehľadávaní objektu, vyhotovenie 
fotodokumentácie, zabezpečenie miesta DN 
a miesta TČ, spolupôsobenie pri zabezpečovaní 
verejného poriadku, pri organizovaní rôznych 
akcií v meste... 

127 158 148 

poskytnutie prvej pomoci, privolaná RZP, 
asistencia RZP  

116 109 135 

doručovanie súdnych zásielok 998 838 790 
nájdenie stratených detí, občanov 9 2 11 
zabezpečenie verejného poriadku na akciách 
miestneho charakteru  

89 143 259 

zabezpečenie verejného poriadku na akciách 
veľkého celomestského charakteru 

36 33 33 

kontrola prevádzok zameraných na dodržiavanie 
zatváracích hodín 

152 168 659 

kontrola dodržiavania zákazu fajčenia na 
zastávkach MAD 

234 514 400 

riešenie bezdomovcov a toxikomanov, 
vzbudzovanie verejného pohoršenia, vykázanie z 
vchodov obytných domov  

164 110 60 

nájdenie a odovzdanie dokladov a iných cenností  79 101 116 
nahlásenie majiteľom otvorené vozidlá a garáže, 
zabezpečenie objektov v prípade spustenia 
signalizácie 

96 69 56 

kontrola majiteľov psov 757 2821 4090 
pokyn na odchyt túlavých psov a mačiek 220 249 138 
privolanie hasičov prípadné svojpomocné 
uhasenie začínajúcich požiarov 

26 10 29 

oznámenie nedostatkov na príslušné oddelenie 
MsÚ, ktorých odstránenie nebolo možné 
zrealizovať ihneď 

1066 950 1027 

riešenie ležiacich osôb pod vplyvom alkoholu  294 315 364 

 
 
6.1.Mestský kamerový systém - MKS 
 

Za uplynulý rok 2011 operátori mestského kamerového systému pri MsP Nitra 
(ďalej len operátori KS) zaznamenali spolu 3471 udalostí. V porovnaní 
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s predchádzajúcim rokom to bol nárast o 529 prípadov (v roku 2010 bolo 
zaznamenaných 2942 udalostí).  
 Nárast je výsledkom zadania konkrétnych úloh a zvýšenia monitoringu v  
nočných zmenách, ktoré boli vykonávané  počas piatkov a víkendov takmer pravidelne 
počas celého roka. Podľa údajov z predchádzajúcich rokov každá koncoročná štatistika 
(od r. 2007) vykazuje nárast zaznamenaných udalostí, čo potvrdzuje opodstatnenosť 
a v podstate aj plnú technickú funkčnosť tohto pracoviska počas celého doterajšieho 
fungovania. Pri zadávaní úloh bol vypracovaný aj detailnejší rozpis všetkých kamier 
v meste s konkrétnymi popismi zamerania v monitorovanej oblasti.  

Opäť bolo zaznamenávaných množstvo priestupkov parkovaní na prechodoch 
pre chodcov, zastávkach MHD, verejnej zeleni, alebo vyhradených parkovacích 
miestach. 

  Na žiadosť PZ SR, či hliadok MsP, operátori mestského kamerového systému 
spätne prezreli alebo zazálohovali celkom 305 prípadov. Oproti roku 2010 to bolo o 9 
žiadostí menej. Z tohto počtu bola väčšina, 211 prípadov zazálohovaná a  poskytnutá na 
DVD, či CD nosičoch za účelom vyšetrovania orgánom činným v trestnom konaní. 
Prezretých, ale nezazálohovaných záznamov bolo 94. Išlo zväčša o priestupky , najmä 
na úseku verejného poriadku, zaznamenané v rôznych častiach mesta, ďalej dopravné 
nehody, skládky odpadu a podobne. 

