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Správa o preventívnych aktivitách realizovaných 
Mestskou políciou v Nitre za rok 2012 

 
 
 
1   ÚVOD – CHARAKTER PREVENTÍVNYCH AKTIVÍT 

 
Preventívne aktivity Mestskej polície v Nitre  na úseku prevencie kriminality v tejto správe sú 
pokračovaním aktivít realizovaných v  predchádzajúcom období.  

 
Základné atribúty aktivít: 

• komplexnosť programu prevencie kriminality  
• adresnosť vybraných preventívnych aktivít   
 
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, 

• upozorniť a poradiť deťom i starším občanom proti konkrétnemu i potencionálnemu 
násiliu, nebezpečenstvu, 

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

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

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

skutočnosti, 
• dopravná výchova na všeobecnej úrovni, jej aplikácia do reálneho života. 
 

Nové preventívne aktivity boli naprojektované na objekty pôsobenia, u ktorých sme 
praxou zistili absenciu preventívnych aktivít, väčší nárast  protispoločenskej činnosti alebo 
sme boli oslovení iným subjektom  k spoločnému projektu. 

 
 
 

2  DRUHY PREVENTÍVNYCH AKTIVÍT 
 
Realizované aktivity sú špecifikované podľa: 
• objektov pôsobenia :                                   

� práca s deťmi  
� práca s mládežou 
� práca so seniormi 
� práca s širokou verejnosťou 
� práca s vybranými komunitami 

• typu preventívnej aktivity : 
� sociálna prevencia 
� situačná prevencia 
� viktimačná prevencia 
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3  TÉMY PREDNÁŠOK PREVENTÍVNEHO PROGRAMU MSP NITRA 
 

 
• „ Prednášky a interaktívne  dialógy pre základné a stredné školy“  na témy:  

� bezpečne doma,  
� bezpečne na ulici,  
� prevencia v doprave,  
� bezpečný kontakt so psom,  
� prevencia drogových závislostí,  
� trestnoprávna zodpovednosť, 
� šikanovanie, 
� kyberšikana, internet  
� obchodovanie s ľuďmi,  
� rasizmus a xenofóbia.  

 
 
 

4  REALIZOVANÉ AKTIVITY 
 
 
 
4.1 „Prednášky a interaktívne  dialógy“  o prevencii protispoločenskej činnosti 
v materských, základných, stredných školách a pre iné sociálne skupiny na rôzne témy 
pripravené a realizované preventistami MsP (bližšie Tab 1, Graf 1 – 4).  
 
 
 
Tab 1 Početnosť objektov prevencie podľa vekových kategórií a dĺžky aktivity 
 

kategória početnosť objektov dĺžka aktivity v min 

deti 342 640 

žiaci 5241 15410 

študenti 2147 24960 

učitelia 695 1080 

rodičia 779 600 

seniori 450 1560 

spolu 9654 44250 
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Graf 1 Početnosť objektov prevencie podľa kategórií 
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Graf 2  Percentuálne zobrazenie objektov prevencie podľa kategórií 
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Graf 3  Aktivity prevencie v minútach podľa kategórií 
 

640 min

15410 min

24960 min

1080 min 600 min
1560 min

0

5000

10000

15000

20000

25000

deti žiaci študenti u čitelia rodi čia seniori

 
 
 
Graf 4  Percentuálne zobrazenie aktivít prevencie v minútach podľa kategórií 
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4.2  „Ukážky z pracovnej kynológie“ psovodov Mestskej polície v Nitre, kde cieľom je nielen 
ukázať jednotlivé prvky výcviku, ale aj upozorniť žiakov na:  
• možné nebezpečenstvo zo strany cudzích, osamotených, túlavých, chorých psov, 
• možnosti ochrany pred psom, 
• rady a povinnosti pri držbe a chovaní psa, 
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• nadviazanie kontaktu s deťmi a žiakmi s cieľom vytvorenia atmosféry dôvery. 
 
