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Správa o činnosti Mestskej polície v Nitre  

za rok 2020 
 

 

1  Personálne zabezpečenie Mestskej polície v Nitre 
 

Mestská polícia mesta Nitry (ďalej len MsP) je poriadkový útvar, ktorý zriadilo 

Mestské zastupiteľstvo v Nitre (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. 

Mestská polícia  je v zmysle ustanovenia § 10, ods. 2 zákona č. 369/1990 Z. z. o 

obecnom zriadení výkonným orgánom mestského zastupiteľstva, ktoré ju môže zriadiť 

alebo zrušiť všeobecne záväzným nariadením. 

Príslušníci mestskej polície sú zamestnancami mesta. Pri plnení úloh majú 

postavenie verejného činiteľa. 

 Pracovnoprávne vzťahy všetkých zamestnancov s miestom výkonu práce MsP 

Nitra upravuje Zákonník práce a zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom 

záujme, v prípade príslušníkov MsP Nitra aj ustanovenia zákona č. 564/1991 Zb. 

o obecnej polícii. 

Hospodárenie a financovanie MsP Nitra je upravené zákonom č. 523/2004 Z. z. 

o rozpočtových pravidlách verejnej správy a zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy. Organizáciu, objem mzdových prostriedkov a rozsah 

technických prostriedkov MsP určuje mestské zastupiteľstvo s prihliadnutím na rozsah 

jej úloh. 

K 31.12.2020 mestská polícia disponovala nasledujúcim počtom zamestnancov 

a príslušníkov MsP s platným osvedčením o odbornej spôsobilosti: 

 

 

Tabuľka 1  Špecifikácia početnosti zamestnancov mestskej polície   
        

Celkový počet zamestnancov mestskej polície 82  

počet občianskych zamestnancov  6  

počet zamestnancov so zdravotným postihnutím - kamerový systém 6  

počet príslušníkov MsP 70  

         

 

Tabuľka 2  Špecifikácia početnosti príslušníkov mestskej polície 
  

        

Počet príslušníkov mestskej polície 70  

z toho - na materskej alebo rodičovskej dovolenke 2  

z toho - v obvode Mesto 38  

z toho - v obvode Klokočina 22  

z toho - vedenie MsP - náčelník, zástupca 2  

z toho - referát objasňovania, prevencia kriminality, kamerový systém, 

výstrojný príslušník, výzbrojný príslušník 
6  
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Tabuľka 3  Početnosť príslušníkov mestskej polície 
 

1 Plánovaný počet príslušníkov mestskej polície *nie je stanovený 

1a skutočný počet príslušníkov mestskej polície 70 

2 počet prijatých príslušníkov mestskej polície za rok 2020 4 

3 počet prepustených príslušníkov mestskej polície za rok 2020 2 

4 
počet príslušníkov mestskej polície, ktorí boli právoplatne odsúdení 

za spáchanie úmyselného trestného činu za rok 2020 
0 

5 

počet príslušníkov mestskej polície, ktorí sú držiteľmi osvedčenia 

o odbornej spôsobilosti podľa §25 zákona SNR č.564/1991 Zb. 

o obecnej polícii v znení neskorších predpisov 

70 

 

* Počet príslušníkov MsP Nitra nie je taxatívne určený normatívnym aktom, ale výškou 

rozpočtovaných prostriedkov na mzdy. Všeobecným odborným úzusom na úseku kontroly 

verejného poriadku sa považuje za optimálne zriadiť jedného príslušníka na tisíc obyvateľov. 

 

Príslušníci MsP postupujú pri plnení úloh v zmysle ustanovenia § 3 Zákona o 

obecnej polícii, ktorý explicitne definuje základné úlohy, oprávnenia a povinnosti obecnej 

polície. Výkon služby mestských policajtov je riadený a organizovaný v intenciách 

príslušných právnych noriem a z nich vyplývajúcich zákonných oprávnení a povinností, 

je plánovaný na základe miestnej empirickej znalosti, výsledkov analýz bezpečnostnej 

povahy a operatívne flexibilný podľa aktuálnych potrieb a personálnych možností. 
 

Mestská polícia využíva výsledky riešenia priestupkov, do kontroly 

protispoločenskej činnosti sú s predpokladaným synergickým efektom adresne 

implementované zásady, princípy a determinanty efektívnej prevencie i represie, ktoré sú 

v plánovaní uplatňované buď celoplošne alebo ad hoc. Priebežne sú akumulované 

a neskôr v praxi využívané validné informácie získané osobným kontaktom príslušného 

okrskára s poslancami MZ, manažmentom miestnych štátnych a samosprávnych 

orgánov, významných inštitúcií i s miestnymi občanmi.  
 

MsP reflektuje tiež závery zasadnutí jednotlivých nitrianskych VMČ, komisií, 

predovšetkým komisie pre životné prostredie, verejný poriadok a komunálne činnosti. 

Príslušníci mestskej polície ďalej plnia úlohy delegované primátorom mesta Nitry, 

uzneseniami mestského zastupiteľstva a mestskej rady a všeobecne záväznými 

nariadeniami mesta Nitry. 
 

MsP spolupôsobí s príslušným útvarom PZ SR pri ochrane majetku mesta 

a občanov, tiež s orgánmi štátneho odborného dozoru nad bezpečnosťou práce, s orgánmi 

štátnej zdravotníckej správy, orgánmi štátneho dozoru vo veciach životného prostredia, 

orgánmi požiarnej ochrany a s inými štátnymi orgánmi. 
 

Priemerný vek príslušníka Mestskej polície v Nitre je takmer 43 rokov, 

najväčší počet príslušníkov mestskej polície (58%)  je vo vekovej kategórii od 41 do 55 

rokov, v absolútnych číslach vyjadrené počtom 41 príslušníkov (bližšiu špecifikáciu 

vekovej štruktúry zamestnancov MsP Nitra uvádzame na s. 6, Tabuľka 4). 

 

 

 

 

  



5 

 

Tabuľka 4  Špecifikácia vekovej štruktúry zamestnancov mestskej polície 
 

veková 

hranica 

ženy muži celkom 

abs. % Ø vek abs. % Ø vek abs. % Ø vek 

18 - 25 - - - 4 5,71 23,25 4 5,71 23,25 

26 - 30 1 1,43 28 9 12,86 28 10 14,29 28 

31 - 35 1 1,43 31 5 7,14 31,4 6 8,57 31,33 

36 - 40 1 1,43 39 2 2,86 38,5 3 4,29 38,67 

41 - 45 3 4,29 41,67 9 12,86 42,56 12 17,14 42,33 

46 - 50 - - - 17 24,29 47,94 17 24,29 47,94 

51 - 55 - - - 12 17,14 52,25 12 17,14 52,25 

56 - 59 - - - 3 4,29 59 3 4,29 59 

nad 60 - - - 3 4,29 62,33 3 4,29 62,33 

celkom 6 8,57 37,17 64 91,43 43,25 70 100 42,73 

 

 

1.1 Vplyv pandémie na činnosť mestskej polície. 

 

Príslušníci mestskej polície ako policajti prvého kontaktu často prichádzajú do 

nepredvídateľných a nečakaných situácií. Empirickou a miestnou znalosťou sa mestská 

polícia ako poriadkový útvar samosprávy rýchlo etablovala na úseku zabezpečovania 

verejného poriadku, príslušníci dokázali minimalizovať faktory, ktoré boli spôsobilé 

negatívne ovplyvniť ich prácu. 

Počas kalendárneho roka 2020 bol tým negatívnym faktorom nový koronavírus 

SARS-CoV-2 a následná infekčná epidémia ochorenia COVID-19. 
 

Vláda Slovenskej republiky svojim uznesením č.114 zo dňa 15. marca 

s účinnosťou od nasledujúceho dňa na území SR vyhlásila núdzový stav podľa čl. 5 

ústavného zákona č. 227/2002 Z.z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, 

výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov. 

Od dátumu 16. marca 2020 boli počas roka postupne rôznymi právnymi aktmi 

určované preventívne protipandemické opatrenia s rôznou intenzitou a z nich 

vyplývajúce povinnosti pre fyzické i právnické osoby. Rovnako z nich pre príslušníkov 

MsP vyplývali nové oprávnenia a nové úlohy v kontrole verejného poriadku a kontrole 

dodržiavania právnych noriem povinnými subjektami. 

Hliadky mestskej polície sa museli orientovať v nových platných právnych 

normách prijatých na elimináciu pandémie, výrazne sa zmenilo zameranie a náplň 

hliadkovania a plnenia základných úloh.  
 

V dôsledku týchto opatrení, predovšetkým pre zákaz vychádzania, zákaz 

zhromažďovania, dištančného vzdelávania žiakov stredných škôl a žiakov druhého 

stupňa základných škôl, uzavretia prevádzok, nákupných centier, reštaurácií, sa priebežne 

výrazne znížil pohyb osôb na verejnom priestranstve a na miestach verejnosti 

prístupných. Rovnako bola znížená hustota pohybu osobných motorových vozidiel 

v cestnej premávke, ktorá nebola tak exponovaná, ako roky minulé.   
 

Spomenuté skutočnosti ovplyvnili i výsledné dáta štatisticky sledovaných 

merných ukazovateľov, ktoré Mestská polícia v Nitre pri svojej činnosti eviduje, zbiera 

a vyhodnocuje. Najvýraznejšie sa vplyv pandemických opatrení prejavil na činnosti 

detského dopravného ihriska a pri aktivitách prevencie kriminality a inej 

protispoločenskej činnosti, kde boli výrazne obmedzené možnosti reálneho pôsobenia. 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2002/227/#ustavnyclanok-5
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2002/227/#ustavnyclanok-5
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Paradoxne bol rok 2020, napriek pandémii, viac exponovaný v oblasti vzdelávania pre 

činnosť Školiaceho a výcvikového strediska, kedy ŠVS pri MsP pre veľký dopyt zo strany 

iných mestských a obecných polícií v SR zrealizovalo tri kurzy odbornej prípravy 

v porovnaní so štandardne realizovanými dvomi kurzmi v minulom období. Zvýšený 

záujem reflektoval akútnu potrebu samospráv doplniť alebo zvýšiť počet príslušníkov 

obecných a mestských polícií na zabezpečenie realizácie nových úloh a opatrení. 

 

1.2 Ohrozenie príslušníkov mestskej polície pandémiou 

 

Počas hliadkovania a kontroly verejného poriadku sú príslušníci mestskej polície 

pravidelne občanmi alebo inštitúciami oslovovaní a privolávaní k špecifickému úkonu, 

napríklad, aby preverili na zemi ležiace osoby. Títo občania bývajú často zranení, chorí, 

prípadne im hrozia iné komplikácie z dôvodu intoxikácie alkoholom či inými 

návykovými látkami alebo sú to osoby bez domova, u ktorých je hygiena na veľmi nízkej 

úrovni. Zasahujúci mestskí policajti im štandardne poskytujú prvú pomoc, fyzicky im 

pomáhajú sadnúť, vstať, privolávajú lekára, prípadne s nimi rôzne manipulujú pri 

štandardných úkonoch. 
 

Od prepuknutia pandémie v polovici marca 2020 boli príslušníci MsP, ako 

policajti v prvej línii v kontrole verejného poriadku, pri plnení svojich úloh opakovane 

ohrozovaní nákazou COVID-19. Často sa opakovalo, že po niekoľkých minútach 

trvajúcej manipulácie s vyššie spomenutými osobami zasahujúcim mestským policajtom 

postihnuté osoby uviedli, že práve čakajú na výsledky PCR testov, pretože sú z rôznych 

dôvodov podozriví na pozitivitu koronavírusu alebo sú priamo pozitívni na COVID-19. 

Hliadky mestskej polície ani pri štandardnom výkone nemohli mať vedomosť 

o potenciálnej infekčnosti predovšetkým asymptomatických osôb, s ktorými vykonávali 

objasňovacie úkony alebo voči nim akokoľvek zasahovali, pretože často ani sami občania 

nevedeli, či aktuálne sú alebo nie sú pozitívni či infekční. Príslušníci mestskej polície boli 

takto priamo a nepredvídateľne ohrozovaní nákazou pri každodennom hliadkovaní.  

Boli jej rovnako vystavení aj pri strážení a dohliadaní na dodržiavanie karantény 

povinných osôb, predovšetkým v lokalite na Borovej ulici alebo Orechovom dvore, 

prípadne v ubytovacom zariadení nitrianskeho Amfiteátra, kde boli do karantény 

umiestňovaní bezdomovci. Týmto osobám navyše mestskí policajti denne distribuovali 

aj zabezpečenú stravnú jednotku. Opakovane sa stávalo, že osoby odmietali nastúpiť na 

karanténny pobyt v zariadení a z ubytovania, ktoré nebolo zabezpečené proti 

svojvoľnému odchodu, tieto osoby utekali a mestskí policajti museli zabezpečiť ich 

návrat do karanténnych priestorov, opäť pomocou priameho osobného kontaktu. V iných 

prípadoch zas preverovali telefonické podnety a oznamy o zdravotných problémoch 

týchto umiestnených pozitívnych osôb a riešili ich na mieste. 

Po osobnom kontakte sa zasahujúci príslušníci dočasne izolovali, pokiaľ vedúci 

pracovníci nedostali správu z fakultnej nemocnice alebo regionálneho úradu ÚVZ SR 

o výsledkoch testov alebo stavu osôb, pri ktorých príslušníci zasahovali. 
 

V prvej vlne nákazy, kedy bol všeobecný alarmujúci nedostatok a problém so 

zabezpečením základných ochranných prostriedkov, bola jedna z príslušníčok mestskej 

polície  vyčlenená z hliadkovej činnosti a na útvare mestskej polície jej bol umožnený čas 

a priestor, aby šila tvárové rúška pre ostatných príslušníkov a tiež aj pre seniorov alebo 

ľudí žijúcich osamote, bezdomovcov, prípadne pre občanov, ktorí nemali možnosť či 

prostriedky zabezpečiť si ochranné prostriedky sami. Ušité rúška boli odovzdané 

sociálnemu útvaru mestského útvaru, ktoré ich distribuovalo ďalej, časť z nich rozdávali 

príslušníci mestskej polície ľuďom bez domova počas hliadkovania.  
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1.3 Interné protipandemické opatrenia 

 

Mestská polícia nepodcenila opatrenia na minimalizáciu šírenia nákazy už v prvej 

vlne, keď bol najväčší problém s distribúciou ochranných osobných prostriedkov 

všetkého druhu. V spolupráci s vedením ústavu na výkon trestu v nitrianskej väznici 

vedenie MsP pre príslušníkov zabezpečilo ochranné rúška, vďaka poslankyni a 

predsedníčky Komisie pre životné prostredie, verejný poriadok a komunálne činnosti 

Mestského zastupiteľstva v Nitre mestskí policajti sponzorsky získali niekoľko 

plastových ochranných tvárových štítov a postupne sa ich množstvo zvyšovalo, rovnako 

sponzorsky mestským policajtom niekoľko krát dvaja podnikatelia zabezpečili 

dezinfekciu služobných vozidiel i vnútorných priestorov germicídnymi žiaričmi, iný 

podnikateľský subjekt sponzorsky MsP venoval dezinfekčné gély.  