V sledovanom období príslušníci MsP riešili na podnety operátorov mestského  
kamerového systému respektíve operačného pracovníka  okrem iného aj prípady 
týkajúce sa  neprispôsobivých občanov – bezdomovcov,  (konzumácia alkoholu, 
konfliktné správanie, zaberanie či znečisťovanie verejných oddychových zón ako 
námestie, lavičky a pod.). Kamerovým systémom sa podarilo odsledovať a zaistiť 
viaceré osoby, ktoré boli podozrivé, alebo po spáchaní priestupkov, krádeží, či 
poškodení majetku. Pokiaľ ide o letné mesiace, takmer vôbec nebol zaznamenaný pohyb 
osôb v centre mesta - cudzích štátnych príslušníkov, najmä z Rumunska, ktorí 
v minulosti za účelom získania finančných prostriedkov predávali rôzny tovar. Pár 
prípadov žobrania, ktoré sa vyskytli, boli sledované operátormi mestského kamerového 
systému. Poklesol počet priestupkov, ktorých sa  dopúšťali deti a mladistvé osoby na 
verejných priestranstvách, najmä Svätoplukovo námestie, lavičky pred Piaristickým 
kostolom alebo lavičky Na vŕšku. Neznamená to však, že sa tieto prípady nevyskytovali. 
Rovnako sa v uplynulom roku už vo väčšej miere nevyskytovali priestupky, ktorých sa 
dopúšťali skateboardisti, či korčuliari, ktorí po iné roky vo veľkej miere na tieto aktivity 
využívali priestranstvo pred DAB na Svätoplukovom námestí.  

Tak ako v roku 2010, tak aj v roku 2011 bolo zabezpečovanie verejného 
poriadku prostredníctvom kamerového systému  počas tradičných spoločenských, 
kultúrnych a  športových udalostí v meste. Išlo najmä o Klokočinský jarmok, 
Cyrilometodské slávnosti, Sviatok všetkých svätých, Pamiatka zosnulých, či futbalové 
zápasy miestneho FC so súpermi z Bratislavy a Trnavy a Dunajskej Stredy, nakoľko 
tieto boli hodnotené ako vysoko rizikové. Počas týchto pracovných zmien neboli 
prostredníctvom kamerového systému zaznamenané žiadne vážne udalosti. Nočné 
zmeny sa podľa predpokladu ukázali ako opodstatnené, nakoľko pri nich bolo 
zaznamenané množstvo porušení zákona, najmä na uliciach Mostná, Kmeťkova, 
Podzámska. 

Kamerový systém bol využívaný aj na monitorovanie  atrakcie uplynulého roka - 
sochy vierozvestcov sv. Cyrila a Metoda. Socha sa stala lákadlom a námetom pre 



14 
 

fotografie mnohých, nielen domácich obyvateľov ale najmä návštevníkov mesta. S jej 
výstavbou a umiestnením na námestí, však bolo spojené aj pomerne vysoké riziko jej 
poškodenia. 

S oslavami sv. Cyrila a Metoda bola spojená i ďalšia udalosť, ktorá bola pod 
dohľadom aj kamerového systému. Išlo o bohoslužbu, ktorá sa konala 26.6. 2011, 
priamo na Svätoplukovom námestí, neďaleko spomínanej sochy.  

V roku 2011 Mesto Nitra schválilo Koncepciu rozvoja bezpečnostného 
monitorovacieho kamerového systému do roku 2015, čo predznamenáva, že kamerový 
systém v Nitre sa bude naďalej rozvíjať i v nasledujúcich rokoch. V technickej časti 
kamerového systému došlo k dvom zmenám. Kamera na ul. Zlatomoravecká bola 
demontovaná. Jej využitie nebolo pre prácu MsP veľmi časté, skôr slúžila pre potreby 
dopravnej polície. Premiestnená bola  na ul. Fraňa Mojtu. Po dokončení výstavby 
Chrenovského mosta bola namontovaná kamera na teleso mosta. Na základe 
rozpočtových opatrení vzniklo nové monitorovacie miesto pri novovybudovanom 
kolumbáriu na námestí  Kráľovnej pokoja, kde bola zrealizovaná montáž monitorovacej 
kamery novej technológie vrátane nového záznamového zariadenia. 