4.3  „Internetová stránka MsP“ – jej priebežná aktualizácia , textovo i obrazovo  doplnená o: 
• témy prevencie kriminality zamerané pre mládež a dospelých 
• zaujímavosti a štatistiky z činnosti MsP Nitra 
• nové právne predpisy týkajúce sa činnosti MsP Nitra 
• zverejnenie všetkých aktuálnych informácií.  
 
4.4 „Individuálne poradenstvo a pohovory“  :  
• s maloletými a mladistvými zachytenými pri protispoločenskej činnosti hliadkami MsP, 

koordinovanie ďalších postupov pri riešení konkrétnej sociálnej situácie, 
• s rodičmi týchto zachytených, 
• poskytnutie rád obetiam šikanovania, domáceho násilia, 
• v oblasti tvorby preventívnych programov a pod., 
• poskytnutie kontaktov a odporučenie na odborníkov podľa špecifickosti problému.. 
 
4.5 „Informa čné upozorňujúce kampane“  
 

a) Kampaň  –  Dopravné situácie 
cieľová skupina : vodiči motorových vozidiel 
cieľ   : dodržiavanie dopravných predpisov 
formy a metódy : upozornenia a výzvy vo forme distribuovaných letákov na vozidlo na 
                                      miestach, kde boli osadené nové dopravné značenie, prípadne platná 
                                      novelizovaná všeobecná úprava, dočasná dopravná úprava 
b) Kampaň  – „Auto nie je výkladná skriňa pre zlodeja“ 
cieľová skupina : vodiči motorových vozidiel 
cieľ   : zníženie miery vykrádania motorových vozidiel 
formy a metódy : upozornenia a výzvy vo forme distribuovaných letákov na vozidlo na 
                                      miestach s vyšším kriminogénnym faktorom, väčším počtom  
                                      parkovacích miest a vyššou anonymitou 
 

c) Kampaň  – „Spolu a čisto“ 
cieľová skupina : občania, verejnosť 
cieľ   : zníženie miery znečistenia v mestských častiach 
formy a metódy : upozornenia a výzvy vo forme distribuovaných letákov, informácie 
o zákonnom likvidovaní odpadu 
 
d) Kampaň  – „Bezpečný vchod“ 
cieľová skupina : občania, verejnosť 
cieľ   : zníženie miery bytových krádeží, znečistenia vchodov 
formy a metódy          : upozornenia a výzvy vo forme distribuovaných letákov a rozhovorov  

s domovníkmi 
 
4.6 „Spoločné ráno“ – preventívna aktivita na úseku prevencie v doprave dohľad nad 
bezpečným príchodom do školy hliadkami MsP Nitra, priebežné sprevádzanie školákov cez 
frekventované a exponované priechody pre chodcov v blízkosti základných škôl. 
 
4.7  „Mobility week“ – trojdňová realizácia preventívnej aktivity v spolupráci s Mestom Nitra 
a CVČ Domino pre žiakov základných škôl ročníkov 5-9 na tému prevencia v doprave 
s cieľom znižovania detských obetí dopravných nehôd spojená s bezpečným sprevádzaním 
detí a žiakov cez cestu do škôl.. 
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5  PROJEKTY SO ŠPECIÁLNYM ZAMERANÍM 
 
5.1 „Šanca pre bezpečnosť“  – Kamerový monitorovací systém - pokračovanie v projekte 
situačnej prevencie dobudovávania kamerového v meste Nitra – nainštalovanie troch kamier  

Cieľ:   zníženie miery extrémizmu, vandalizmu, graffitti a inej protispoločenskej 
činnosti v meste Nitra 

Subciele: zvýšená miera objasnenosti priestupkovosti a kriminality, 
� zvýšená miera identifikácie páchateľov vandalizmu, 
� zvýšená miera kvality života občanov. 

Cieľová skupina: 
� mládež a občania mladšieho stredného veku, 
� sociálne neprispôsobiví občania, 
� nedisciplinovaní vodiči. 

