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Správa o preventívnych aktivitách realizovaných 
Mestskou políciou v Nitre za rok 2017 

 
 
 
1   Charakter preventívnych aktivít MsP 

 
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 (vrátanie alkoholu a fajčenia), a patologického hráčstva, 
diváckeho násilia, sexuálneho zneužívania detí, syndrómu týraných a zneužívaných detí. 

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

 
1.1 Základné atribúty aktivít : 
• komplexnosť programu prevencie kriminality  
• adresnosť vybraných preventívnych aktivít   
 

V školskom prostredí boli využité 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.  

  
Tieto aktivity boli realizované, ako aj v predošlých rokoch, najmä formou interaktívnych 

prednášok, rád, besied, stretnutí a poradenstva 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. 
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2  DRUHY PREVENTÍVNYCH AKTIVÍT 
 
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. 
 
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 

 

 
 
3   PRÍPRAVA PREVENTÍVNYCH AKTIVÍT 
 

Nakoľko určitá protispoločenská činnosť sa môže javiť ako náhodná alebo 
v predpokladanej kontinuite na určitý jav, pri navrhovaní a príprave preventívnych aktivít 
MsP Nitra vo všeobecnosti zrealizujeme analýzu východiskovej situácie a kriminogénnych 
faktorov. Pri dôkladnejšej analýze a štatistickom spracovaní všetkých dostupných faktorov 
môžeme zistiť, že rôzne druhy protispoločenskej činnosti majú tendenciu: 

• vyskytovať sa na určitých miestach, 
• prejavovať sa v určitom čase, 
• prejavovať sa určitým spôsobom, 
• ohrozovať určitý okruh ľudí, 
• dopúšťa sa jej určitý okruh ľudí. 

 
Pred vlastnou realizáciou preventívnych programov sme vytvorili  komplexnú 

predstavu o zámeroch prevencie: 
• identifikáciou sociálneho problému    - na čo chceme pôsobiť, 
• stanovením cieľov preventívnych intervencií       - čo chceme dosiahnuť, 
• vymedzením objektu preventívnych intervencií  - na koho chceme pôsobiť, 
• definovaním subjektu preventívnych intervencií  - s kým chceme pôsobiť, 
• vytipovaním foriem, metód preventívnych intervencií - ako chceme pôsobiť, 
• stanovením etapizácie preventívnych intervencií - kedy pôsobiť,  
• prognózovaním presunu problému                  - nechcené dôsledky pôsobenia, 
• finančným zabezpečením preventívnych intervencií - kvantifikácia pôsobenia, 
• určením kritérií účinnosti preventívnych intervencií - ako a čo hodnotiť, 
• náväznosťou a udržateľnosťou intervencií  - kontinuita pôsobenia. 
 
 
4  TÉMY PREDNÁŠOK PREVENTÍVNEHO PROGRAMU MSP NITRA 

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

- prevencia v doprave,  
- bezpečný kontakt so psom,  
- ukážky kynológie. 
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Cieľová skupina  sú deti predškolského veku do 6 rokov – prípravný ročník v materských 
školách (ďalej MŠ). Cieľom preventívnych aktivít je 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 všeobecnej úrovni do reálneho života, poukázať na základné normy slušného 
a bezpečného správania. 
 
4.2 „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 sú žiaci základných škôl (ďalej ZŠ) vo veku 7 – 10 rokov. Cieľ 

preventívnych aktivít je 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, 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. 

 
4.3 „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, čiastkovými cieľmi 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 javy  mládeže, 
ukázať východiská alebo spôsoby riešenia a správania sa v kritických situáciách ohrozujúcich 
život, zdravie alebo majetok, zmenšiť konzumentskú komunitu a dopyt po drogách. 
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Formy a metódy: 
• interaktívne dialógy, 
• aktívne počúvanie ich názorov, 
• riešenie problémov, 
• používanie pripraveného grafického materiálu, 
• riešenie modelových situácií, scénok, názorných ukážok, 

 
4.4 „Prednášky a interaktívne  dialógy pre seniorov“  na témy: 

- bezpečne doma,  
- bezpečne na ulici. 

Cieľom je znižovanie trestnej činnosti páchanej na senioroch, subcieľmi: 
- zvýšenie informovanosti a sociálnych zručností seniorov v oblasti svojej bezpečnosti 

a ochrany majetku, 
- obmedzovanie príležitostí osôb páchajúcich kriminalitu na senioroch, 
- zlepšenie kvality života seniorov zvýšením pocitu bezpečia vo svojom okolí, 
- zmobilizovanie skupiny dobrovoľníkov, ktorá bude aj po ukončení projektu 

spolupracovať pri prevencii trestnej činnosti na senioroch. 
 