V súčasnosti má mestský kamerový systém 29 kamier, prostredníctvom ktorých 
monitorujú verejné priestranstvo mesta štyria zamestnanci so zdravotným postihnutím. 
V roku 2012 je plánované prostredníctvom zriadenia chránenej dielne, chráneného 
pracoviska prijať na kamerový systém jedného zamestnanca so zdravotným postihnutím. 

 

6.2. Školiace a výcvikové stredisko mestskej polície Nitra 
 
 Dňa 4.augusta 2011 Mestské zastupiteľstvo v Nitre schválilo náčelníkom MsP 
Nitra predložený návrh na zriadenie Školiaceho a výcvikového strediska pri Mestskej 
polícii v Nitre s účinnosťou od 1.9.2011 
     Úlohou Školiaceho a výcvikového strediska pri MsP Nitra je organizácia 
a výkon vzdelávania v rámci odbornej prípravy príslušníkov obecnej polície. Túto 
činnosť vykonáva Školiace a výcvikové stredisko pri MsP Nitra v zmysle  § 8 ods. 4 
nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 590/2003 Z. z. o skúškach odbornej 
spôsobilosti príslušníkov obecnej polície a odbornej príprave príslušníkov obecnej 
polície v súlade s §§ 25 a 26 zákona SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení 
neskorších predpisov.  
      Cieľom odbornej prípravy príslušníkov obecnej polície je poskytnúť 
príslušníkom obecnej polície teoretické vedomosti, praktické zručnosti a návyky 
potrebné na výkon ich činnosti tak, aby po úspešnom vykonaní skúšky odbornej 
spôsobilosti príslušníkov obecnej polície mohli v súlade so zákonom SNR č. 564/1991 
Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov plniť všetky úlohy obecnej polície pri 
zabezpečovaní obecných vecí verejného poriadku, ochrany životného prostredia v obci a 
úlohy vyplývajúce zo všeobecne záväzných nariadení obce, z uznesení obecného 
zastupiteľstva a z rozhodnutí starostu obce. 
 Po zaslaní ponúk mestským a obecným políciám v rámci Slovenskej republiky 
o vykonaní odbornej prípravy príslušníkov obecnej polície a skúšky odbornej 
spôsobilosti, sme prijali žiadosti o odbornú prípravu pre 11 príslušníkov, z toho 5 
príslušníkov MsP Nitra.  Dňa 12.9.2011 v priestoroch Základnej školy Fatranská bola 
začatá odborná príprava príslušníkov obecnej polície, ktorá pozostávala z teoretickej 
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časti v rozsahu 340 vyučovacích hodín a praktickej časti v rozsahu 80 vyučovacích 
hodín.  
   Odborná príprava bola ukončená dňa 29.11.2011. Skúšku odbornej spôsobilosti 
príslušníci obecnej/mestskej polície absolvovali dňa 6.12.2011. Tejto skúšky sa 
zúčastnilo a úspešne absolvovalo 10 príslušníkov.  Vedomosti niektorých príslušníkov 
na záverečnej skúške komisia zhodnotila ako vynikajúce. Jeden príslušník z dôvodu 
ukončenia pracovného pomeru  v závere odbornej prípravy skúšku neabsolvoval.  
 
7. Použitie donucovacích prostriedkov v roku 2011 
   

V sledovanom období bolo použitých 7891 donucovacích prostriedkov. 
Technický prostriedok na zabránenie odjazdu motorového vozidla tzv. papúč bolo 
použitých v 7871 prípadoch.  

V 20 prípadoch boli použité ostatné donucovacie prostriedky ( hmaty a chvaty, 
údery a kopy, putá). Všetky donucovacie prostriedky boli náčelníkom MsP vyhodnotené 
ako opodstatnené a zákonné.  
 
8. Spolupráca s občanmi a prevencia kriminality v roku 2011 
 

V kalendárnom roku 2011 bolo na tiesňovú linku MsP 159 nahlásených 
množstvo volaní a pri niektorých z nich vznikla možnosť na finančnú odmenu v zmysle 
príslušnej smernice mesta Nitry.  