Pri vchode do útvaru mestskej polície, ktorý je najviac exponovaným 

a najrizikovejším kontaktným miestom všetkých zamestnancov mestskej polície, je 

nainštalovaný germicídny žiarič na dezinfekciu vzduchu. Nielen pri vchode, ale aj na 

každej toalete či v iných priestoroch, boli k dispozícii gélové dezinfekčné prostriedky. 

Tie boli k dispozícii aj pre vodičov služobných vozidiel na ich priebežnú dezinfekciu. 

Dotykové plochy, ako napríklad kľučky, boli v budove dezinfikované častejšie a 

pravidelne. Neskôr boli opakovane príslušníkom distribuované rúška, ochranné 

rukavice sú štandardom už niekoľko rokov, rovnako bola opakovane sponzorsky 

zabezpečená dezinfekcia interných priestorov a služobných vozidiel.  
 

Aj vďaka týmto opatreniam i vďaka osobnej zodpovednosti mnohých 

príslušníkov mestskej polície, ktorí nepodceňovali nebezpečenstvo šírenia nákazy 

choroby COVID-19, bola personálna situácia príslušníkov mestskej polície na 

dostatočnej úrovni a nedosiahla kritickú úroveň. Mestská polícia plnila základné úlohy 

na požadovanej úrovni.  
 

Náčelník MsP počas roka vydal niekoľko interných príkazných nariadení, 

ktoré mali za cieľ minimalizovať potenciálne ohrozenie, že vírus sa bude šíriť 

komunitným spôsobom prostredníctvom asymptomatických blízkych priateľov či 

rodinných príslušníkov mestských policajtov alebo iných osôb, u ktorých sa príznaky 

neprejavili alebo sa prejavili neskôr: 
 

1) pokyn náčelníka č.1/2020 zo dňa 24.4.2020 – merať teplotu všetkým osobám 

vstupujúcim na útvar MsP Nitra na Cintorínskej ulici a obvod Klokočina. V prípade 

namerania telesnej teploty 37°C a viac, operačný alebo iná poverená osoba 

vykonávajúca meranie, nahlási túto skutočnosť svojmu priamemu nadriadenému, 

ktorý rozhodne o ďalšom postupe. Osoba s nameranou vyššou telesnou teplotou je 

dovtedy povinná počkať pri vstupe do priestorov mestskej polície a riadiť sa 

pokynmi operačného, prípadne inej poverenej osoby. 

2) pokyn náčelníka č.5/2020 zo dňa 30.10.2020 – pre všetkých zamestnancov 

Mestskej polície v Nitre, aby sa po plošnom testovaní pri príchode do budovy 

svojho pracoviska preukázali operačnému, veliteľovi obvodu Klokočina, prípadne 

jeho zástupcovi, originálom certifikovaného negatívneho testu. Zároveň 

zamestnancov požiadal, aby strpeli vyhotovenie fotokópie dokumentu do Zápisníka 

bezpečnosti práce, ktoré evidovala personalistka MsP. 

3) pokyn náčelníka č.6/2020 zo dňa 11.11.2020:  

a) operačným (veliteľom obvodu alebo inej poverenej osobe) – pri príchode do 

práce obnoviť meranie telesnej teploty,   

b) upratovačkám – vo zvýšenej miere dbať na dezinfekciu vstupných priestorov, 

sociálnych zariadení, vrátane šatní a priestorov na stravovanie. Minimálne 
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jeden krát za dve hodiny dezinfikovať kľučky a iné dotykové plochy a viesť 

o tom evidenciu,  

c) všetkým zamestnancom – vzájomne si regulovať počet osôb v kuchynke 

alebo iných priestoroch slúžiacich na stravovanie, na maximálne 2 osoby 

súčasne, prednostne požívať jedlo vo svojich kanceláriách,  obmedziť sociálne 

kontakty v priestoroch mestskej polície vrátane dvora, používať ich len na 

plnenie pracovných povinností a spoločných úloh, dodržiavať vzájomné 

odstupy, nie je vhodné podávanie rúk a objatia, nosiť rúška, ak nie je 

zamestnanec na pracovisku sám, používať dezinfekciu rúk, dodržovať odstup.  

d) veliteľom a ich zástupcom – zabezpečiť počet policajtov na rozdeleniach 

a iných policajných činnostiach na max. 6 osôb v skupine, pokyn platí aj pre 

výdaj zbraní.  

e) mestským policajtom – nezhromažďovať sa pred výkonom práce vo 

vestibule, prípadne iných vnútorných priestoroch nad 6 osôb, podľa možností 

vzájomne regulovať používanie priestorov šatní na uvedený počet súčasne 

prítomných, používať ochranné pomôcky pri kontakte s verejnosťou. Do 

odvolania bol vydaný zákaz všetkým zamestnancom používať telocvičňu 

a sprchy. Zároveň v záujme ochrany vlastného zdravia a zdravia svojich 

kolegov odporúčal  pretestovanie sa približne 1 krát za dva týždne 

antigénovými testami.  

 

2 Štatistické vyhodnotenie hliadkovej činnosti MsP podľa jednotlivých 

kritérií 
 

Činnosť MsP Nitra v roku 2020 je vyhodnotená v zmysle vyhlášky MV SR 

č.532/2003 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 sú uvedené prehľady, ktoré sa v predmetnej vyhláške 

uvádzajú iba v opisnej časti. 

 

 

Tabuľka 5  Sťažnosti na príslušníkov mestskej polície 
 

sťažnosti rok 2020 

1 Počet opodstatnených sťažností na príslušníkov mestskej polície 0 

2 Počet neopodstatnených sťažností na príslušníkov mestskej polície 2 

 

 

Tabuľka 6   Špecifikácia zákrokov, donucovacích prostriedkov, útokov  

na príslušníkov mestskej polície 
 

činnosť rok 2020 

1 Počet vykonaných zákrokov 120 

2 Počet prípadov použitia zbrane (hrozba zbraňou §19 ods.5 zák.564/91 Zb.) 1 

2a Z toho neoprávnených 0 

3 Počet prípadov použitia varovného výstrelu do vzduchu 0 

3a Z toho neoprávnených 0 
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4 

Počet prípadov použitia donucovacích prostriedkov 

(počet / z toho technických prostriedkov na zabránenie odjazdu vozidla tzv. 

papuča)  

4231 / 4220 

4a Z toho neoprávnených  0 

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

smeroval 
0 

6 
Počet prípadov, v ktorých došlo k usmrteniu osoby, proti ktorej zákrok 

smeroval (do 24 hodín) 
0 

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

8 
Počet prípadov, v ktorých došlo pri zákroku k usmrteniu nezúčastnenej 

osoby (do 24 hodín) 
0 

9 
Počet prípadov, v ktorých pri zákroku príslušníka prišlo k spôsobeniu škody 

na majetku  
0 

9a Z toho so spôsobením škody na majetku obce 0 

10 
Počet útokov na príslušníkov mestskej polície pri plnení úloh obecnej 

polície alebo v súvislosti s ich plnením 
0 

10a Z toho so zranením príslušníka mestskej polície 0 

 

 

 

Tabuľka 7   Špecifikácia inej policajnej činnosti pri plnení úloh mestskej polície 
 

iná policajná činnosť rok 2020 

1 
Počet osôb, ktorým bola obmedzená osobná sloboda zákrokom príslušníka 

mestskej polície 
7 

2 Počet osôb predvedených na útvar mestskej polície 90 

3 Počet osôb predvedených na útvary policajného zboru 5 

4 Počet nájdených osôb, po ktorých bolo vyhlásené pátranie  1 

5 Počet nájdených vecí, po ktorých bolo vyhlásené pátranie 0 

6 Počet nájdených motorových vozidiel, po ktorých bolo vyhlásené pátranie 0 

 

 

 

Tabuľka 8  Komparácia doriešených priestupkov na mieste spáchania priestupku 

podľa absolútnych čísiel a percentuálneho podielu   
 

  2019 2020 

Celkový počet riešených priestupkov 13 467 100 % 11 304 100 % 

Riešenie na mieste zistenia priestupku 12 590 93,5 % 10 744 95 % 

Postúpené na objasnenie 877 6,5 % 560 5 % 

Počet uložených blokových pokút 7 686 6 834 

Suma v € 155 075,- 147 530,- 
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Tabuľka 9   Špecifikácia zistených priestupkov podľa skutkových podstát v zmysle 

zákona SNR rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch  
 

  
                       skutková podstata  

početnosť 
§47-48 §49 §50 §22 VZN ostatné spolu 2020 

1 
celkový počet zistených priestupkov 

vlastnou činnosťou 
518 14 5 8 335 262 501 9 635 

2 
celkový počet oznámených 

priestupkov na útvar MsP 
409 21 23 1037 36 143 1 669 

celkový nápad priestupkov 927 35 28 9 372 298 644 11 304 

3 
celkový počet uložených 

priestupkov 
41 - 9 57 - 3 110 

4 
celkový počet odložených 

priestupkov 
22 5 4 176 3 5 215 

5 
celkový počet odovzdaných 

priestupkov 
- - 2 1 - 18 21 

6 
celkový počet oznámených 

priestupkov príslušnému orgánu 
1 1 4 87 - 78 171 

7 

celkový počet priestupkov 

prejednaných v blokovom konaní 
239 6 8 6272 49 260 6834 

výška finančnej hotovosti (€) 4 265 120 190 131 945 875 10 135 147 530,- 

8 

Z toho: počet priestupkov 

prejednaných v blokovom konaní 

vydaním BPN* 

46 1 3 645 12 76 783 

výška finančnej hotovosti (€) 1 235 30 90 21215 325 6 490 29 385,- 

* Blok na pokutu na mieste nezaplatenú 

 
2.1 Spolupráca s občanmi, policajným zborom, inými orgánmi 
 

Na bezplatnú linku MsP 159 a iné zverejnené kontaktné telefónne čísla MsP 

v roku 2020 príslušníci na operačnom pracovisku mestskej polície prijali celkom 6 370 

telefonických podnetov o podozrení porušovania právnych predpisov alebo iných 

oznamov. Priemerný príchod vyslanej hliadky mestskej polície na prijatý podnet za rok 

2020 bol približne 8 minút. 

 

Graf 1  Medziročná komparatívna početnosť telefonických podnetov 
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 Tabuľka 10   Komparatívna medziročná početnosť spolupráce MsP s orgánmi 

                        štátnej a verejnej správy a iný výkon oprávnení príslušníkov MsP  
 

ostatné činnosti príslušníkov MsP 2019 2020 

osoby predvedené na MsP 99 90 

osoby predvedené na PZ 19 5 

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 dopravných 

nehôd a miesta TČ, spolupôsobenie pri zabezpečovaní verejného 

poriadku, pri organizovaní rôznych akcií v meste... 

140 149 

spolupráca s ostatnými zložkami: Regionálny úrad ÚVZ, sociálna 

kuratela ÚPSVAR, vedenie nitrianskych ZŠ, ÚVVaÚVTOS, MsÚ, 

SPP, ZsE, ZVak, Službyt, MsS, Správa cintorínov, Včelársky zväz, 

OÚŽP, SBS, Ariva Nitra, Slovenská pošta... 

97 101 

poskytnutie prvej pomoci, privolaná RZP, asistencia RZP  145 83 

doručovanie súdnych zásielok 170 122 

nájdenie stratených detí, občanov 7 5 

zabezpečenie verejného poriadku na akciách miestneho charakteru  296 36 

zabezpečenie verejného poriadku na akciách veľkého celomestského 

charakteru 
14 3 

kontrola prevádzok zameraných na dodržiavanie zatváracích hodín 2 524 1349 

kontrola dodržiavania zákazu fajčenia na zastávkach MAD 1 863 1 557 

riešenie bezdomovcov a toxikomanov, vzbudzovanie verejného 

pohoršenia, vykázanie z vchodov obytných domov  
129 169 

nájdenie a odovzdanie dokladov a iných cenností  187 177 

nahlásenie majiteľom otvorené vozidlá a garáže, zabezpečenie 

objektov v prípade spustenia signalizácie 
159 107 

kontrola majiteľov psov 1 416 1 039 

pokyn na odchyt túlavých psov a mačiek 181 94 

privolanie hasičov prípadné svojpomocné uhasenie začínajúcich 

požiarov 
29 30 

oznámenie nedostatkov na príslušné oddelenie MsÚ, ktorých 

odstránenie nebolo možné zrealizovať ihneď 
824 601 

riešenie ležiacich osôb pod vplyvom alkoholu  274 249 

 

 

2.2 Použitie donucovacích prostriedkov  

 

V sledovanom období bolo použitých 4 231 donucovacích prostriedkov. 

Technický prostriedok na zabránenie odjazdu motorového vozidla, tzv. „papuča“, bol 

použitý v 4 220 prípadoch. 

V jedenástich prípadoch boli použité ostatné donucovacie prostriedky, 

najčastejšie hmaty a chvaty, 2x putá, 1x hrozba zbraňou.  

Všetky donucovacie prostriedky boli náčelníkom MsP vyhodnotené ako 

opodstatnené a zákonné. 
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3 Vyhodnotenie činnosti MsP v roku 2020 - opisná časť 
 

 V roku 2020 príslušníci MsP zistili celkovo 11 304 priestupkov. Z toho väčšia 

časť boli priestupky na úseku statickej dopravy. Dôvodom tohto stavu je hlavne: 

• počet platených úsekov na komunikácii, 

• exponovanosť dopravy v centre mesta (spôsobená celkovým nárastom počtu 

vozidiel, využívaním individuálneho spôsobu dopravy, existencia automobilky 

Jaguar Land Rover a kontinuálne pokračovanie jej stavebného rozširovania), 

• pretrvávajúci nedostatok parkovacích miest predovšetkým na sídliskách, 

• zriadená zóna zákazu státia pre vozidlá a jazdné súpravy dlhšie ako 5 m na sídlisku 

Klokočina, 

• využívanie aj iných miest na parkovanie na verejnom priestranstve, ktoré nie sú na 

to určené, napríklad parkovanie na verejnej zeleni alebo chodníkoch. 
 