 Metódy práce : 
� inštalovanie bezpečnostných prvkov,  
� upgrade softvéru. 

Na projekt nebola získaná finančná dotácia. V súčasnosti v prevádzke 31 kamier, v roku 2012 
nainštalované dve kamery – Dolné Krškany, kolumbárium 
 
5.2 „NIEšikanovaNIE“  – prevencia šikanovania, pokračovanie v projekte sociálnej prevencie 
v oblasti prejavov sociálnej patológie vo vzťahoch medzi žiakmi.  

Cieľ:   zníženie miery šikanovania a násilia medzi deťmi 
Subciele:  zvýšená miera pripravenosti reagovať v ohrozujúcich situáciách, o 

spôsoboch obrany  a  možnostiach vyhľadania odbornej pomoci, 
� zvýšenie miery  zručnosti rodičov a učiteľov poznať a identifikovať 

signálne správanie šikanovaných detí, 
� zvýšenie miery  spolupráce medzi žiakmi, učiteľmi a rodičmi. 

Cieľová skupina: 
� žiaci ZŠ vo veku 11-15 rokov,  
� rodičia, blízki príbuzní, zákonní zástupcovia 
� učitelia, koordinátori prevencie, vychovávatelia. 

 Metódy práce : 
� interaktívne dialógy,  
� riešenie modelových situácií,  
� hranie rolí, 
� informačná kampaň,  
� prednášky a besedy 

 
Na projekt nebola získaná finančná dotácia. 
 
 
5.3 „Bezpečný návrat“ – prevencia obchodovania s ľuďmi, pokračovanie v projekte 
viktimačnej prevencie v oblasti organizovaného zločinu obchodovania s ľuďmi vo všetkých 
formách. 

Cieľ:   zníženie počtu obetí trestnej činnosti označovanej ako obchodovanie s ľuďmi 
Subciele:  zvýšená miera pripravenosti cieľovej skupiny reagovať v ohrozujúcich 

situáciách, 
� zvýšená miera informovanosti a právneho vedomia cieľovej skupiny o tomto 

druhu kriminality, 
� zvýšiť sebavedomie a schopnosť improvizácie pri reálnom ohrození, zvýšiť 

šance na bezpečný návrat. 
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 Cieľová skupina : 
� žiaci vybraných škôl vo veku 15-17 rokov (903 žiakov) 
� rodičia, zákonní zástupcovia žiakov (299 rodičov) 
� pedagogickí pracovníci (343 učiteľov) 

 Metódy práce : 
� interaktívne dialógy,  
� riešenie modelových situácií,  
� hranie rolí, 
� informačná kampaň,  
� prednášky a besedy 

Na projekt bola z Rady vlády SR pre prevenciu kriminality získaná štátna dotácia vo výške 
2000,-€ 
 
5.4 „Bezpečne v elektronickom svete“  – prevencia ohrozenia počítačovou kriminalitou   

Cieľ: zvýšiť mieru pripravenosti cieľovej skupiny reagovať v ohrozujúcich situáciách, 
Subciele:  zvýšiť mieru právneho vedomia o možnostiach ochrany pred zneužívaním 

a porušovaním práv počas elektronickej komunikácie, 
� poskytnutie užitočných rád, ako sa vyhnúť možnému zneužitiu počas 

elektronickej komunikácie s dôrazom na základné zásady práce s internetom, 
� zvýšenie kvality sociálnych vzťahov počas elektronickej komunikácie, 

Cieľová skupina: 
� žiaci V. a VI. ročníka vybraných základných škôl vo veku 10-12 rokov 

Na projekt nebola získaná finančná dotácia. 
 
5.5 „Seniori v akcii“  – viktimačná prevencia ohrozenia seniorov protispoločenskou 
činnosťou.  