Bolo vybraných a schválených 6 najzávažnejších prípadov, kde občania poskytli 
informáciu o práve prebiehajúcom protispoločenskom čine alebo priamo zakročili proti 
páchateľovi. Na základe týchto rýchlych a presných informácií boli páchatelia zadržaní, 
ich konanie zdokumentované, prípadne bola zachránená nemalá materiálna 
alebo finančná hodnota. Jednalo sa predovšetkým  o vandalizmus, krádeže a prejavy 
výtržníctva. 
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8.1.Počet volaní na MsP 2001 -2011 
 

V roku 2011 na núdzovú linku MsP 159 zavolalo prípadne cez internetovú 
stránku MsP oznámilo porušovanie právnych predpisov celkom 7061 občanov. 
Priemerný príchod na sťažnosť za rok 2011 je približne 7,8 minúty.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
8.2. Preventívne aktivity 

 
Preventívne aktivity Mestskej polície v Nitre  na úseku prevencie kriminality 

v roku 2011 sú pokračovaním aktivít realizovaných v  predchádzajúcom období.  
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 
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 
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• dopravná výchova na všeobecnej úrovni, jej aplikácia do reálneho života 
 
 
8.2.1. Realizované aktivity 
 
„Prednášky a interaktívne  dialógy“  o prevencii protispoločenskej činnosti 
v materských, základných , stredných školách a pre iné sociálne skupiny na rôzne témy 
pripravené preventistami MsP. 
 

Údaj hovoriaci o najviac oslovených objektov zo základných škôl je možné 
dokladovať: 
� zriaďovateľom základných škôl je mesto Nitra 
� najviac objektov v absolútnych číslach je práve v základných školách 
� na základných školách je najširšia vrstva vekových kategórií 
� prejavujúce sa problémy, ktoré spôsobujú študenti stredných škôl sú neriešenými 

alebo nezachytenými problémami na základných školách 
� na stredných školách oslovujeme študentov prvých a druhých ročníkov, kde je ešte 

reálna možnosť ovplyvňovať postoje a názory na rôzne spoločenské problémy 
 

Počas preventívnych aktivít bol zistený jeden trestný čin maloletého – nebezpečné 
vyhrážanie, postúpené orgánom činným v trestnom konaní. 
 
100   detí MŠ   počas 150 minút                               
6754  žiakov ZŠ   počas 14 400 minút                       8 201  objektov 
1169  študentov SŠ   počas 5 820 minút                         20 607 min. 
178    ostatní    počas 300 minút                            242  prednášok 

 
„ Spoločné ráno“ dohľad nad bezpečným príchodom do školy hliadkami MsP Nitra, 
priebežné sprevádzanie školákov cez frekventované a exponované priechody pre 
chodcov v blízkosti základných škôl. 
 „ Ukážky z pracovnej kynológie“ psovodov Mestskej polície v Nitre, kde cieľom je 
nielen ukázať jednotlivé prvky výcviku, ale aj upozorniť žiakov na:  
 

• možné nebezpečenstvo zo strany cudzích, osamotených, túlavých, chorých psov 

• možnosti ochrany pred psom 

• rady a povinnosti pri držbe a chovaní psa 

• nadviazanie kontaktu s deťmi a žiakmi 
 
„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 látok 
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• v denných hodinách pri záškoláctve kontrolou herní s hracími automatmi 