Z celkového počtu priestupkov príslušníci mestskej polície priamo na mieste 

zistenia riešili  95 % priestupkov (2019 -  93,5%), na objasnenie bolo postúpených 5 % 

priestupkov (2019 - 6,5%). Priemerná výška uloženej blokovej pokuty v roku 2020 

bola približne vo výške 22,-€ (2019 – 20,-€).  
 

MsP v Nitre má zriadený priestupkový referát, ktorý plní úlohy na úseku 

objasňovania priestupkov. V roku 2020 vykonával administratívne úkony k zisteniu 

páchateľov priestupkov, ktoré príslušníci MsP pri výkone svojej činnosti zistili z úradnej 

povinnosti ex offo alebo boli oznámené právnickými osobami, fyzickými osobami alebo 

inými organizáciami. Objasňovanie spočívalo v zaobstaraní a sumarizovaní všetkých 

podkladov potrebných k rozhodnutiu 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. 
 

Správy o výsledkoch objasňovaní priestupkov boli zasielané na Okresný dopravný 

inšpektorát v Nitre, Okresný úrad Nitra Odbor všeobecnej vnútornej správy,  Mesto Nitra 

a na iné vecne a miestne príslušné správne orgány alebo inštitúcie v celkovom počte 171.   

 

Tabuľka 11  Špecifikácia objasnenosti postúpených priestupkov na priestupkový 

referát MsP podľa absolútneho počtu a percentuálneho podielu 
 

  2020 

celkový počet priestupkov postúpených na objasnenie 560 100 % 

neobjasnené 166 29,6 % 

objasnené 394 70,4 % 
 

Určenie miery objasnenosti priestupkov zistených za určité obdobie 

je problematické explicitne kvantifikovať, pretože tá je ovplyvnená, okrem iných 

faktorov, taktiež lehotou, počas ktorej je možné priestupok objasniť. V súčasnej dobe 

je  Zákonom o priestupkoch lehota stanovená na dva roky. Preto je dôvodné 

predpokladať, že výsledná miera objasnenia priestupkov z roku 2020 bude vyššia, keďže 

budú prejednané a objasnené v nasledujúcom období. 

Za sledované rok 2020 bolo vyhotovených približne 44 084 dôkazných 

materiálov formou digitálnej fotodokumentácie a videozáznamov. Tieto boli následne 

na priestupkovom referáte spracované a transformované do formátu umožňujúceho 

ich ďalšie archivovanie a využitie v procese objasňovania.  
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Príslušníci MsP odovzdali majiteľom alebo na príslušné oddelenie Okresného 

úradu v Nitre 177 vecí a predmetov, ktoré boli nájdené počas hliadkovej činnosti. 

Predmety, pri ktorých sa objasňovaním nepodarilo stotožniť majiteľa a danú vec mu 

odovzdať, boli odovzdané na Okresný úrad Nitra. Najčastejšie sa jednalo o finančné 

hotovosti zabudnuté v bankomatoch, peňaženky s hotovosťou, osobné doklady, mobilné 

telefóny, bankomatové karty, kľúče od motorových vozidiel alebo nehnuteľností. 

Na základe žiadostí príslušných orgánov polície, súdu, prokuratúry a Národného 

bezpečnostného úradu SR bolo za účelom preverenia osôb vypracovaných približne 400 

podkladov k správam o povesti na žiadané osoby. 

Na základe zmluvy uzavretej s Policajným prezídiom SR a Ministerstvom vnútra 

SR o nepretržitom pripojení do databázy Evidencie motorových vozidiel PZ SR 

sa predmetná služba v plnej miere využíva za účelom získavania informácii a údajov 

o motorových vozidlách a ich držiteľoch. Týmto pripojením sa zefektívnila činnosť 

príslušníkov mestskej polície v oblastiach, kedy je potrebné operatívne získať informácie 

o držiteľoch vozidiel, predovšetkým pri riešení problému dlhodobo stojacich vozidiel. 

 

3.1  Činnosť na úseku verejného poriadku 
 

V oblasti verejného poriadku bolo za hodnotené obdobie mestskou políciou 

riešených celkom 1 932 priestupkov. Priestupky odhalené na tomto úseku 

sa na celkovom počte všetkých priestupkov podieľali 17-imi percentami. 

V kalendárnom roku 2020 bola pozornosť zameraná hlavne na kontrolu 

dodržiavania opatrení v spojitosti s ochorením COVID-19. Výkon služby bol plánovaný 

a orientovaný do miest s predpokladaným vyšším alebo frekventovanejším 

kriminogénnym faktorom, kde prichádzalo k častému páchaniu priestupkov, správnych 

deliktov a inej protispoločenskej činnosti. Tieto miesta sú známe nielen na základe 

vlastných poznatkov z hliadkovej činnosti, požiadaviek a podnetov primátora mesta, ale 

aj z kontrolnej činnosti poslancov mestského zastupiteľstva, členov výborov mestských 

častí a samotných občanov mesta, ktorí sa pravidelne angažujú v oblasti ochrany 

verejného poriadku. 

Podľa druhu priestupkov na úseku verejného poriadku boli v najvýraznejšej miere 

zastúpené priestupky požívania alkoholu na zakázaných miestach, znečisťovania 

verejného priestranstva, nerešpektovania zákazu fajčenia na zastávkach MHD a rušenia 

nočného pokoja. 

V sledovanom období bola vykonávaná dokumentácia vrakov a dlhodobo 

nepojazdných vozidiel, výsledkom bolo zaevidovaných 262 takýchto vozidiel. Našou 

aktívnou činnosťou, vyhľadávaním, dokumentovaním a apelom na majiteľov vrakov 

bolo z verejného priestranstva odstránených 193 dlhodobo nepojazdných vozidiel 

a vrakov.  

Na príslušné oddelenie MsÚ v Nitre sme na ďalšie riešenie oznámili  56 vozidiel. 

Z tohto oddelenia bol vydaný pokyn na odtiahnutie 18 vozidiel z verejného priestranstva 

(3 evidované ešte v roku 2019), pri tomto úkone sme vykonávali asistenciu. Následným 

administratívnym riešením je dôrazné a nekompromisné vymáhanie poplatku (vrátane 

exekučných konaní) príslušným oddelením MsÚ v Nitre za užívanie verejného 

priestranstva, ktorému zasielame kompletné podklady potrebné na jeho realizáciu. 

Zároveň je však potrebné uviesť, že v evidencii vrakov a dlhodobo nepojazdných vozidiel 

sa naďalej nachádza 29 vozidiel, ktoré si majitelia z verejného priestranstva z rôznych 

dôvodov neodstránili.  

MsP pokračovala v hliadkovej činnosti zameranej na kontrolu dodržiavania 

povinností držiteľov psov a kontrolu dodržiavaní povinností osôb, ktoré psov na 

verejnom priestranstve vedú. Hliadky mestskej polície sa sústreďovali na základné 

zákonné povinnosti - prihlasovanie psov do evidencie mesta, plnenie povinnosti platby 
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poplatkov za držanie psa, odstraňovanie exkrementov po psoch z verejných 

priestranstiev, kontrolu spôsobu vodenia a z toho vyplývajúcich iných povinností. Za rok 

2020 bolo vykonaných celkovo 1 039 takýchto kontrol, počas nich bolo zistených 

a riešených 29 priestupkov (10 x bloková pokuta, 19 x napomenutie). 
 

V sledovanom období bolo na útvar mestskej polície nahlásených 71 prípadov 

straty zvieraťa a prijali sme 473 podnetov o nájdení zvieraťa alebo jeho voľnom 

pohybe na verejnom priestranstve. V týchto prípadoch sa hliadky priamo na mieste 

snažia zistiť ich majiteľov, prípadne zabezpečili odchyt týchto zvierat vlastnými silami 

a prostriedkami alebo zabezpečili ich odchyt prostredníctvom zmluvného veterinára.  

Od občanov sme taktiež prijali 123 podnetov o uhynutom zvierati. V týchto 

prípadoch sme zabezpečili odstránenie kadáverov opäť v spolupráci so zmluvným 

veterinárom. Ak sa jednalo o lesnú zver, príslušníci na miesto privolali miestne príslušné 

poľovnícke združenie, keďže takáto zver je ich majetkom. 
 

Za hodnotené obdobie bol zabezpečený verejný poriadok a dopravná situácia 

na akciách celoslovenského a medzinárodného významu, ako napríklad voľby do 

slovenského parlamentu 2020 a Nitra milá Nitra. V pozornosti MsP bol aj 

bezproblémový priebeh akcií lokálneho alebo regionálneho významu, ako napríklad 

športové a kultúrne podujatia v Mestskej športovej hale, športové podujatia na zimnom 

štadióne, zabezpečovanie verejného poriadku na politických či spoločenských 

zhromaždeniach občanov, ako napríklad míting ĽSNS, zhromaždenie účastníkov akcie  

propagácie politickej strany Za ľudí, verejného zhromaždenia účastníkov akcie na 

propagáciu politickej strany KDH,  pietneho zhromaždenia 2. výročia zavraždenia Jána  

Kuciaka, Fašiangových slávností, osláv MDŽ, zasadnutia predstavenstva ZsVAK, 

prezentácia MsP na DDI počas akcie Bezpečné prázdniny, Nitrianske kultúrne leto na 

Svätoplukovom námestí,  Pivné slávnosti,  Púť Matke Božej , charitatívna akcia Beh pre 

Viktóriu, Nitrianske hody, Flaam festival, multižánrový festival Street Food Truck Fest, 

Dožinkové slávnosti a Chrenovské stánky, oslava 50. výročia Lanovka Artin, Kladenie 

vencov pri pamätníku pri príležitosti výročia SNP, Bažant kinematograf 2020, Dožinková 

veselica, Operácia Spoločná zodpovednosť – prvé celoplošné testovanie, Guláš Cup na  

Bolečkovej ulici, Letné kino amfiteáter na Popradskej ulici  a ostatné akcie súvisiace so 

zabezpečením spoločenského života v meste, kde široká verejnosť vždy ocenila 

prítomnosť príslušníkov mestskej polície. 
 

Počas kontroly verejného poriadku a statickej dopravy v uliciach mesta bola 

pozornosť hliadok mestskej polície zameraná aj na odhaľovanie a evidovanie 

nedostatkov a porúch na majetku či zariadení mesta, ako napríklad chýbajúce alebo 

poškodené dopravné značenia, vysoký trávnatý porast, potreba opílenia drevín, výtlky 

na komunikáciách, poškodené chodníky, dlažby, schody, poškodené prvky drobnej 

architektúry, preplnené smetné nádoby, nedočistené stojiská kontajnerov, chýbajúce 

poklopy, nefunkčné verejné osvetlenie a podobne.  

Zistených a nahlásených bolo 601 nedostatkov jednotlivým oddeleniam MsÚ 

a organizáciám mesta. Na požiadanie sme o nedostatkoch informovali poslancov 

jednotlivých VMČ, ktorí tieto informácie využívali vo svojej činnosti. V zimnom období 

sme denne monitorovali stav zjazdnosti a schodnosti mestských komunikácii 

a chodníkov. Následne sme zistené nedostatky oznamovali správcovi komunikácie. 
  

Za obdobie od 1.1.2020 do 31.12.2020 bolo, okrem každodenných kontrol v okolí 

pohostinských zariadení, vykonaných ďalších 1 349 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 
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Nitry. Každé zistené porušenie príslušného VZN (8 prípadov) MsP písomne predložila 

na vedomie Referátu obchodu, služieb a podnikania MsÚ v Nitre. 

V rámci kontrolnej činnosti je pozornosť mestskej polície zameraná aj 

na dodržiavanie zák. 377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov. Konkrétna podoba spočíva 

v určení hliadok na realizáciu oprávnení na zastávkach autobusov, či iných miestach, kde 

citovaný zákon taxatívne určuje miesta zákazu fajčenia. Vykonaných bolo 1 557 kontrol. 

Na úseku ochrany nefajčiarov bolo celkovo zistených 157 priestupkov a bolo 

uložených 73 blokových pokút v hodnote 1 660,- €, riešení boli aj traja maloletí, ich 

priestupok bol pre nízky vek odložený, ostatné bolo riešené napomenutím. S rodičmi 

maloletých príslušníci štandardne vykonajú výchovný informačný pohovor. 
 

Z ďalšej činnosti hliadok mestskej polície je potrebné spomenúť najmä: 

• nočné kontroly objektu bývalých kasární pod Zoborom – 659 krát 

• spolupráca so zamestnancami Službytu a MsÚ pri výkone ich oprávnení alebo pri 

kontrolách nehnuteľnosti na Dvorčianskej ulici a lokality Orechov dvor  z dôvodu 

zisťovania zdržovania sa neoprávnených osôb,  

• zabezpečovanie priestranstva pre zamestnancov mestských služieb pri opilovaní 

stromov a kríkov, 

• asistencia zamestnancom mestských služieb pri upozorňovaní a vyzývaní držiteľov 

vozidiel  na preparkovanie z dôvodu rozširovania parkovísk a chodníkov alebo ich 

údržby. 

 

3.2  Činnosť na úseku cestnej dopravy 

 

Na úseku bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky príslušníci mestskej polície 

zistili 9 372 priestupkov. Priestupky v doprave tvorili tak, ako v predchádzajúcich 

rokoch, najfrekventovanejšiu kategóriu zistených priestupkov a na celkovom objeme 

všetkých priestupkov sa podieľali v 83 %-ách, uložených bolo 6 272 pokút v celkovej 

výške 131 945,- €.  

Najčastejšími priestupkami bolo nerešpektovanie dopravného značenia: 

• „Platené parkovanie“  – 1 215 priestupkov,  

• „Zákaz vjazdu“  – 1 015 priestupkov,  

• „Zákaz zastavenia“ – 1 258 priestupkov,  

• „Státie na chodníku“  – 1 202 priestupkov, 
 

Príslušníci zistili a na mieste doriešili 140 porušení zákazu státia na zastávkach 

MHD, viaceré iné priestupky tejto skutkovej podstaty však boli spáchané anonymne, 

pretože vodiči často krát z miesta odišli pred príchodom hliadky MsP. Môžeme dôvodne 

predpokladať, že časté kontroly priestorov zastávok príslušníkmi MsP však spôsobili, že 

vodiči pociťovali väčšiu obavu z uloženia sankcie a nepáchali tento priestupok v takom 

množstve a frekvencii, ako v minulosti.  

Technický prostriedok na zabránenie odjazdu motorového vozidla z dôvodu 

neprítomnosti vodiča bol v sledovanom období použitý v 4 220-ich prípadoch.  