Cieľ: znížiť mieru páchanej protispoločenskej činnosti na senioroch  
Subciele:  zvýšenie informovanosti a sociálnych zručností seniorov v oblasti vlastnej 

bezpečnosti a ochrany majetku, 
� minimalizácia príležitostí osôb páchajúcich kriminalitu na senioroch, 
� zlepšenie kvality života seniorov zvýšením subjektívneho pocitu bezpečia, 
� zmobilizovanie skupiny dobrovoľníkov, ktorá bude aj po ukončení projektu 

spolupracovať pri prevencii trestnej činnosti na senioroch. 
Cieľová skupina: 

� starší občania vo veku nad 60 rokov (450 seniorov) 
� verejnosť  

 Metódy práce : 
� skupinové a individuálne rozhovory,  
� riešenie modelových situácií,  
� hranie rolí, 
� prieskum, 
� informačná kampaň,  
� pozorovanie, 

Na projekt bola z Rady vlády SR pre prevenciu kriminality získaná štátna dotácia vo výške 
1700,-€ 
 
5.6  „Snehová guľa“  – projekt sociálnej prevencie v oblasti užívania návykových látok 

Cieľ: Zníženie konzumentskej základne drog u detí a mládeže 
Subcieľ:  zvýšenie miery informovanosti  a pripravenosti rodičov správne reagovať pri 

ohrození detí závislosťou, 
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� zvýšenie miery informovanosti a  pripravenosti pedagogických 
pracovníkov škôl. 

Cieľová skupina: 
� mládež vo veku 15 – 17  rokov (1135 žiakov) 
� rodičia, blízki príbuzní, zákonní zástupcovia (480 rodičov) 
� učitelia, koordinátori prevencie, vychovávatelia.(352 učiteľov) 

 Metódy práce : 
� interaktívne dialógy,  
� riešenie modelových situácií,  
� hranie rolí, 
� prieskum, 
� informačná kampaň,  
� prednášky a besedy 

Na projekt bola z Úradu vlády SR pre prevenciu kriminality získaná štátna dotácia vo výške 
5919,-€ 
 
5.7 „PREVTAD“  (PREVencia Tabaku, Alkoholu, Drog) – sociálna prevencia, pokračovanie 
v realizácii vyhľadávacej preventívnej aktivity. 

Cieľ: Znížiť drogovú konzumentskú základňu  mládeže  
Subcieľ: Oddialiť začiatok experimentovania alebo problémového užívania návykových 

látok do vyššieho veku mladých ľudí 
Cieľová skupina: 

� mládež do veku 18 rokov 
Formy a metódy: 
• kontroly užívania alkoholických nápojov a iných návykových látok v nočných 

prevádzkach  , 
• kontroly prevádzok v denných hodinách, 
• kontroly záškoláctva v prevádzkach s hracími automatmi v denných hodinách v čase 

vyučovania. 
 

• Zúčastnených príslušníkov   : 97  
• Skontrolovaných osôb   : 1062 
• Skontrolovaných prevádzok   : 92 
• Časová investícia    : 29 h. 
• Zistené užitie alkoholu   : 19 osôb 
• Počet oznámení na správny orgán  : 19 x 
• Informovaní rodičia    : 17 x 
• Nezákonné podanie alkoholu   : 10 x 
• Uložená pokuta    : 9 x, postúpené na správny orgán 1x  
• Nezákonné podanie tabaku   : 1x 
• Uložená pokuta    : 1x 
• Suma pokút     : 210,-€ 

 
 
Vyššie spomenuté aktivity realizovali: 

• preventista-koordinátor Mgr. Miroslav Duchoň,  
• preventista Mgr. Zuzana Bucheňová, 
• vybraní príslušníci Mestskej polície v Nitre. 
• v aktívnej spolupráci s Centrom psychologicko-pedagogického poradenstva 

a prevencie v Nitre s Mgr. Miroslavou Bírovou. 
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6  DETSKÉ DOPRAVNÉ IHRISKO V NITRE 
 
 
 „Detské dopravné ihrisko“ – 26.9.2012 zriadené a slávnostne otvorené Detské dopravné 
ihrisko (ďalej len DDI) na ul. Nábrežie mládeže v Nitre s dopravnými značkami a svetelným 
zariadením, didaktickou učebňou a 41 bicyklami pre účely aktivít v prevencii v doprave. 