• pri iných závislostiach napr. omamných a psychotropných látkach 

• hľadaných osobách a veciach 

 
9.Spolupráca s ozbrojenými zložkami 
 
 V hodnotenom období pokračovala spolupráca s príslušnými oddeleniami PZ, 
ODI a železničnou políciou. Jednalo sa o spoluprácu v oblasti zabezpečovania ochrany 
verejného poriadku, majetku a zdravia počas konania akcií kultúrno-spoločenského 
a športového charakteru. Intenzívna spolupráca s PZ SR prebiehala pri zabezpečovaní 
záznamov z MKS miest, kde bol spáchaný prečin alebo trestný čin, pri udalostiach, kde 
ich riešenie nespadá do kompetencie mestskej polície (rozsiahle znečistenie 
komunikácie, spustená signalizácia v banke, jazda vozidlom bez oprávnenia, pod 
vplyvom alkoholu, preukázanie sa občianskym preukazom, ktorého fotografia sa 
nestotožňovala s predkladateľom, držanie a používanie omamných látok, zistenia, kde 
bolo podozrenie zo spáchania rôznych trestných činov, poskytnutie súčinnosti pri 
zabezpečovaní okolia budov pri nahlásení bomby v objekte, poskytnutie súčinnosti pri 
udalostiach vyžadujúcich si prítomnosť väčšieho počtu príslušníkov a iné.  

O intenzívnej spolupráci svedčí aj podpis zmluvy primátorom mesta a krajským 
riaditeľom policajného zboru v Nitre o poskytnutí bezplatnej lektorskej činnosti 
v zriadenom školiacom a výcvikom stredisku mestskej polície. 

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. V kalendárnom roku 2011 sa 
zaužívalo pravidlo stretávania sa riaditeľa OO PZ Nitra a náčelníka mestskej polície 
u primátora mesta, ktorého pravidelne informujú o nápade trestnej činnosti, 
priestupkovosti, zabezpečení verejného poriadku a celkovej bezpečnostnej situácii na 
území mesta. Z pohľadu MsP je táto spolupráca hodnotená veľmi pozitívne. 
 V rámci stretnutí a rokovaní na Prezídiu PZ SR sa mestská polícia aktívne 
podieľala na mimorezortnom pripomienkovom konaní k novému zákonu o obecnej 
polícii v úzkej súčinnosti s garantom nového zákona. Kooperácie v tejto oblasti bola 
využitá aj cestou autority ZMOS-u.  
 
10.Materiálno technické zabezpečenie, vzdelávanie a informovanosť verejnosti 
 
10.1.Oprava strechy 
 

Po oprave časti strechy  v roku 2009 (v celkovej hodnote 3 700,- €) na budove 
Mestskej polície na Cintorínskej 6 bola v minulom roku vykonaná oprava druhej časti 
strechy (v celkovej hodnote 4 015,- €).  
 Po rekonštrukcii budovy v roku 1994 boli na streche vybudované vikiere, na 
ktorých bola nekvalitne odvedená práca, pretože okolo vikierov počas dažďov tiekla 
voda do budovy. Viackrát boli kritické miesta utesňované, avšak bez požadovaného 
účinku, čo neskôr spôsobilo podmoknutie omietky budovy, ktorá začala opadávať na 
priľahlý chodník.  Z dôvodu, že oprava vikierov by bola pre ich oblé tvary technicky ale 
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aj finančne náročná (nutná výmena okien, krytiny a oplechovania), po konzultácii 
s útvarom hlavného architekta boli vikiere zrušené a otvory doplnené krytinou.  
 
10.2.Obnova rádiovej siete, vozový park a spotreba PHM 
  
 Mestská polícia do roku 2010 používala rádiovú sieť schválenú 
telekomunikačným úradom v roku 1993. Počas tohto obdobia sa legislatívou zmenili 
požiadavky na technické vybavenie. Vzhľadom na to, že rádiostanice prestali spĺňať 
technické parametre vyžadované legislatívou (zmena  šírky prenosového pásma z 25 
kHz na 12,5 kHz), sme v roku 2010 požiadali telekomunikačný úrad o udelenie 
výnimky na prevádzkovanie rádiovej siete, ktorá nám bola udelená do roku 2012. 
 Z dôvodu, že rekonštrukcia rádiovej siete si vyžadovala veľké finančné 
prostriedky  (20.550 €), s obnovou sme začali  už v roku 2010 schválenou čiastkou 
14 000 €. Obnova rádiovej siete bola v  roku 2011 v mesiaci september dokončená vo 
zvyšnom finančnom objeme. 