Pri kontrole rešpektovania dopravného značenia označujúceho vyhradené miesta 

pre osoby s ťažkým zdravotným postihnutím (ŤZP) bolo zistených a riešených 611 

prípadov a príslušníci uložili blokové pokuty vo výške 21 940,- €. 
  

Z uvedenej štatistiky je zrejmé, že aj naďalej pretrváva vysoký podiel priestupkov 

na úseku dopravy. Relevantným dôvodom je najmä poddimenzovanie existujúcich 

parkovísk, pretrvávajúci nedostatok alebo absencia parkovacích miest v niektorých 

lokalitách, nerešpektovanie dopravných predpisov občanmi, rozšírenie počtu platených 

úsekov cestných komunikácii a z toho dôvodu snaha vodičov neplatiť poplatok 
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a následné zaparkovanie vozidla na mieste, kde je státie zakázané. Z miestnej znalosti 

evidujeme aj pohodlnosť občanov, ktorí odmietajú svoje vozidlo zaparkovať 

na vzdialenejšom parkovisku. Dôvodom sú aj časté podnety občanov poukazujúcich 

na nesprávne parkovanie. Deficit parkovacích miest je zrejmý najmä na miestach 

s intenzívnou zástavbou a exponovaným množstvom osobných motorových vozidiel. 

Aktuálny negatívny trend a stav je zhoršovaný stále sa  zvyšujúcim stupňom motorizácie.  

Za značné riziko do budúcnosti považujeme výstavbu nových veľkých objektov, 

prípadne rekonštrukciu už jestvujúcich nehnuteľností a následnú zmenu v účele ich 

užívania, bez povinnosti vybudovania príslušného počtu parkovacích miest.  

 

3.2.1 Platené parkovanie 
 

K 31.12.2020 je v meste Nitra vytvorených 1 883 parkovacích miest 

na platených parkoviskách na 48-ich uliciach. Predmetné údaje pramenia z fyzického 

spočítania parkovacích miest na parkoviskách s plateným státím príslušníkmi mestskej 

polície. Určité množstvo parkovacích miest bolo z užívania dočasne vyňatých pre rôzne 

organizačné dôvody. 

V roku 2020 bolo zistených a následne riešených 1 215 dopravných priestupkov 

na úseku plateného parkovania (1 591 priestupkov v roku 2019), čo predstavuje 10,7% 

z celkového počtu priestupkov a 13 % z celkového počtu dopravných priestupkov.  

Z toho 785 prípadov bolo riešených v blokovom konaní, čo predstavuje 65 % 

vo výške 14 000,- € (v roku 2019 to bolo 1 002 blokových pokút vo výške 18 700,- €). 
 

V roku 2020 mesto Nitra pokračovalo vo využívaní elektronického systému 

platieb za služby spojené s dočasným parkovaním na území mesta Nitry prostredníctvom 

mobilného telefónu a systému SMS.  

Cieľom služby je poskytnúť vodičom parkujúcim v zóne s plateným státím 

možnosť zaplatiť za parkovanie pomocou mobilného telefónu zaslaním SMS na skrátené 

číslo 2200. Služba je prístupná pre všetkých zákazníkov, ktorí využívajú paušálne 

i kreditné predplatené služby operátorov pôsobiacich na Slovensku – Slovak Telekom, 

Orange, O2 Slovakia, SWAN Mobile (4-ka).  

Prostredníctvom spomenutých mobilných operátorov a poskytovateľov SMS 

služieb vodiči od 1. januára do 31. decembra 2020 zaslali celkom 251 754 SMS 

transakcií, čo predstavuje 307 027 platených hodín v celkovej sume 217 969,70 €. 

 

Tabuľka 12  Špecifikácia mesačného plateného parkovania formou SMS 
 

mesiac počet sms transakcií suma v € 

január 19 090 16 201,- 

február 21 383 18 651,- 

marec 13 026 10 949,- 

apríl 9 547 7 105,- 

máj 17 227 13 774,50 

jún 25 352 21 508,- 

júl 26 422 22 571,50 

august 24 476 20 664,50 

september 27 950 25 154,50 

október 24 069 22 786,- 

november 22 204 20 153,- 

december 21 008 18 449,70 

rok 2020 251 754 217 969,70 € 
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Tabuľka 13  Komparatívna medziročná špecifikácia plateného parkovania v 

intraviláne mesta Nitry 
 

 2018 2019 2020 

počet parkovacích miest 1902 1902 1883 

počet zaplatených hodín cez SMS 229 000 286 293 307 027 

celkový príjem (parkovací automat + 

SMS + parkovacie karty + rampa)       
720 907,-€ 732 951,-€ 626 798,-€ 

  

Z uvedených štatistických údajov môžeme po medziročnej komparácii 

posledných troch rokov prognózovať, že využívanie platenia za spoplatnené 

parkovanie formou SMS a tiež aj výber finančných prostriedkov za tento spôsob 

platby bude každoročne narastať, z čoho dôvodne vyplýva, že používanie iných foriem 

platby za spoplatnené parkovanie bude nepriamoúmerne klesať. Tu opäť skonštatujeme, 

že v roku 2020 je finančný výber platieb formou SMS vyšší napriek spomínaným 

protipandemickým opatreniam a z toho vyplývajúcej nižšej mobilite vodičov. 
 

Uvedený stav je ovplyvnený nielen postupným nárastom počtu platených miest 

a eskalujúcou dopravnou situáciou, ale aj dlhodobou systematickou kontrolnou 

činnosťou príslušníkov mestskej polície. Pri riešení priestupkov v tejto oblasti 

sa príslušníci mestskej polície snažia v prvom rade pôsobiť preventívne a vodičom 

poskytujú relevantné informácie o možnosti zaplatenia poplatku za parkovanie nielen 

formou SMS, ale aj zakúpením si abonentských či rezidentských parkovacích kariet. 
 

Z dlhodobého hľadiska je však nutné začať sa  zaoberať zmenou organizácie 

parkovania a vypracovaním novej parkovacej politiky, ktorá bude komplexne riešiť 

aktuálnu situáciu v meste Nitra. Z pohľadu mestskej polície musíme zefektívniť 

kontrolnú činnosť hlavne automatizáciou určitých činností v teréne. Za tým účelom bude 

potrebné zakúpiť softvérové a hardvérové vybavenie, ktoré bude navzájom kompatibilne 

komunikovať s databázami vozidiel, ktoré majú zaplatený poplatok za parkovanie. 

 

 

4  Rizikové lokality a problémové komunity osôb 
 

 Na základe vlastných zistení mestskej polície, z podnetov občanov či 

spolupracujúcich orgánov alebo inštitúcií môžeme konštatovať, že v oblasti občianskeho 

spolunažívania, verejného poriadku a škôd na majetku sú najviac problémové mestské 

časti Dražovce, Dolné Krškany a Orechov dvor. Je dôvodné sa domnievať, že príčina 

problémov tkvie v štruktúre miestneho obyvateľstva, pretože v týchto lokalitách žijú 

vedľa seba zmiešané majoritné i minoritné obyvateľstvo, čo vzhľadom na prítomnosť 

sociálne neprispôsobivých jedincov, vzhľadom na odlišné kultúrne základy, vyznávané 

životné hodnoty, rozdielny prístup k právnym, sociálnym a etickým normám dáva 

priestor na sociálne a iné problémy v lokalite. 

Z dôvodu neustále sa opakujúcich problémov v mestskej časti Dražovce a 

Krškany nastala spoločenská objednávka na pravidelné kontroly lokalít realizované 

hliadkami mestskej polície a pravidelnou prítomnosťou členov hliadok miestnej 

občianskej poriadkovej služby (MOPS). Najčastejším porušovaním verejného poriadku 

bolo narúšanie susedských vzťahov, znečisťovanie verejného priestranstva, opakované 

obťažovanie občanov maloletými Rómami krikom, hlasnou hudbou, vulgárnym 

správaním, zaberaním jazdných pruhov na vozovke väčším množstvom občanov 

z komunity, pohyb maloletých detí v lokalite v neskorých nočných hodinách bez dozoru 
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zákonných zástupcov a v tomto roku špecificky aj opakované nedodržiavanie 

protipandemických opatrení v súvislosti s ochorením COVID-19. 

 Pozornosť na úseku verejného poriadku bola zameraná aj na riešenie problematiky 

bezdomovcov a žobrajúcich osôb, kde významnou mierou prispieval kamerový systém 

mesta Nitry. Z lokalít, kde bolo potrebné najčastejšie v tejto oblasti reagovať, možno 

spomenúť miesto pred vchodom hypermarketu Tesco, kde sa často zoskupujú osoby so 

sklonmi k asociálnemu správaniu a svojim dlhším zotrvávaním na mieste, neštandardným 

správaním a celkovým nehygienickým zjavom často pohoršujú, obťažujú a odpudzujú 

okoloidúcich občanov. Obľúbenou lokalitou bezdomovcov sú miesta v blízkosti 

kostolov, kde žobraním prichádza k obťažovaniu účastníkov bohoslužieb. Motiváciou 

opakovaného navštevovania týchto miest je aj pretrvávajúca dobrosrdečnosť veriacich. 

Veľakrát správanie bezdomovcov 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 očakávaný 

nápravný alebo výchovný efekt. Skutočnosť, že ich zovňajšok a správanie v majoritnej 

časti obyvateľstva vzbudzuje odpor a pohoršenie, samo o sebe nedáva zákonný dôvod ich 

perzekvovať.  Recidíva  z  ich strany  vo verejnosti môže navodzovať dojem, že činnosť 

mestskej polície je benevolentná alebo nedostatočná. Konštatujeme, 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 adresnej a plánovanej 

organizácie výkonu služby v spomenutých lokalitách. 
 

Za účelom minimalizovania týchto nežiaducich javov mestská polícia pokračuje 

v úzkej spolupráci s príslušným útvarom mestského úradu, s príslušnými oddeleniami PZ 

SR a členmi MOPS vo forme prítomnosti stálych alebo rotujúcich hliadok 

v problémových dňoch a časoch, pravidelnou vzájomnou výmenou aktuálne zistených 

empirických poznatkov, vzájomným preberaním a odovzdávaním informácií 

o problémových osobách, ich činnosti či pohybe, tiež vo forme spoločných operatívnych 

zákrokov v potrebných prípadoch a podobne. Taktiež na základe vlastných analýz 

a miestnej znalosti mestská polícia vytipovala rizikové miesta, ktoré sú prioritne 

monitorované mestským kamerovým systémom, prípadne prenosným monitorovacím 

zariadením na zber dát.  
  

V kalendárnom roku 2020 boli v súvislosti so šírením vírusu SARS-CoV-2 

vykonávané priebežné alebo kontinuálne kontroly verejného poriadku dodržiavania 

nariadení vlády v lokalitách vyznačujúcich sa vysokou pozitivitou občanov a v 

karanténnych zariadeniach na uliciach: 

• Borová a Krčméryho   – 362 kontrol, 

• Dolnozoborská Amfiteáter  – 124 kontrol, 

• Orechov dvor    – 89 kontrol, 

• Atlasová a Benického   – 7 kontrol, 

• Staromlynská objekt MŠ  – 29 kontrol, 

• Telgártska – systematická kontrola pri snahe usporiadať väčšiu oslavu konca roka 

v rómskej komunite. 
 

Vzhľadom na často spomenutú situáciu v súvislosti s pandémiou vírusu SARS-

CoV-2 boli v týchto lokalitách priebežne realizované kontroly zamerané na dodržanie 

povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest, monitorované bolo zoskupovanie či 

zhromažďovanie osôb, prednostne v týchto lokalitách bola zabezpečovaná kontrola 

dodržiavania povinnej karantény nariadeným osobám a kontrola ďalších nariadení vlády, 
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ako napríklad kontrola zákazu vstupu na detské ihriská, kontrola uzatvorenia prevádzok 

a podobne. V spolupráci s hliadkami miestnej občianskej poriadkovej služby príslušníci 

mestskej polície dozorovali viaceré presuny COVID pozitívnych osôb do fakultnej 

nemocnice na vyšetrenie alebo hospitalizáciu na infekčné oddelenie alebo oddelenia, 

ktoré boli za týmto účelom reprofilizované. 

Hliadky mestskej polície opakovane zabezpečovali verejný poriadok 

a bezproblémový priebeh na jednotlivých odberných testovacích miestam v rámci 

plošného i lokálneho testovania na vírus COVID- 19. 

 

Tabuľka 14  Početnosť a percentuálny podiel priestupkov v oblasti verejného 

poriadku, občianskeho spolunažívania a škôd na majetku podľa 

mestských častí za kalendárny rok 
 

 

 

5  Skládky, vyberanie odpadu z kontajnerov a znečisťovanie verejného 

priestranstva 
 

Mestská polícia za obdobie od 1.1.2020 do 31.12.2020 zistila a riešila 29 

prípadov založenia skládok, uloženia odpadu mimo smetných nádob alebo iného 

nelegálneho zbavovania sa odpadu. 

 Nelegálne skládky boli zistené štatisticky najčastejšie na sídlisku Klokočina a 

Diely, v mestskej časti Krškany, Drážovce, Chrenová a Kalvária. Najčastejší odpadom, 

ktorého sa páchatelia nezákonne zbavovali, bol starý či pokazený nábytok, bytové jadrá, 

stavebný odpad, použité kartóny, koberce, haluzina a iný rastlinný odpad. Napriek tomu, 

že nebolo možné absolútne eliminovať túto protispoločenskú činnosť, môžeme dôvodne 

konštatovať, že vplyvom opakovanej kontrolnej činnosti, rozhovormi príslušníkov 

s občanmi, bola evidovaná skutočnosť, že občania neponechávali odpad voľne na 

rôznych miestach na verejnom priestranstve, ale vo výraznej miere pri stojiskách 

mestská časť 

spôsob zistenia priestupkov 

v roku 2020 

vlastnou činnosťou oznam občana 

počet zistení % počet zistení % 

CPZ 373 3,87 59 3,54 

Park 51 0,53 25 1,50 

Staré Mesto 4033 41,86 476 28,52 

Kalvária 1248 12,95 131 7,85 

Mostná – okolie  594 6,17 72 4,31 

Chrenová 84 0,87 9 0,54 

Hradný kopec 362 3,76 184 11,02 

Janíkovce 1 0,01 5 0,30 

Zobor 79 0,82 65 3,89 

Dražovce 258 2,68 38 2,28 

Čermáň 311 3,23 107 6,41 

Diely 593 6,15 146 8,75 

Klokočina 1142 11,85 263 15,76 

Kynek 2 0,02 9 0,54 

Párovské Háje 3 0,03 7 0,42 

Krškany Dolné 283 2,94 30 1,80 

Krškany Horné 17 0,18 14 0,84 

Mlynárce 201 2,09 29 1,74 
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kontajnerov alebo v ich bezprostrednej blízkosti, čo síce je tiež porušením právnej normy, 

odpad bol však na dosah pre jeho následné odstránenie pracovníkmi komunálnych 

služieb. 