 
Cieľ: Zníženie detských obetí v dynamickej doprave 
Subcieľ:   

� 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 41 bicyklov rôznej 
veľkosti, ktoré sú využívané na praktický nácvik na DDI. Druhá miestnosť slúži na 
teoretickú výučbu, je vybavená bielou mobilnou tabuľou, 16-imi stolmi a 31 stoličkami, 
obrazovou didaktickou výzdobou na stenách. Súčasťou je dámska i pánska toaleta. Tú po 
dohode využíva i skautský oddiel sídliaci v susednej miestnosti spoločnej budovy. 
  
 Na internetovej stránke MsP Nitra bola zriadená rubrika DDI s prehľadným 
harmonogramom a s odkazom a kontaktmi na kompetentných príslušníkov mestskej polície 
a policajného zboru, ktorí majú v náplni práce organizovať aktivity na DDI. V rubrike je i 
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 kompetentnému príslušníkovi MsP Nitra. 
  
 Preventívne aktivity sú realizované v spolupráci a koordinácii s dopravnou políciou PZ 
SR, ktorá vyučuje žiakov štvrtých ročníkov základných škôl v Nitre, mestská polícia žiakov 
tretích ročníkov. 
 V roku 2012 sa na DDI zúčastnilo prevencii v doprave 12 tried v celkovom počte 263 
žiakov počas takmer 27 vyučovacích hodín (bližšie Tab. 2, s.12) 
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Tab 2  Prehľad  zúčastnených na Detskom dopravnom ihrisku v Nitre 
 

 
 

7  ŠKOLIACE A VÝCVIKOVÉ STREDISKO PRI MsP V NITRE 
 

Mestské zastupiteľstvo v Nitre v roku 2011 schválilo predložený návrh na zriadenie 
Školiaceho a výcvikového strediska pri Mestskej polícii v Nitre (ďalej len „ŠVS“) s 
účinnosťou od 1.9.2011. V roku 2012 boli zrealizované dva kurzy v prenajatých priestoroch 
základnej školy Fatranská na sídlisku Chrenová v Nitre. V decembri 2012 bola začatá 
prestavba miestnosti policajtov na útvare MsP Nitra, ktorej cieľom bolo zo získaných 
finančných prostriedkov vytvoriť učebňu pre ŠVS. Výhody tohto kroku vidíme v ušetrení 
finančných nákladov na prenájom učebnej miestnosti, organizačná operatívnosť a rýchla 
kontrola edukačného a iného procesu v ŠVS. 
 

7.1 Úlohy ŠVS 
• Organizácia a výkon vzdelávania v rámci odbornej prípravy príslušníkov obecnej 
polície. Túto činnosť vykonáva Školiace a výcvikové stredisko pri MsP Nitra v zmysle § 8 
ods. 4 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 590/2003 Z. z. o skúškach odbornej 
spôsobilosti príslušníkov obecnej polície a odbornej príprave príslušníkov obecnej polície v 
súlade s §§ 25 a 26 zákona SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších 
predpisov. 
 