Mestská polícia v roku 2011 disponovala 7 motorovými vozidlami: 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Prevádzkové opotrebenie najstarších vozidiel dosahuje kritickú úroveň, čo 

dokumentujú aj náklady vynaložené v roku 2011 na opravu a údržbu motorových 
vozidiel vo výške 8 900,- €. V blízkom období bude potrebný postupný nákup a výmena 
ojazdených vozidiel v rámci možností rozpočtu a schválenia finančných prostriedkov. 

Na permanentný rast cien pohonných hmôt MsP reagovala zefektívnením 
a zhospodárnením plánovania výkonu služby s konečným vyústením na úsporu 
nákladov na PHM. V letných mesiacoch boli intenzívnejšie, ako v minulosti využívané 
cyklohliadky  a pešie hliadky,  pričom úspora v najazdených kilometroch  predstavovala 
35822 km. Vďaka  týmto opatreniam boli ročné náklady na PHM iba o 1681,-€ vyššie 
ako v roku 2010.  

S použitím technicky prijateľného údaju hornej hranice maximálnej rýchlosti 
v obci pri hliadkovej službe 30 km/hod., úspora najazdených kilometrov predstavuje 
prítomnosť jedného príslušníka MsP na 7,46 mesiaca vo výkone služby navyše v pešej 
hliadke. Inými slovami pri danej rýchlosti by bolo potrebné na najazdenie počtu 
ušetrených kilometrov vykonávať výlučne činnosť vodiča jedným príslušníkom po dobu 
7,46 mesiaca v roku 2011. 

  ŠPZ Typ Zakúpené 
Najazdené km 
k 31.12.2011 

1. NR-X 143 Renault Kangoo 1.4.2004 318 449 

2. NR-X 255 Renault Kangoo 25.11.2005 280 827 

3. NR-X 245 Renault Kangoo 19.7.2006 271 978 

4. NR 159FK Octávia 4.10.2007 44 973 

5. NR 159FC Octávia Tour 18.6.2009 50 453 

6. NR 159FS Dacia Logan 30.9.2010 23 056 

7. NR 159FT Dacia Daster 15.10.2010 21 825 
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Porovnanie údajov najazdených km a peňažných výdavkov:  
 

 2010 2011 
celkom v €: 18 592 20 273 

celkom km: 198 930 163 108 

 
10.3.Vzdelávanie 
 
V minulom roku bolo vykonané vzdelávanie príslušníkov MsP v oblasti: 
 
1.Poskytovanie prvej pomoci    v dvoch etapách.  

V prvej etape  bolo školenie zamerané  na poskytnutie prvej pomoci pri intoxikácii 
alkoholom, pri rezných, bodných a sečných ranách. Školenie nám vykonal SČK 
a zúčastnilo sa ho 27 príslušníkov.  

V druhej etape bolo školenie zamerané na kardio-pulmonálnu resuscitáciu, 
prednemocničnú prvú pomoc pri stavoch ohrozujúcich život a organizácia činnosti pri 
nehodách s hromadným postihnutím osôb, ktoré nám vykonala záchranná zdravotná 
služba Optimus. Na školení sa zúčastnilo 34 príslušníkov MsP. 
2. Školenie vodičov, ktoré bolo vykonané v spolupráci s inšpektorátom práce 
a zúčastnili sa ho všetci vodiči mestskej polície. 
3. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ochrana pred požiarmi, vykonané 
referentom obrany, ochrany a bezpečnosti. Na školení sa zúčastnili všetci zamestnanci 
mestskej polície.   
4. Komunikačné zručnosti v dvoch etapách a to: 
a) Asertívna komunikácia                                        
b) Predchádzanie a riešenie konfliktov  

V tejto oblasti vzdelávania sa zúčastnilo celkom 28 príslušníkov MsP. 
5.Výcvik sebaobrany všetkých príslušníkov, spravidla 1x týždenne  po 2 hod. 
6. Strelecká príprava - praktická streľba mierená, pudová, po fyzickej záťaži, 
s prebíjaním i bez prebíjania streliva, ktorej sa zúčastnili všetci príslušníci MsP. 
7. Výcvik služobných psov spravidla 1x týždenne 
8. Aktuálne k prijatým zákonom a novelizáciám všetkých právnych noriem 
upravujúcich činnosť a kompetenciu mestskej polície, podľa ich prijatia a účinnosti. 
 