Priebežnú kontrolnú činnosť hliadky mestskej polície vykonávajú za účelom 

zamedzenia opätovného vytvorenia nelegálnych skládok hlavne:  

• pri spevnenej účelovej ceste na ulici Golianova, 

• záhradky pod Borinou a v okolí vodného zdroja na Borine,  

• pri objekte vodného zdroja na ulici Viničky, 

• mestská časť Drážovce, 

• ulica Súľovská- Kalvária, 

• okolie rieky Nitra z ulice Vodná, 

• v okolí rieky v Horných a Dolných Krškanoch, 

• Dolné Krškany časť Bita. 
 

V sledovanom období hliadky Mestskej polície v Nitre zistili 70 priestupkov 

znečistenia verejných priestranstiev, verejnoprospešných zariadení, ukladanie odpadu 

mimo smetných nádob a neodstránenie psích exkrementov, za ktoré uložili 27 sankcií  

v celkovej výške 480,-€ (48 napomenutí, 3x bol priestupok pre nízky vek odložený, 2x 

bol priestupok postúpený na vecne a miestne príslušný správny orgán).  
 

Za účelom efektívnejšieho zisťovania a dokumentovania skutkov, zisťovania 

totožnosti páchateľov a rozsah spôsobenej škody sú využívané fotopasce, ktoré sú 

operatívne umiestňované v problémových lokalitách. Tie boli využité napríklad pri 

realizovaní žiadosti od vedenia Nitrianskych komunálnych služieb, kde v jednom zo 

zberných dvorov opakovane prichádzalo k pokusom o krádež skladovaného materiálu 

v kontajneroch. Hliadka mestskej polície neskôr na mieste činu zadržala podozrivého 

páchateľa, ktorý bol dôvodne podozrivý z naplnenia skutkovej podstaty krádeže 

vlámaním a odovzdala ho príslušníkom policajného zboru. 

Fotopasca bola mestskou políciou využitá i s menej tradičným zámerom, ako je 

štandardné policajné zisťovanie protispoločenskej činnosti. Vedúceho odboru životného 

prostredia MsÚ a následne vedenie MsP oslovila Nezisková organizácia Stráž prírody 

Ponitrie s požiadavkou monitoringu pohybu a početnosti výskytu bobra európskeho 

v mestskom parku. Bobor, ktorý je právnou úpravou podľa vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 

Z.z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č.543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny 

chráneným živočíchom, svojou prirodzenou činnosťou spôsoboval v mestskom parku 

nemalé škody na drevinách v blízkosti vodných zdrojov. Po vyhodnotení zozbieraných 

dát je zvažovaná možnosť premiestnenia týchto zákonom chránených živočíchov do 

prirodzených biotopov, v ktorých môže bezproblémovo prežívať a rozmnožovať sa bez 

spôsobovania značných škôd na majetku mesta. 

 

6  Iné policajné činnosti MsP 
 

6.1 Mestský kamerový systém  
 

Mestská polícia v meste Nitra prevádzkuje mestský kamerový systém (ďalej len 

MKS), ktorý v súčasnosti obsahuje 56 otočných kamier a 51 stacionárnych kamier (31 

kamier na ul. Mostná, 9 kamier na ul. Kmeťkova a 1 kamera na ul. Mlynská, 1 kamera 

ul. Cintorínska, 2 kamery ul. Popradská, 2 kamery ul. Jána Zelenáka, 5 kamier ul. 

Telgártska).  

Presnú stratifikáciu umiestnených kamier uvádzame v Prílohe A (s. 37). 

V roku 2020 sa kamerový systém mesta rozšíril o jednu otočnú kameru, ktorá bola 

nainštalovaná na sídlisku Klokočina na Partizánskej ulici. Kamera bola financovaná 
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občanmi – majiteľmi vlastníkov bytov v obytnom dome č.64 na menovanej ulici. Mestská 

polícia na ich žiadosť kameru prevzala do užívania a prevádzkovania a zaradila ju do 

kamerového monitorovacieho systému mesta Nitry. Na renováciu kamerového systému 

neboli schválené finančné prostriedky.  

Výraznejšie rozšírenie kamerového systému bolo naposledy realizované v roku 

2019 z dotácie Rady vlády pre prevenciu kriminality a to v mestskej časti Dražovce. 

Príslušný VMČ na sídlisku Klokočina finančne zabezpečil na Popradskej ulici v mieste 

skateparku nainštalovanie jednej kamery, podobne bola jedna kamera nainštalovaná 

v mestskej časti Mlynárce na Telgártskej ulici.     

 

Tabuľka 15  Početnosť a umiestnenie otočných a statických kamier 
 

 lokalita počet otočných kamier počet statických kamier 

1 Staré mesto 29 42 

2 Chrenová 8 0 

3 Klokočina 11 2 

4 Dolné Krškany 1 0 

5 Dražovce 7 2 

6 Mlynárce 0 5 
 

Za rok 2020 operátori mestského kamerového systému pri MsP Nitra 

zaznamenali spolu 975 udalostí. 

Zo štatistického aspektu najväčšia početnosť udalostí bola v rovnakej miere 

zaznamenaná na uliciach Radlinského (140) a Štúrova (140), Štefánikova trieda (113), 

Mostná (79), Farská (76), Palárikova (38), Staničná a Svätoplukovo námestie rovnako 35 

udalostí, na Skalnej ulici bolo na monitoroch zachytených 31 udalostí. 

Z celkového počtu udalostí bolo 494 udalostí zo statickej dopravy. 

Najexponovanejšie ulice z hľadiska statickej dopravy boli ulice:  

• Radlinského  – 133 zistených a nahlásených udalostí,  

• Štúrova  – 104 zistených a nahlásených udalostí,  

• Farská  –  63 zistených a nahlásených udalostí,  

• Štefánikova –  52 zistených a nahlásených udalostí,  

• Palárikova  –  36 zistených a nahlásených udalostí,  

• Skalná   –  31zistených a nahlásených udalostí,  

• Mostná –  24 zistených a nahlásených udalostí. 
 

Na úseku verejného poriadku sa udalosti týkali hlavne znečisťovania verejného 

priestranstva, zaberania verejného priestranstva, pitia alkoholu na zakázaných miestach. 

Pomocou MKS bolo zaznamenaných 20 prípadov fyzického napadnutia, z toho na 

Mostnej ulici 17 prípadov. 
 

Na písomnú, telefonickú alebo osobnú žiadosť PZ SR a hliadok MsP, operátori 

MKS za účelom objasňovania protispoločenskej činnosti prezreli alebo zálohovali 

celkom 285 prípadov. Z tohto počtu bolo 256 prípadov zálohovaných a poskytnutých 

na dátových nosičoch orgánom PZ SR. Pri prezeraní alebo poskytnutí záznamov išlo 

zväčša o priestupky či porušenia zákona v oblasti verejného poriadku, krádeží, výtržností, 

dopravné nehody (60), skládky odpadu a podobne.  

Najviac poskytnutých záznamov bolo z ulice Štefánikova trieda (36), Mostná 

(26), Štúrova (18), Trieda Andreja Hlinku (15), Dolnočermánska (11). 
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Na ulici Mostná a Kmeťkova je zriadených 17 SOS hlások, z ktorých môžu občania 

v prípade núdze zavolať na mestskú políciu o pomoc. V roku 2020 nebolo ani v jednom 

prípade z týchto hlások volanie o pomoc opodstatnené, naopak, niekoľkokrát boli 

anonymne zneužité jednotlivcami z väčších skupín postávajúcej alebo okolo 

prechádzajúcej mládeže. 
 

Mestský kamerový systém v roku 2020 obsluhovali šiesti zamestnanci so 

zdravotným postihnutím, ktorí sa striedali v 5 hodinových pracovných zmenách. Keďže 

dvaja zamestnanci so zdravotným postihnutím boli v minulosti príslušníkmi mestskej 

polície, priebežne vypomáhajú príslušníkovi mestskej polície na operačnom pracovisku. 
 

Monitorovanie operátormi MKS je zabezpečené v čase od 7.00 hod. do 22.00 hod. 

Operátori pracovali aj v nočných hodinách a to hlavne od 23.00 hod. do 04.00 hod. 

Kamerovým systémom sme kontrolovali aj dodržiavanie pandemických opatrení 

a dodržiavanie rôznych povinností vyplývajúcich z nariadení vlády počas núdzového 

stavu, najčastejšie nepovolené zhromaždenia, prekrytie horných dýchacích ciest rúškom, 

respirátorom alebo inou vhodnou tkaninou, zatvorenie určených prevádzok a podobne. 
  

Mestský kamerový systém sa rozširuje v závislosti na schválení a vyčlenení 

finančných prostriedkov mestským zastupiteľstvom, prípadne získaním dotácií 

z dotačných výziev Ministerstva vnútra SR alebo iných dotačných schém či finančných 

donorov. V kamerovom systéme máme 10 kamier, ktoré sú po životnosti a ich 

technológia nezodpovedá súčasným požiadavkám, pretože stále pracujú v analógovom 

režime. Na ich obnovu neboli v roku 2020 schválené finančné prostriedky. 
 

 Budova mestskej polície na Cintorínskej ulici bola v minulosti naprojektovaná 

a slúžila pre potreby hasičského zboru, v roku 1994 bola síce zrekonštruovaná pre 

mestskú políciu, ale v čase jej  rekonštrukcie nebolo uvažované o potrebe vytvorenia 

priestorov na monitorovací kamerový systém mesta. Priestory, v ktorých sa 

v súčasnosti dispečing a serverovňa kamerového systému nachádza, sú už 

priestorovo i dispozične nepostačujúce. Na  vytvorenie nového priestoru pre kamerový 

systém sme vytipovali miesto v budove mestskej polície, avšak musí byť zrealizovaná 

stavebná úprava a na realizáciu je potrebné vyčleniť finančné prostriedky.  
  

6.2 Pult centralizovanej ochrany 
 

Na pult centralizovanej ochrany (PCO) je pripojených celkom 52 objektov, 

z toho 42 mestských objektov a 10 komerčných objektov.  

PCO obsluhuje operačný príslušník MsP a ochranu objektov nepretržite 

zabezpečujú dve motorizované hliadky.  

V roku 2020 sme na PCO zaznamenali 416 signálov o narušení 

objektu. Ani v jednom prípade však nebol objekt narušený páchateľom. Vo väčšine 

prípadov boli signály o narušení objektu spôsobené chybnou manipuláciou oprávnených 

osôb pri odkódovaní systému alebo poruchou snímača. 

 

6.3 Školiace a výcvikové stredisko Mestskej polície Nitra  
 

Napriek aktuálne prebiehajúcej pandémie koronavírusu SARS-CoV-2 a ochorenia 

COVID-19 mestská polícia zrealizovala v kalendárnom roku 2020 tri kurzy odbornej 

prípravy príslušníkov obecnej polície oproti štandardným dvom v minulých rokoch.  

Školiace výcvikové stredisko pri mestskej polícii v Nitre prijalo v minulom roku 

od zmluvných subjektov za odbornú prípravu 38 220,- €, výdavky predstavovali sumu 

24 344,- € (lektorské služby, nákup prostriedkov pre činnosť ŠVS), zostatok vo výške 
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13 876,- € bol využitý na nákup potrebného vybavenia ŠVS na ďalšiu činnosť, prípadne 

bol finančný zostatok presunutý do rozpočtu mesta Nitry.  

Školiace a výcvikové stredisko pri Mestskej polícii v Nitre sa rýchlo etablovalo 

medzi vzdelávacie subjekty pre mestské a obecné polície na Slovensku, skúšobné komisie 

sa pravidelne pochvalne vyjadrujú o kvalitnej príprave v Nitre študujúcich frekventantov, 

vyzdvihujú profesionalitu a kvalitu lektorov i organizáciu ŠVS.  

 

6.3.1 Základné údaje o ŠVS 

Miestom konania odbornej prípravy Školiaceho a výcvikového strediska (ďalej 

len ŠVS) je učebňa na útvare Mestskej polície v Nitre. ŠVS využíva a má k dispozícii 

strelnicu v Kaštieli Mojmírovce, prednáškovú učebňu s didaktickými a elektronickými 

pomôckami, špecializovanú IT učebňu v spolupracujúcej ZŠ Benkova, posilňovňu 

s pomôckami na výcvik sebaobrany a rozvoja svalstva, v jednom prípade boli 

zabezpečené študijné priestory v prázdnej Strednej odbornej školy techniky a služieb na 

Cintorínskej ulici z dôvodu minimalizácie rizika prenosu infekčnej choroby COVID-19 

na príslušníkov MsP Nitra. 

  Po ukončení odbornej prípravy je vykonaná skúška odbornej spôsobilosti 

príslušníkov obecnej polície pred komisiou Prezídia Policajného zboru SR. Úspešný 

absolvent získa osvedčenie o odbornej spôsobilosti príslušníka obecnej polície. 

Odbornej príprave školiaceho strediska výrazne napomáha dohodnutá spolupráca 

s Krajským riaditeľstvom PZ SR v Nitre v oblasti lektorstva v odborno-policajných 

témach. Výučba je pre frekventantov realizovaná nielen teoretickou prípravou, 

ale aj zaujímavým praktickým výcvikom, zážitkovým učením v simulovaných 

modelových situáciách, zameraných na zvládnutie taktiky zákrokov proti jednotlivcovi 

či skupinám osôb. 

Obciam, mestským a obecným políciám v Slovenskej republike boli zaslané 

ponuky o organizovaní odbornej prípravy príslušníkov obecnej polície a skúšky odbornej 

spôsobilosti, ktorá pozostávala z teoretickej časti v rozsahu 340 vyučovacích hodín 

a praktickej časti v rozsahu 80 vyučovacích hodín.  
 

6.3.2 Právny rámec ŠVS 

Organizáciu a výkon vzdelávania v rámci odbornej prípravy príslušníkov obecnej 

polície vykonáva ŠVS v zmysle ustanovenia §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. 
  

6.3.3 Ciele ŠVS 

Primárnym cieľom je poskytnúť budúcim 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 už na poste príslušníka 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. 

 Sekundárnym cieľom zriadenia ŠVS bolo ušetriť finančné náklady na odbornú 

prípravu vlastných príslušníkov Mestskej polície v Nitre. 