7.2 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 v roli 
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.  

 deň od - do min lektor základná škola ročník počet 

1 3.10.2012 09.00 – 10.00 60 MsP MŠ Benkova - 47 

2 4.10.2012 09.00 – 10.30 90 PZ SR Nábrežie mládeže IV. 21 

3 4.10.2012 09.45 – 11.15 90 PZ SR Nábrežie mládeže IV. 20 

4 9.10.2012 09.00- 10.30 90 PZ SR Nábrežie mládeže IV. 20 

5 10.10.2012 09.00 – 11.00 120 MsP Topoľova III. 23 

6 11.10.2012 09.00 – 11.00 120 MsP Topoľova III. 21 

7 18.10.2012 08.30 – 10.00 90 PZ SR kr. Svätopluka IV. 20 

8 18.10.2012 09.15 - 10.45 90 PZ SR kr. Svätopluka IV. 15 

9 19.10.2012 08.30 – 10.30 120 MsP Benkova III. 18 

10 22.10.2012 08.30 – 10.30 120 MsP Benkova III. 23 

11 23.10.2012 08.30 – 10.30 120 MsP Benkova III. 15 

12 24.10.2012 08.45 – 10.15 90 PZ SR Tulipánova IV. 20 

spolu 1200 min 12 tried 263 
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• Sekundárnym cieľom zriadenia ŠVS bolo ušetriť finančné náklady na odbornú 
prípravu budúcich príslušníkov Mestskej polície v Nitre. 
• Terciárnym cieľom bolo kvalitne odborne a morálne pripraviť budúcich príslušníkov 
MsP v Nitre tak, aby boli pripravení spĺňať vysoké nároky na prácu mestského policajta, ktoré 
sú na člena hliadky kladené pri plnení rôznych úloh v Mestskej polície v Nitre. 
 

7.3 Kurzy ŠVS 
• V roku 2012 ŠVS zorganizovalo dva kurzy, prvý od 5. marca do 22. mája 2012, druhý 
od 17. septembra do 29. novembra 2012. Obciam a 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 bola realizovaná 
v prenajatých priestoroch základnej školy Fatranská v Nitre.  
• Pre skvalitnenie výučby bola dohodnutá a zrealizovaná dohoda o spolupráci 
s Krajským policajným riaditeľstvom v Nitre vo forme zabezpečenia lektorov na hodiny 
odborno-policajnej prípravy v počte 172 vyučovacích hodín. 
 

Kurz od 5.marca do 22. mája 2012, 
• Po zaslaní sme prijali žiadosti pre 21 frekventantov, z toho 6 frekventantov MsP Nitra. 
Odborná príprava bola zrealizovaná bez porušenia schváleného Poriadku Školiaceho 
a výcvikového strediska. Skúšky odbornej spôsobilosti frekventanti absolvovali v dňoch 25. 
a 26 mája. Skúšok sa zúčastnili všetci frekventanti, z toho štyria skúške nevyhoveli.  
• Opravné skúšky boli zrealizované 27. júna 2012, skúške opätovne nevyhovel jeden 
frekventant. Vedomosti troch príslušníkov MsP Nitra na záverečnej skúške komisia 
zhodnotila ako vynikajúce. 
 

Kurz od 17.septembra  do 29. novembra 2012, 
• Po zaslaní sme prijali žiadosti pre 21 frekventantov, z toho 6 frekventantov MsP Nitra. 
Odborná príprava bola zrealizovaná bez porušenia schváleného Poriadku Školiaceho 
a výcvikového strediska. Skúšky odbornej spôsobilosti frekventanti absolvovali v dňoch 4. – 
5. decembra 2012. Skúšok sa zúčastnili všetci frekventanti, z toho ôsmi skúške nevyhoveli, 
z toho dvaja frekventanti z MsP Nitra. Vedomosti jedného z príslušníkov MsP Nitra na 
záverečnej skúške komisia zhodnotila ako vynikajúce. 
• Pre obecné polície, ktorých frekventanti skúške nevyhoveli, bolo na 7. januára 2013 
bezplatne ponúknuté celodenné opakovanie učiva, všetci oslovení ponuku prijali a zúčastnili 
sa. Opravné skúšky boli zrealizované 9.1.2013. Skúške opätovne nevyhoveli dvaja 
frekventanti, z toho jeden pre MsP Nitra.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
vypracoval :    ..................................... 

                   Mgr. Miroslav Duchoň  