11.Riadenie a kontrolná činnosť 
 

Zo strany riadiacich príslušníkov  MsP boli za účelom kvalitného plnenia 
predmetných úloh vykonané kontroly výkonu služby vo všetkých pracovných zmenách. 
Kontrolná činnosť bola orientovaná na dôsledné plnenie zadaných úloh, prítomnosť 
hliadok na zverených úsekoch, ustrojenie hliadok a kontrola výkonu služby 
a komunikácie s občanmi. V rámci kontrolnej činnosti sa  subjekt kontroly priamo 
angažuje pri organizovaní a riadení činnosti hliadok. Pri nástupoch do služby, ako aj 
počas jej výkonu, boli vykonávané skúšky na alkohol. Celkovo bolo vykonaných 361 
kontrol jednotlivých hliadok. Zistené nedostatky menšieho charakteru sa týkali skôr 
reálneho usmernenia výkonu služby a použitia ochranných pomôcok, ako sú reflexné 
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vesty policajtov a pod.,  správnosť vypisovania pokutových blokov a údajov do správ zo 
služby, dodržiavanie smerníc mestskej polície a správna kvalifikácia priestupku.   

V šiestich prípadoch, keď opakované ústne upozornenie veliteľa neviedlo 
k náprave, bolo uložené písomné upozornenie primátora mesta Nitry za menej závažné 
porušenie pracovnej disciplíny s možnosťou rozviazania pracovného pomeru 
v nasledujúcom období 6 mesiacov, ak upozornený príslušník opakovane poruší 
pracovnú disciplínu aj menej závažným spôsobom v zmysle § 63, ods.1,písm. e/  
Zákonníka práce. 
 
12. Plnenie hlavných úloh za rok 2011  
 

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

kamerového systému na roky 2011- 2015 - splnené 
• pokračovanie v digitalizácii rádiovej siete mestskej polície - splnené 
• pokračovanie v profesijnom vzdelávaní príslušníkov MsP psovodov MsP – splnené 
•  vypracovanie projektov socializácie a prevencie kriminality Rómov v mestskej 
časti Dražovce a lokalite Orechov dvor – splnené čiastočne, boli oslovené všetky 
subjekty na území mesta zaoberajúce sa predmetnou tematikou a  bol vypracovaný 
projekt, avšak po praktickej stránke neprišlo k jeho realizácii z dôvodov náročnosti 
zvolenej problematiky, ktorá nie je prioritne poslaním MsP. V zámere neboli 
docenené mnohé aspekty, trendy a  náročnosť na rozsah úlohy, personálne 
a kapacitné možnosti mestskej polície. 

 
13. Hlavné úlohy na rok 2012 
 
 V roku 2012 sa zameriame na nasledovné hlavné úlohy: 
 

• budovanie mestského kamerového systému – zriadenie chránenej dielne 
a personálne posilnenie obsluhy kamerového systému 

• pokračovanie budovania Školiaceho a výcvikového strediska pri Mestskej polícii 
v Nitre, v roku 2012 zrealizovať minimálne 2 kurzy odbornej spôsobilosti 
príslušníkov mestských a obecných polícií  

• realizácia pultu centralizovanej ochrany objektov komerčného charakteru 
s možnosťou napojenia mestských budov a organizácií  

• zriadenie Kynologického strediska Mestskej polície v Nitre v areáli kasární pod 
Zoborom. Cieľom je zefektívnenie výcviku služobných psov a poskytnutie 
odbornej pomoci a edukácia chovateľov psov zo širokej verejnosti 

• utvrdzovanie,  zdokonaľovanie  a rozširovanie komunikačných zručností 
príslušníkov MsP s orientáciou na budovanie dôvery občanov v mestskú políciu 
ako partnera pri ochrane verejného poriadku 
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14. Záver 
 