 Terciárnym cieľom bolo kvalitne odborne a morálne pripraviť budúcich 

príslušníkov MsP tak, aby boli pripravení spĺňať vysoké nároky na prácu mestského 

policajta, ktoré sú na člena hliadky kladené pri plnení rôznych úloh. V neposlednom rade 

cieľom bolo aj prezentovať a zviditeľniť mesto Nitra i na úseku odborného vzdelávania.  
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6.3.4 Kurzy ŠVS 

a) prvý kurz trval od 20. januára do 30. apríla 2020, realizovaný bol v priestoroch 

ŠVS, zúčastnilo sa ho 22 frekventantov z Bratislavy (18), Topoľčian (1), Šali (1), 

Brezna (1), Trenčianskych Teplíc (1).  

Vedomosti viacerých frekventantov na záverečnej skúške komisia zhodnotila ako 

vynikajúce a označila ho ako jeden z najlepšie pripravených kurzov v histórii od 

založenia výcvikových stredísk na Slovensku, všetci frekventanti štátnu skúšku 

absolvovali úspešne.  

Pre vyhlásené pandemické preventívne opatrenia boli záverečné dva týždne 

lektorované dištančnou formou. 
 

b) druhý kurz trval od 22. jún do 28. augusta 2020, realizovaný bol v priestoroch 

susediacej strednej školy, ktorá ŠVS bezplatne poskytla voľné priestory počas 

prázdnin i z dôvodu pandemických opatrení v školstve.  

Zúčastnilo sa ho 32 frekventantov zo slovenských miest – Bratislava (12), Banská 

Bystrica (5), Galanta (2), Brezno (1), Hlohovec (1), Šamorín (2), Hnúšťa (1), 

Handlová (1), Vráble (1), Sereď (3), Piešťany (2), Nové Mesto nad Váhom (1). 

Odborná prípravy bola zrealizovaná v štandardnej prezenčnej forme bez nutnosti 

dištančného vzdelávania.  

Skúšobná komisia z Prezídia policajného zboru SR označila tento kurz za najlepšie 

pripravený od založenia vzdelávacích stredísk pre obecné polície v SR. 
 

c) tretí kurz trval od 21. septembra  do 2. decembra 2020, realizovaný bol 

v priestoroch ŠVS, pre pandemické opatrenia bol posledné štyri týždne 

pretransformovaný do dištančného módu.  

Zúčastnilo sa ho 25 frekventantov zo slovenských miest – Bratislava (12), Banská 

Bystrica (3), Dolný Kubín (1), Senica (1), Námestovo (1), Handlová (1), Zvolen 

(1), Partizánske (1), Piešťany (2), Hlohovec (1), Nitra (1). 

Pri skúškach odbornej spôsobilosti piati frekventanti skúške nevyhoveli, ostatní 

boli komisiou hodnotení ako veľmi dobre pripravení. 

 

6.4 Prevencia kriminality a inej protispoločenskej činnosti 
 

Prevencia sociálno-patologických javov u detí a mládeže zahŕňa predovšetkým 

aktivity v oblastiach prevencie násilia, šikanovania, záškoláctva, kriminality, 

obchodovania s ľuďmi, vandalizmu a iných foriem násilného správania, xenofóbie, 

rasizmu, intolerancie a antisemitizmu, drogových závislostí (vrátane alkoholu a fajčenia), 

a patologického hráčstva, diváckeho násilia, sexuálneho zneužívania detí, syndrómu 

týraných a zneužívaných detí. 

 

6.4.1 Prevencia a protipandemické opatrenia 

Uznesením vlády Slovenskej republiky č.114 bol na území SR vyhlásený núdzový 

stav podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, 

vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov. 

Účinný bol od 16. marca 2020. Od tohoto dátumu boli postupne rôznymi právnymi aktmi 

určované preventívne protipandemické opatrenia s rôznou intenzitou.  

Z pohľadu mestskej polície a realizácie aktivít prevencie kriminality boli tieto 

opatrenia zjavné predovšetkým v oblasti školstva, ktoré vo veľkej miere prebiehalo 

v dištančnom móde, najviac však pre druhý stupeň základných škôl a všetky ročníky 

stredných škôl, čo je najpočetnejšia cieľová skupina pre mestskú políciu a jej preventívny 

program.  

Podobné obmedzenia boli s realizáciou dopravnej prevencie na Detskom 

dopravnom ihrisku na Nábreží mládeže. Rovnako nebolo možné navštevovať ďalšiu 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2002/227/#ustavnyclanok-5
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cieľovú skupinu seniorov v domovoch dôchodcov, napriek pripraveným preventívnym 

aktivitách zameraných na minimalizovanie podvodov a inej protispoločenskej činnosti na 

senioroch. 

Napriek mnohým obmedzeniam boli v mesiacoch január, február a neskôr 

v októbri a novembri realizované preventívne aktivity, na jeseň iba pre žiakov prvého 

ročníka základných škôl. 

Pre komplexnosť a prehľad v tejto správe predkladáme opis preventívneho 

programu mestskej polície tak, ako je pripravený na okamžitú realizáciu po uvoľnení 

pandemických opatrení. 

 

6.4.2 Charakter a cieľ preventívnych aktivít  

Preventívne aktivity Mestskej polície v Nitre na úseku prevencie kriminality 

v roku 2020 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, mládeže a verejnosti voči polícii, 

• naučiť ich hľadať 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, 

• zvýšiť informovanosť detí i starších občanov o hrozbe konkrétneho 

i potencionálneho násilia či nebezpečenstva, 

• 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. 
 

V školskom prostredí preventisti MsP využívajú viaceré typy preventívnych intervencií : 

• influenčné – ovplyvňujúce postoje a názory, 

• iniciačné – navodzujúce nové postoje, správanie,        

• facilitačné – uľahčujúce,  

• inhibičné – zastavujúce nežiaduceho správanie, 

• rozvíjajúce – zdokonaľujúce, 

• stabilizačné – udržiavajúce, 

• individuálne výchovné – rešpektujúce individuálne zvláštnosti.  

 

6.4.3 Témy, cieľové skupiny, formy a metódy  
 

a) „Prednášky a interaktívne  dialógy pre materské školy“  na témy:  

- prevencia v doprave,  

- bezpečný kontakt so psom,  

- ukážky kynológie. 
 

Cieľová skupina: deti predškolského veku do 6 rokov – prípravný ročník v materských 

školách (ďalej MŠ).  

Cieľ preventívnych aktivít: minimalizovať ohrozenie cieľovej skupiny kriminalitou 

a iným nebezpečenstvom, čiastkovým cieľom je nadväzovať kontakt a vytvárať dôveru 

detí a mládeže voči polícii a dospelým všeobecne, aplikovať dopravnú výchovu na 
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všeobecnej úrovni do reálneho života, poukázať na základné normy slušného 

a bezpečného správania. 
 

b) „Prednášky a interaktívne  dialógy pre I. stupeň základných škôl“  na témy:  

- bezpečne doma,  

- bezpečne na ulici,  

- prevencia v doprave,  

- bezpečný kontakt so psom,  

- prevencia šikanovania, 

- ukážky pracovnej kynológie. 
 

Cieľová skupina: žiaci základných škôl (ďalej ZŠ) vo veku 7–10 rokov.  

Cieľ preventívnych aktivít: minimalizovať ohrozenie cieľovej skupiny kriminalitou, 

čiastkovým cieľom je zvýšiť dôveru detí a mládeže voči polícii a dospelým, aplikovať 

dopravnú výchovu na všeobecnej úrovni do reálneho života, zvýšiť pozitívne právne 

vedomie, hlavne jeho poznávaciu zložku, zvýšiť zodpovednosť za vlastnú bezpečnosť na 

ulici, doma alebo iných miestach či pri rôznych aktivitách, aplikovať do života rady proti 

konkrétnemu i potenciálnemu násiliu alebo nebezpečenstvu. 
 

Formy a metódy: 

• Prvý krok: vytvorenie kontaktu a vzťahu s cieľovou skupinou formou ukážok práce 

so služobným psom, voľnými besedami, rozhovormi, interaktívnymi dialógmi, 

• Druhý krok: rozvíjanie dôvery a obsahu témy prevencie v interaktívnych dialógoch, 

prispôsobenie slovníka a prístupu k deťom v závislosti na veku a vyspelosti, aktívne 

počúvanie ich názorov, problémov, používanie pripraveného grafického materiálu, 

riešenie modelových situácií, scénok, názorných ukážok, nácvik bezpečnostného 

správania, nácvik na dopravnom ihrisku, organizovanie súťaží. 
 

c) „Prednášky a interaktívne  dialógy pre II. stupeň ZŠ a SŠ“  na témy: 

- bezpečne doma,  

- bezpečne na ulici,  

- prevencia šikanovania, 

- obchodovanie s ľuďmi,  

- prevencia závislostí 

- kyberšikana,  

- počítačová kriminalita, 

- rasizmus a xenofóbia.  
 

Cieľová skupina: žiaci ZŠ a študenti stredných škôl (ŠŠ) vo veku 10–17 rokov,  

Cieľom preventívnych aktivít je minimalizovať vznik kriminality v cieľovej skupine a jej 

ohrozenie kriminalitou, čiastkovým cieľom je zvýšiť pozitívne právne vedomie, hlavne 

jeho poznávaciu zložku, zvýšiť zodpovednosť sa svoje správanie upozornením na 

nastávajúcu trestno-právnu zodpovednosť, na základe signálneho správania zachytiť 

sociálno-patologické prejavy detí a mládeže, ukázať východiská alebo spôsoby riešenia 

a správania sa v kritických situáciách ohrozujúcich život, zdravie alebo majetok, zmenšiť 

konzumentskú komunitu a dopyt po drogách. 
 

Formy a metódy: 

• interaktívne dialógy, 

• aktívne počúvanie ich názorov, 

• riešenie problémov, 

• používanie pripraveného grafického materiálu, 

• riešenie modelových situácií, scénok, názorných ukážok, 
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d) „Prednášky a interaktívne  dialógy pre seniorov“  na témy: 

- bezpečne doma,  

- bezpečne na ulici, 

- ako sa nenechať oklamať podvodníkmi. 
 

Cieľom je znižovanie trestnej činnosti páchanej na senioroch, subcieľmi zvýšenie 

informovanosti a sociálnych zručností seniorov v oblasti svojej bezpečnosti a ochrany 

majetku, obmedzovanie príležitostí osobám páchajúcich kriminalitu na senioroch, 

zlepšenie kvality života seniorov zvýšením subjektívneho i objektívneho pocitu bezpečia 

vo svojom okolí, zmobilizovanie skupiny dobrovoľníkov, ktorá bude aj po ukončení 

projektu spolupracovať pri prevencii trestnej činnosti na senioroch. 
 

e) „Prednášky a vzdelávanie pre dospelých“  na témy: 

- prevencia kriminality všeobecne, 

- prevencia šikanovania, 

- prevencia obchodovania s ľuďmi,  

- prevencia závislostí, 

- projektový manažment v prevencii. 
 

Cieľovou skupinou sú policajní preventisti, školskí koordinátori prevencie, pedagogickí 

pracovníci, sociálni pracovníci a pracovníci v iných pomáhajúcich profesiách.  

Cieľom je zvýšenie teoretických a praktických zručností na úseku prevencie 

protispoločenskej činnosti. 

 

6.4.4 Realizované aktivity 
 

„Prednášky a interaktívne dialógy“ o prevencii protispoločenskej činnosti v základných, 

školách a pre pedagógov v základných školách na rôzne pripravené témy MsP. 
 

Išlo o nasledovné témy: 

- bezpečne doma a na ulici, 

- bezpečný kontakt so psom, 

- prevencia šikanovania. 

 

Tabuľka 16   Početnosť objektov prevencie podľa vekových kategórií a dĺžky aktivít 
 

kategória 

početnosť  

objektov 

dĺžka aktivity  

v hod. 

DDI    
ostatné 

aktivity 
DDI   

ostatné 

aktivity 

deti 0 0 0 0 

žiaci 0 680 0 58 

študenti 0 0 0 0 

učitelia, dospelí 0 85 0 4 

seniori 0 0 0 0 

spolu 0 765 0 62 

celkom 765 
(komparácia - 4119 v roku 2019) 

62 hod 
(komparácia - 204 v roku 2019) 

   Detské dopravné ihrisko 

 

„Dopravné situácie“ –  upozornenia a výzvy vo forme distribuovaných letáková 

  na vozidlo na miestach, kde boli osadené nové dopravné 

  značenie, prípadne platná novelizovaná všeobecná úprava, 
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„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, 

„Šanca pre bezpečnosť“  –  pokračovanie v realizácii aktívneho využívania    

                                               kamerového systému v lokalitách s vyšším  

                                               kriminogénnym faktorom, 

„NIEšikanovaNIE“  –  prevencia šikanovania, pokračovanie v projekte sociálnej  

prevencie v oblasti prejavov sociálnej patológie 

vo vzťahoch medzi žiakmi. 

 

6.5  Detské dopravné ihrisko  
 

Detské dopravné ihrisko (ďalej len DDI) na ulici Nábrežie mládeže v Nitre 

s dopravnými značkami a svetelným zariadením, didaktickou učebňou a bicyklami, 

kolobežkami, odrážadlami, detskými cyklistickými prilbami a reflexnými vestami slúži 

pre účely aktivít MsP v prevencii v doprave. 

Počas sezóny od apríla do októbra 2020 na DDI, v závislosti na vyhlásených 

protipandemických opatreniach, predovšetkým v rezorte školstva, sa preventívne 

aktivity dopravnej prevencie v priestoroch dopravného ihriska nerealizovali (bližšie 

ods.6.4.1, s. 25).  

Pre úplnosť a prehľad v tejto správe predkladáme opis dopravnej prevencie, 

ktorá je pripravená na realizáciu okamžite po uvoľnení pandemických opatrení. 
 

Cieľ:   zníženie detskej úrazovosti v dynamickej doprave, 

- zvýšenie miery informovanosti o význame dopravných značiek  

a predpisov, 

- zvýšenie miery pripravenosti detí stať sa účastníkmi cestnej premávky. 

Cieľová skupina: 

- žiaci prvého stupňa vo veku 8 – 10 rokov v čase školského vyučovania, 

- deti a mládež vo voľnom čase, 

- verejnosť. 
 

Metódy práce : 

- zážitkové učenie na dopravnom ihrisku, 

- didaktické aktivity. 
 

Didaktická učebňa má dve miestnosti, jedna slúži na uskladnenie 46 bicyklov 

rôznej veľkosti, ktoré sú využívané na praktický nácvik na DDI. Druhá miestnosť slúži 

na teoretickú výučbu, je vybavená bielou mobilnou tabuľou, 16 stolmi a 31 stoličkami, 

obrazovou didaktickou výzdobou na stenách.  

Na internetovej stránke MsP Nitra je zriadená rubrika DDI s prehľadným 

harmonogramom a s odkazom a kontaktmi na kompetentných príslušníkov mestskej 

polície, ktorí majú v náplni práce organizovať aktivity na DDI. V rubrike je mapa, kde 

sa DDI nachádza, tiež odkaz na webovú stránku Slovenského hydrometeorologického 

ústavu pre nahliadnutie na predpoveď počasia, čo je limitujúcim faktorom pre bezpečnú 

realizáciu aktivít na DDI. Základné školy sú postupne oslovované s ponukou absolvovať 

dopravnú výchovu, prípadne sa vedenie škôl iniciatívne kontaktuje s kompetentným 

príslušníkom MsP Nitra. 
  

 Hliadkami je priestor DDI pravidelne kontrolovaný, na kontrolu areálu bola 

nainštalovaná i kamera z monitorovacieho kamerového systému MsP, čo spôsobilo, že 

dopravné značky sú poškodené minimálne a ojedinele, nebola potrebná žiadna vážnejšia 

oprava alebo výmena. V roku 2020 bola vykonaná čiastočná údržba a servis bicyklov. 
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6.6  Miestna občianska poriadková služba 
 

Mesto Nitra na základe predloženia žiadosti a splnenia všetkých náležitostí 

vyhlásenej výzvy - Podpora komplexného poskytovania miestnej občianskej poriadkovej 

služby v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít (MRK) získalo 

nenávratný finančný príspevok (ďalej NFP) z európskych štrukturálnych a investičných 

fondov operačného programu Ľudské zdroje na projekt s názvom Zvýšenie zamestnanosti 

ľudí žijúcich v prostredí marginalizovaných rómskych komunít poskytovaním miestnej 

občianskej poriadkovej služby v meste Nitra. 

Projekt je priamo zameraný na znevýhodnené skupiny a podporu ich sociálneho 

začlenenia do spoločnosti a boj proti chudobe. 

 

6.6.1 Zámer projektu 

Hlavný zámer projektu je napĺňaný zriadením a prevádzkovaním hliadok 

miestnej občianskej poriadkovej služby (ďalej len MOPS), ktoré budú pracovne 

aktívne na miestach, ktoré sa primárne alebo sekundárne dotýkajú marginalizovaných 

rómskych komunít. Ústrednou snahou projektu je vo všeobecnosti podpora sociálneho 

začlenenia marginalizovanej skupiny rómskeho obyvateľstva mesta Nitry, zmierňovanie 

a odstraňovanie individuálnych i celospoločenských disparít, ktoré postupne vedú 

k prehlbovaniu ich sociálneho vylúčenia a následne k zníženej kvalite života.  

 

6.6.2 Úloha Mestskej polície v Nitre v projekte 

Mestská polícia v začiatku projektu participovala na obsahovom vyplnení 

povinných formulárov v žiadosti v odbornej rovine a neskôr pri vhodnom výbere 

kandidátov občianskych hliadok. Hliadky miestnej občianskej poriadkovej služby 

organizačne podliehajú a úzko spolupracujú s Mestskou políciou v Nitre, ktorá ich 

odborne a organizačne vedie. Koordináciou MOPS je poverený veliteľ školiaceho 

a výcvikového strediska a prevencie. 

Vytvorené boli dve dvojčlenné hliadky občianskej poriadkovej služby 

z členov MRK, sú po odbornom zaškolení nasadzované do lokalít, v ktorých majú trvalý 

alebo prechodný pobyt rómske komunity.  

Vybraní kandidáti boli odborne vyškolení s cieľom zvýšenia teoretických 

a praktických zručností pri výkone svojej činnosti, zameranej predovšetkým na:  

• identifikáciu protispoločenskej činnosti, 

• vybrané skutkové podstaty zákona o priestupkoch, Trestného zákona a iných 

záväzných právnych predpisov, 

• základy a spôsob dokumentácie zistených skutočností, 

• základy efektívnej komunikácie s členmi MRK, políciou, miestnymi úradmi verejnej 

správy, 

• základné ľudské práva, 

• bezpečnosť a ochrana pri práci, 

• metodické usmernenie o náplni práce a povinnostiach člena MOPS. 
 

6.6.3 Náplň práce MOPS 
  

• dohliada na ochranu verejného a súkromného majetku pred poškodzovaním, 

znečisťovaním, vandalizmom, úmyselné poškodzovaním verejno-prospešných 

zariadení, 

• upozorňuje na protispoločenskú činnosť a protiprávne konanie páchateľa a následne 

oznamuje túto skutočnosť príslušnej inštitúcii, ktorá má riešenie v kompetencii, 

prioritne Mestskej polícii v Nitre,  
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• kontroluje pohyb, miesta stretávania sa a spôsob trávenia voľného času maloletých 

detí a mládeže vo večerných hodinách bez prítomnosti rodičov v určenej lokalite, 

• nahlasuje dôvodné podozrenia z alkoholovej alebo nealkoholovej toxikománie 

mládeže a jednotlivé prípady oznamuje kompetentným príslušníkom MsP Nitra 

alebo zamestnancom MsÚ Nitra, 

• nahlasuje podozrenie zo záškoláctva školopovinných detí, 

• upozorňuje na zákaz vypaľovania trávy, lesných a lúčnych porastov a kontroluje 

dodržiavanie zákazu zakladania ohňov na miestach, ktoré na to nie sú určené 

a kde hrozí následný požiar, 

• monitoruje a nahlasuje prípady nelegálnych skládok, 

• po predchádzajúcom súhlase primátora mesta je účastný a nápomocný 

pri zabezpečovaní a organizácii kultúrnych, športových a iných podujatí 

organizovaných obcou, 

• monitoruje a predchádza vzniku konfliktu v rámci MRK, ako aj medzi MRK 

a väčšinovým obyvateľstvom, 

• je nápomocný a operatívne poskytuje asistenciu hliadkam Mestskej polície v Nitre 

alebo príslušníkom Policajného zboru SR, prípadne iným zasahujúcim záchranným 

zložkám (HaZZ, RZP, sociálni kurátori a pod.) pri výkone servisných prác, opráv, 

kontrol zamestnancami žiadateľa, 

• kontroluje dodržiavanie poriadku, čistoty a hygieny na uliciach a iných verejných 

priestranstvách, 

• v prípade zistenia nahlasuje výskyt a pohyb zatúlaných alebo ujdených psov v meste, 

• vyhľadáva, dokumentuje a eviduje opustené alebo dlhodobo stojace vozidlá, 

umiestňuje výzvy na tieto vozidlá a asistuje MsP pri ich odstránení z miesta, 

• eviduje chýbajúce poklopy, poškodené dopravné značky a zistené skutočnosti 

bezodkladne nahlasuje povinným subjektom, 

• povinným subjektom oznamuje akékoľvek zistené nedostatky v meste, 

• vykonáva a plní ďalšie úlohy súvisiace s dohodnutým druhom práce podľa pokynov 

priameho nadriadeného zamestnanca. 

 

6.6.4 Preukazovanie príslušnosti k MOPS 

Preukaz MOPS graficky navrhol a vypracoval príslušník MsP Nitra poverený 

koordináciou MOPS s obsahom:  

• názov obce,  

• fotografia,  

• meno a priezvisko člena MOPS,  

• podpis primátora mesta Nitry. 

 

6.6.5 Pracovná doba, pracovné zmeny MOPS  

Členovia MOPS svoju činnosť vykonávajú vo dvojiciach počas pracovných dní: 

• ranná zmena od 07:00 do 15:00, 

• poobedná zmena od 14:00 do 22:00, 

• prípadne podľa pokynov povereného pracovníka alebo primátora mesta v zmysle 

platného Zákonníka práce. 

 

6.6.6 Vyhodnotenie činnosti MOPS 
 

Po úvodnom zaškolení a uvedení do praxe na úseku kontroly dodržiavania 

verejného poriadku sa dve hliadky MOPS osvedčili a pre Mestskú políciu v Nitre 

sú jednoznačným prínosom pri zabezpečovaní špecifických úloh predovšetkým pri 
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práci s rómskou komunitou alebo na miestach, kde sa táto komunita vyskytuje alebo má 

trvalý či prechodný pobyt.  

Členovia hliadok sú schopní pracovať samostatne a zodpovedne, sú aktívni pri 

riešení rôznych problémov, iniciatívne zvyšujú mieru porozumenia medzi MRK 

a väčšinovým obyvateľstvom, podieľajú sa na zvýšení miery bezpečnosti pre deti 

v cestnej premávke počas príchodu a odchodu zo školy a znižovaní miery záškoláctva 

u maloletých detí MRK. Členovia MOPS aktívnejším prístupom k dianiu v komunite a 

vytváraním pozitívnych vzorcov správania postupne prispievajú k zvyšovaní miery 

rešpektovania pravidiel vo všeobecnosti členmi MRK.  

Členovia MOPS boli využívaní pri rôznej činnosti s rómskou komunitou 

predovšetkým v súvislosti s protipandemickými opatreniami, pretože väčšina 

komunity spočiatku odmietala pripustiť, že nákaza sa týka aj ich, verila rôznym 

konšpiračným a pochybovačným teóriám a mala tendenciu nedodržiavať opatrenia. Tu 

vznikol priestor vhodnou komunikáciou a osvetovou činnosťou ovplyvňovať konanie 

rómskej komunity tak, aby jej benevolentný prístup k protipandemickým opatreniam 

neohrozoval ich vlastných členov, ani majoritnú časť obyvateľstva v Nitre. 

MOPS bola prednostne využívaná a nasadzovaná v lokalitách, kde dohliadali na 

dodržiavanie karantény povinných osôb, prípadne realizovali sprievod pozitívnym 

osobám, alebo osobám, ktoré boli v styku s pozitívnym jedincom, ak tieto potrebovali ísť 

k lekárovi alebo do nemocnice.  

Keďže z miestnej a komunitnej znalosti vedeli, ktorí členovia komunity musia byť 

v karanténe, pri zistení, že sa pohybujú na verejnom priestranstve alebo na miestach 

verejnosti prístupných, vyzývali ich, aby sa bezodkladne presunuli do miesta bydliska 

alebo do miesta, kde majú nahlásený karanténny pobyt. Pravidelne spolupracovali 

s príslušníkmi mestskej polície  pri strážení týchto osôb v lokalitách s rómskou 

komunitou, využívali svoju miestnu znalosť a pomery a boli nápomocní zasahujúcim 

príslušníkom mestskej polície. 

Veľký prínos členov MOPS bol pri opakovanom testovaní obyvateľstva, kedy 

boli nasadzovaní do lokality Orechov dvor, kde riadili a zabezpečovali bezproblémový 

priebeh testovania. Svojim aktívnym prístupom alebo zásahom preventívne predchádzali 

hroziacej eskalácii emotívnych reakcií rómskeho etnika na odbernom mieste.  

Mestská polícia má zásluhou adresne nasadzovanej činnosti hliadok MOPS 

zvýšenú mieru informovanosti o aktuálnom stave protispoločenskej činnosti MRK. 

Na základe vymenovaných dôvodov mestská polícia navrhuje rozšíriť členov 

miestnej občianskej poriadkovej služby o štyroch členov.  

 

 

7 Materiálno technické zabezpečenie, vzdelávanie a informovanosť 

verejnosti 
 

7.1 Vozový park a spotreba PHM 
 

Mestská polícia v roku 2020 disponovala 11- imi motorovými vozidlami ( z toho 

jedno je určené k vyradeniu) a 5-imi bicyklami (4 zakúpené v roku 2000, 1 v roku 2005).  

Z dôvodu priaznivejšej ceny paliva v porovnaní s benzínom boli v minulosti v 

čase ich nákupu (2009-2013) do vozidiel Dácia a Octávia Tour zakúpené a nainštalované 

systémy s LPG. Vďaka tomuto alternatívnemu pohonu štyroch vozidiel mestská polícia 

po roky ich prevádzkovania ušetrila na pohonných látkach nemalé finančné prostriedky.  
 

Spoľahlivosť prevádzky vozidiel s pohonom LPG je však vo veľkej miere závislá 

od dobrého technického stavu motora, čo je aktuálne problém s ohľadom na vysoký počet 

najazdených kilometrov vozidiel MsP s nainštalovaným LPG (240 000 až 350 000 km v 
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mestskom režime). Problém sa prejavuje vo vyššej poruchovosti motorov, ale aj 

ostatných častí opotrebovaných vozidiel používaných mestskou políciou.  
 

Z dôvodu šetrenia peňažnými prostriedkami vynaloženými za opravy sa preto 

mestská polícia snaží uvedené vozidlá využívať v hliadkovej činnosti príslušníkmi menej 

a nahrádza ich dvomi autami Nissan Leaf s elektrickým pohonom. Tie však pre 

kapacitné limity zabudovaných batérii vo vozidle nevydržia ani 12 hodinovú pracovnú 

zmenu, najmä v období s nižšími vonkajšími teplotami, kedy je potrebné interiér vozidla 

aspoň čiastočne zohriať. Povinnosť celodenného osvetlenia vozidla len znásobuje 

energetickú náročnosť prevádzky elektrických vozidiel a znižuje ich dojazd.  
 

Pre zabezpečovanie plnenia kladených úloh mestskej polícii by bolo potrebné 

vykonať obnovu zastaralých a opotrebovaných vozidiel za novšie, spoľahlivejšie 

a úspornejšie. 

 

Tabuľka 17  Medziročná komparácia najazdených km a výdavkov za PHL 
 

     2014     2015 2016 2017 2018 2019 2020 

celkom v € 19 668,- 18 245,- 16 700,- 21 044,- 17 635,- 17 984,- 18 334,- 

celkom km 172 005 169 643 171 348 171 572 173 910 195 743 200 498 

 

Tabuľka 18  Špecifikácia vozidiel mestskej polície 
 

 značka ev. číslo typ nákup km pohon majáky využitie 

1 Škoda Octávia NR 159FK sedan 10/2007 99 667 benzín nie 
hliadková 

činnosť 

2 Škoda Octávia NR 159FC kombi 06/2009 242 793 
benzín 

/LPG 
áno 

hliadková 

činnosť 

3 Dácia Logan NR 159FS kombi 09/2010 148087 
benzín 

/LPG 
áno 

hliadková 

činnosť 

4 Dácia Duster NR 159FT SUV 10/2010 266 870 
benzín 

/LPG 
nie 

hliadková 

činnosť 

5 Škoda Yeti NR 571GM SUV 07/2012 179 749 benzín áno 
hliadková 

činnosť 

6 Dácia Duster* NR 321HF SUV 12/2013 349 403 
benzín 

/LPG 
áno 

hliadková 

činnosť 

7 Škoda Yeti NR 151IR SUV 09/2016 150 067 benzín nie 
hliadková 

činnosť 

8 Nissan Leaf NR 818JJ hatchback 02/2018 81 452 elektrika nie 
hliadková 

činnosť 

9 Nissan Leaf NR 584JM hatchback 02/2018 79 816 elektrika nie 
hliadková 

činnosť 

10 Dácia Duster NR 032KV SUV 11/2020 5 941 
benzín 

/LPG 
nie 

hliadková 

činnosť 

11 
Hyundai 

Tucson 
NR 036LG SUV 11/2020 666 benzín nie 

vedenie MsP, 

velitelia, 

zásobovanie 
 

*Určené k vyradeniu z dôvodu opakovanej vysokej poruchovosti a počtu najazdených kilometrov 
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7.2  Rádiostanice 
 

Mestská polícia počas roka 2020 uskutočnila výmenu rádiostaníc (vysielačiek), 

ktoré boli svojou technológiou zastaralé, príslušníci často krát zaregistrovali výpadky 

alebo nekvalitu spojenia a konštatovali, že nevyhovujú súčasným požiadavkám. 