Z obsahu predloženej správy možno objektívne konštatovať, že úlohy kladené na 
mestskú políciu sú plnené v očakávanom rozsahu a kvalite. Bezpečnostná situácia 
v meste je stabilizovaná a pokojná. K hromadným prejavom  narušenia verejného 
poriadku neprichádza a pri riziku jeho vzniku sú včas prijímané účinné bezpečnostné 
opatrenia. Na individuálne narušenia verejného poriadku, pokoja, čistoty a hygieny 
v meste reaguje mestská polícia pružne a v rozsahu svojej kompetencie. Zvýšená 
odborná úroveň a komunikačná zdatnosť jednotlivcov sa plne prejavuje v ráznom a 
nebojácnom vyžadovaní disciplíny a poriadku od  jeho narušiteľov . 

S prihliadnutím na narastajúci počet úloh a požiadaviek  na mestskú políciu, 
očakávané zvýšenie oprávnení a kompetencií v pripravovanom  novom zákone 
o obecnej polícii a možný negatívny vývoj v sociálnej oblasti spoločnosti, je v krátkej 
budúcnosti potrebné uvažovať o postupnom zvyšovaní počtu príslušníkov MsP v meste 
Nitra.  

Napriek už konštatovaným pozitívnym hodnotením kooperácie MsP a PZ SR pri 
zabezpečovaní verejného poriadku, ochrane majetku a zdravia občanov je potrebné mať 
na zreteli publikovaný  a postupnými krokmi realizovaný trend v postoji štátu a  PZ SR 
k prenechávaniu skutkov nižšej spoločenskej nebezpečnosti na riešenie obci. Čoraz 
častejšia diferenciácia a vymedzovanie vecnej príslušnosti (rozumej cestou obce 
delegované na mestskú políciu) skôr či neskôr prinesie fakt, že  za verejný poriadok 
budú zodpovedať v širšom slova zmysle obce s poukazom na  zákon o obecnom 
zriadení. Štát, v podobe PZ SR, chce naplno rozvinúť už teraz platnú tzv. zásadu 
subsidiarity, vystupovať len podporne. 

Zvýšenie počtu príslušníkov MsP navrhuje predkladateľ správy kopírovať súčasnú 
úroveň krajských miest Žilina, Prešov, čo v číselnom vyjadrení predstavuje 90 až 100 
príslušníkov. 

Momentálne technické, priestorové a logistické vybavenie obvodu Klokočina 
a obvodu Mesto umožňujú absorbovať tento nárast 16-26 príslušníkov ( k 1.3.2012 bude 
aktuálny  stav 74 príslušníkov, +6)  bez ďalších nákladov okrem mzdy a rovnošaty. 
Navrhovaná postupnosť krokov rozširovania (min. o 5 medziročne) a výberu je 
limitovaná nielen výškou rozpočtovaných finančných prostriedkov na MsP, ale aj 
dôrazom na kvalitatívne požiadavky na uchádzačov. Skúsenosť posledných rokov 
ukazuje, že len pri vyšetrení duševného stavu psychodiagnostickým vyšetrením 
uchádzačov je 60-65 % neúspešnosť. Pritom na toto vyšetrenie je vyslaných približne 
len 35 %  uchádzačov, ktorí uspeli pri prijímacom pohovore.  

Obsah záveru správy a návrhov vychádza z celkového vývoja  bezpečnostnej situácie 
v meste Nitra, jej očakávaného vývoja  a kvalifikovaného odhadu. 
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Uznesenie MR č. 150/2012-MR zo dňa 13. 3. 2012 k mat. č. 452/2012: 
 
Mestská rada v Nitre 
p r e r o k o v a l a 
Správu o činnosti Mestskej polícii v Nitre za rok 2011 
o d p o r ú č a 
Mestskému zastupiteľstvu v Nitre 
vziať na vedomie  
Správu o činnosti Mestskej polícii v Nitre za rok 2011 

 