  Zakúpené moderné nové LTE rádiostanice značky REDELL (14 kusov 

vysielačiek) pracujú na princípe SIM kariet mobilných telefónov, kvalitatívne lepší signál 

je šírený cez GSM bránu prostredníctvom GSM siete (Globálny systém pre mobilnú 

komunikáciu). Kvalita prenášaného signálu nie je ovplyvňovaná zástavbou či inými  

mechanickými prekážkami, rovnako nie je ovplyvňovaná ani vzájomnou vzdialenosťou 

vysielateľa a prijímateľa signálu.  

Príslušníci mestskej polície po používaní nových rádiostaníc konštatovali vyšší 

komfort pri odovzdávaní a prijímaní správ počas výkonu ich hliadkovej služby. 

 

 

7.3  Internetová stránka 
 

Mestská polícia v Nitre mala, ako prvá mestská polícia v SR, zriadenú a priebežne 

dopĺňanú internetovú stránku www.mspnitra.sk, ktorá slúži na informovanie širokej 

verejnosti o rôznych udalostiach, aktuálnych upozorneniach, výzvach, prípadne slúži ako 

prehľad pre občanov o činnosti mestských policajtov v ich meste.  

Na ilustráciu uvedieme, že na aktuálne informovanie občanov o stratených 

a nájdených zvieratách alebo predmetoch slúži podrubrika Straty a nálezy. 
 

Informácie z internetovej stránky mestskej polície sú pravidelne využívané inými 

webovými portálmi, predovšetkým informačnými masmédiami, ktoré vybrané 

informácie z činnosti MsP Nitra zverejňujú ďalej na svojich webových sídlach.  

Stránka slúži i na informovanie spolupracujúcich subjektov na celom Slovensku, 

predovšetkým o aktuálnych organizačných usmerneniach o realizácii kurzov odbornej 

spôsobilosti ŠVS pri mestskej polícii. 
 

V hlavnom menu stránky sú naprogramované jednotlivé rubriky a podrubriky: 

• Ochrana osobných údajov, 

• Organizačná štruktúra MsP, 

• Kamerový systém, 

• Pult centralizovanej ochrany, 

• Detské dopravné ihrisko, 

• História polícií, 

• Činnosť mestskej polície, 

• Práva a povinnosti, 

• Straty a nálezy, 

• Dokumenty, 

• Kontakty,  

• Mapa stránok, 

• Sebareflexia. 
 

Vizuálna stránka webového portálu mestskej polície je ilustrovaná v prílohe B 

predkladaného materiálu (s. 39) 
 

Každý týždeň na webovej stránke mestská polície poskytuje týždenný prehľad 

prípadov alebo zásahov príslušníkov Mestskej polície v Nitre. Do tohto prehľadu nie sú 

zaradené riešenia všetkých priestupkov alebo správnych deliktov, ktoré príslušníci riešili 

či objasňovali, pretože opis tejto každodennej štandardnej práce by mohol pre občana 

http://www.mspnitra.sk/
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pôsobiť neprehľadným alebo nezaujímavým dojmom. Preto sme sa rozhodli v krátkosti 

na webovej stránky zverejňovať či opísať iba tie udalosti, ktoré sú o niečo 

neštandardnejšie, možno zaujímavejšie alebo sme presvedčení, že by občania o nich 

vedieť mali. 
 

Kompletnú a podrobnú správu o činnosti Mestskej polície v Nitre za uplynulý 

kalendárny rok na našej stránke pre občanov či pre akékoľvek iné orgány a inštitúcie 

zverejňujeme vždy po prerokovaní poslancami Mestského zastupiteľstva v Nitre. 

 

 

8  Riadenie MsP a kontrola výkonu činnosti príslušníkov 
 

Za účelom kvalitného, zákonného a efektívneho plnenia základných úloh 

a výkonu zákonných oprávnení a povinností riadiaci pracovníci MsP počas kalendárneho 

roka priebežne vykonávajú kontroly výkonu služby príslušníkov mestskej polície 

vo všetkých pracovných zmenách i funkčných zaradeniach. 
 

Kontrolná činnosť bola orientovaná na plnenie zadaných úloh, dodržiavanie 

povinností, kontrolovaná bola prítomnosť hliadok na zverených úsekoch, ustrojenie 

hliadok, kontrola výkonu služby a komunikácie s občanmi.  

Zistené nedostatky nižšej spoločenskej nebezpečnosti sa týkali reálneho 

usmernenia výkonu služby, vhodnosti použitia ochranných pomôcok, správnosť 

vypisovania pokutových blokov, údajov do správ zo služby či úradných záznamov, 

dodržiavania smerníc mestskej polície alebo správnej kvalifikácie zistených skutkov.  
 

Pri nástupoch do služby, ako aj počas jej výkonu, vedúci zamestnanci u 

príslušníkov vykonali 34 dychových skúšok na požitie alkoholu, môžeme konštatovať, 

že po vyhodnotení boli všetky s negatívnym výsledkom.  

 

 

9  Záver 
 

 Mestská polícia v Nitre ako poriadkový útvar mesta v roku 2020 zabezpečovala 

úlohy vymedzené zákonom SNR č.564/1991 Zb. o obecnej polícii v súlade s platnou 

Ústavou Slovenskej republiky, so zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi 

predpismi SR a jej činnosť tak smerovala k ochrane života, zdravia a majetku obyvateľov 

majetku  mesta Nitra, ako aj iných občanov či návštevníkov nachádzajúcich 

sa v katastrálnom území nášho mesta. 
 

O služobnej činnosti, dosiahnutých výsledkoch a problematike v okrskoch 

pravidelne informovali náčelník, zástupca náčelníka alebo velitelia príslušných obvodov 

poslancov na zasadnutiach výborov mestských častí. Rovnako o svojej činnosti mestská 

polícia v priebehu roka 2020 pravidelne priebežne informovala primátora mesta, mestskú 

radu, mestské zastupiteľstvo a Komisiu pre životné prostredie, verejný poriadok 

a komunálne činnosti Mestského zastupiteľstva v Nitre. Za účelom objektívneho 

poznania podrobnejších faktov a údajov boli tieto informácie predkladané aj v písomnej 

forme. Dôraz sme kládli na zabezpečenie a ochranu verejného poriadku pri 

zhromaždeniach občanov, športových akciách, kultúrno-spoločenských podujatiach i 

ďalších pouličných aktivitách. Výkon služby bol zameraný na zaistenie bezpečia 

obyvateľov mesta, návštevníkov Nitry a na ochranu ich života, zdravia a majetku, vrátane 

ochrany majetku mesta. 
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Objektívne môžeme skonštatovať dobrú a efektívnu spoluprácu s príslušnými 

oddeleniami Policajného zboru SR nielen na úseku vzdelávania, ale aj pri realizácii 

oprávnení pri zabezpečovaní verejného poriadku. Čiastkový, avšak iba parciálny, 

nedostatok vidíme v občasnej diferenciácii oprávnení a vymedzovaní vecnej príslušnosti 

pri riešení určitého druhu porušení právnych noriem, kedy majú jednotliví jedinci PZ SR 

tendenciu voči poriadkového útvaru mesta striktne uplatňovať subsidiárny princíp pri 

kontrole kriminality poukazujúc na zákon o obecnom zriadení. 
 

V roku 2021 chceme realizovať a zdokonaľovať činnosť mestskej polície v týchto 

oblastiach: 

• stabilizovať existujúci personálny stav príslušníkov,  

• primerane finančným prostriedkom navýšiť stav príslušníkov, 

• priestorová modernizácia mestského kamerového systému, 

• modernizácia výzbroje príslušníkov, 

• príprava podkladov pre vybudovanie samostatného monitorovacieho pracoviska 

mestského kamerového systému, 

• obmena vozového parku, 

• koncepcia pravidelného vzdelávania a skvalitňovania výkonu služby, 

• mediálna a komunikačná stratégia. 

 

Hlavné oblasti, ktorým sme venovali zvýšenú pozornosť za rok 2020, boli 

zhodnotené a prezentované v obsahu tohto predkladaného materiálu. Mestská polícia je 

nastavená postupne zefektívňovať svoj výkon po kvalitatívnej i kvantitatívnej stránke, 

niektoré plánované predsavzatia sú však realizovateľné v dlhšom časovom horizonte 

alebo ich realizácia je závislá od finančných možností mesta Nitry. Preto v ich napĺňaní 

budeme aj v nasledujúcom roku priebežne pokračovať.  
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Príloha A   Stratifikácia kamier inštalovaných v MKS Nitra 

 

Mestský kamerový systém v Nitre 

 počet typ                                umiestnenie - lokalita 

Mestská časť Staré mesto 

1 otočná križovatka ulíc Štefánikova trieda a Rázusova  

2 otočná Štefánikova trieda – pešia zóna, Svätoplukovo nám., Kupecká, (NISYS) 

3 otočná križovatka ulíc Mostná, Kmeťkova  

4 otočná križovatka ulíc Farská, Kupecká, Na Vŕšku 

5 otočná križovatka ulíc Farská, Pri Synagóge  

6 otočná križovatka ulíc Štefánikova trieda, Štúrova 

7 otočná križovatka ulíc Štefánikova trieda, Coboriho, Richtára Pelegrína 

8 otočná križovatka ulíc Štúrova, Hollého, Párovská  

9 otočná križovatka ulíc Štefánikova trieda, Palárikova, Farská 

10 otočná ulica Piaristická 

11 statická ulica Mlynská (od Štefánikova tr.) 

12 otočná križovatka ulíc Štefánikova trieda, Radlinského 

13 otočná križovatka ulíc Mostná, Farská, Ďurkova 

14 otočná kruhová križovatka Naperwillská, Mostná, Wilsonovo nábrežie, Parkové nábrežie 

15 otočná križovatka ulíc Fraňa Mojtu, Radlinského, Kúpeľná 

16 otočná ulica Podzámska (parkovisko) 

17 otočná Námestie Kráľovnej pokoja, ulica Cintorínska  

18 otočná križovatka Župné nám., ul. Jesenského, J. Kráľa 

19 otočná Mestský park - Sihoť 

20 otočná ulica Podzámska (parkovisko pred zimným štadiónom) 

21 otočná križovatka ulíc Párovská, Mariánska  

22 otočná ulica Staničná 

23 otočná križovatka ulíc Janka Kráľa, Vodná 

24 otočná ulica Štúrova (Azylový dom) 

25 otočná ulica Mostná (križovatka s ul. Kmeťkova) 

26 otočná ulica Mostná (pred DAB) 

27 otočná ulica Mostná (pred poisťovňou UNIQA) 

28 otočná križovatka ulíc Mostná (č. 11 pred bývalou Ferenitkou), Podzámska 

29 otočná križovatka ulíc Štúrova, Cintorínska, Palánok 

30 otočná Pribinovo námestie (Corgoň), ulice Samova a Východná 

31 statická ulica Cintorínska 

32-40 statická ulica Kmeťkova 

41-71 statická ulica Mostná 
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Nitra – sídlisko Chrenová 

1 otočná ulica Tr. A. Hlinku (univerzity) 

2 otočná križovatka ulíc Tr. A. Hlinku, B. Slančíkovej, Akademická 

3 otočná križovatka ulíc Výstavná, Lúčna 

4 otočná križovatka ulíc Výstavná, Fatranská 

5 otočná križovatka ulíc Dlhá, Výstavná 

6 otočná križovatka ulíc Tr. A. Hlinku, Chrenovská, Dlhá  

7 otočná Chrenovský most, Nábrežie mládeže, B. Slančíkovej 

8 otočná Nábrežie mládeže - detské dopravné ihrisko 

    

Nitra – sídlisko Klokočina 

1 otočná križovatka ulíc Hviezdoslavova, Dolnočermánska, Mikovíniho 

2 otočná ulica Dolnočermánska (detské ihrisko za OD Billa) 

3 otočná Športová hala parkovisko, Dolnočermánska ul.  

4 otočná ulica Na Hôrke (pri ZŠ) 

5 otočná križovatka ulíc Na Hôrke, Kmeťova, Partizánska 

6 otočná ulica Jurkovičova (tržnica) 

7 otočná križovatka ulíc Bellova, Čajkovského  

8 otočná križovatka ulíc Považská, Kmeťova, Murániho 

9 otočná križovatka ulíc Dolnočermánska , Golianova 

10 otočná ulica Popradská - skatepark 

11 statická ulica Popradská - skatepark 

12 statická ulica Popradská - skatepark 

13 otočná  ulica partizánska č.64 

Nitra – mestská časť Dolné Krškany 

1 otočná križovatka ulíc Roľnícka a K rieke 

   

Nitra – mestská časť Dražovce 

1 otočná križovatka ulíc Topoľčianska, Sčasného, Pekná (pri Jednote) 

2 otočná križovatka ulíc Jána Zelenáka a Atlasova (pri krčme) 

3 otočná  ul. Kultúrna 

4 otočná  križovatka ul. Topoľčianska a ul. Jána Zelenáka 

5 otočná  križovatka ul. Ščasného. a ul. Hamuliakova 

6 otočná križovatka ul. Ščasného. a ul. Atlasova 

7 statická križovatka ul. Jána Zelenáka a ul. Atlasova 

8 statická križovatka ul. Jána Zelenáka a ul. Atlasova 

9 otočná križovatka ul. Belopotockého a ul. Vŕbová 

   

 Nitra – mestská časť Mlynárce 

1-5 statická ul. Telgártska 
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Príloha B   Ilustračný obrázok úvodnej strany webového portálu MsP Nitra 

 

 

 
 

 