4.5 „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 
 
 
5  REALIZOVANÉ AKTIVITY 
 
5.1 „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 
 

početnosť  
objektov 

dĺžka aktivity  
v min kategória 

DDI ostatné 
aktivity 

spolu DDI ostatné 
aktivity 

spolu 

deti 149 - 149 660 - 660 
žiaci 1 837 4 880 6 717 5 495 16 860 22 355 
študenti - 520 520 - 2 520 2 520 
učitelia, dospelí  20 20 - 120 120 

seniori - - - - - - 

spolu 1 986 5 420 7 406 6 155 19 500 25 655 
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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 
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Graf 4  Percentuálne zobrazenie aktivít prevencie v minútach podľa kategórií 
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5.2  „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, 
• nadviazanie kontaktu s deťmi a žiakmi s cieľom vytvorenia atmosféry dôvery. 
 
5.3  „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.  
 
5.4 „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.. 
 
5.5 „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 
 
5.6 „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. 
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6  PROJEKTY SO ŠPECIÁLNYM ZAMERANÍM 
 
6.1 „Šanca pre bezpečnosť – V. etapa budovania kamerového systému“  +  
      „Šanca pre bezpečnosť – Rekonštrukcia zastaraného kamerového systému“   
pokračovanie v projekte situačnej prevencie dobudovávania kamerového v meste Nitra  

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  (V. etapa) bola na rok 2016  a realizovaná v roku 2017 získaná štátna finančná 
dotácia 40 000,-€.  
 
Na projekt (Rekonštrukcia zastaralého kamerového systému) bola na rok 2017 a realizovaná 
na prelome rokov 2017/2018  získaná  štátna finančná dotácia 20 000,-€. 
 

Realizáciou projektu v tejto etape sa podarilo monitorovať priestor okolia azylového 
domu a obchodného domu Tesco – zintenzívnila sa prevencia pred vandalizmom, 
krádežami, výtržníctvom a prípadným extrémistickým prejavom predovšetkým počas 
športových podujatí. Ďalším monitorovaným miestom je ul. . Kráľa – ul. Vodná v širšom 
centre mesta s priľahlými ulicami, tiež na ul. Kmeťova – ul. Považská, na ul. 
Dolnočermánska – ul. Golianova,  kde často dochádza k porušovaniu zákona o cestnej 
premávke, tiež porušovaniu verejného poriadku, znečisťovania verejného priestranstva 
predovšetkým mládežou, takže monitorovanie priestoru bude nápomocné pri riešení viacero 
druhov protispoločenskej činnosti.  
 
6.2 „STOP počítačovej kriminalite“  – prevencia pred počítačovou kriminalitou   
 

Cieľ: zníženie miery prejavov počítačovej kriminality školskou mládežou. 
Subciele:  zníženie miery počítačovej kriminality páchanej na školskej mládeži 

� zvýšenie miery informovanosti cieľovej skupiny o problematike počítačovej 
kriminality a právneho vedomia dotknutých zákonov z oblasti počítačovej 
kriminality 

� zvýšenie miery informovanosti cieľovej skupiny o porušovaní ľudských práv, 
trestnoprávnej zodpovednosti za svoje správanie a etiky pri používaní 
informačných technológií 

� zvýšenie miery kvality sociálnych vzťahov počas elektronickej komunikácie 
� zvýšenie vzájomnej spolupráce detí a dospelej populácie pri riešení 

porušovania  zákonov vo svete elektronickej komunikácie 
Cieľová skupina: 

� žiaci V. až VI. ročníka vybraných základných škôl vo veku 10-13 rokov 
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6.3 „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 

 
6.4 „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. 
 Cieľová skupina : 

� žiaci vybraných škôl vo veku 15-17 rokov  
� rodičia, zákonní zástupcovia žiakov 
� pedagogickí pracovníci  

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

 
 
6.5  „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, 
� zvýšenie miery informovanosti a  pripravenosti pedagogických 

pracovníkov škôl. 
Cieľová skupina: 

� mládež vo veku 15 – 17  rokov  
� rodičia, blízki príbuzní, zákonní zástupcovia  
� učitelia, koordinátori prevencie, vychovávatelia. 
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 Metódy práce : 
� interaktívne dialógy,  
� riešenie modelových situácií,  
� hranie rolí, 
� prieskum, 
� informačná kampaň,  
� prednášky a besedy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vyššie spomenuté aktivity realizovali: 

• Mgr. Miroslav Duchoň,  
• Mgr. Zuzana Bucheňová, 
• vybraní príslušníci Mestskej polície v Nitre, 
• v aktívnej spolupráci s : 

- Centrom psychologicko-pedagogického poradenstva a prevencie v Nitre 
- Sociálnou kuratelou UPSVaR-u v NItre 
- CVČ Domino 
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7  DETSKÉ DOPRAVNÉ IHRISKO V NITRE 
 
 
„Detské dopravné ihrisko“ – zriadené 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 pre účely aktivít v prevencii v doprave. 
 
Cieľ: 

- zníženie detských obetí 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-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 
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 kompetentnému príslušníkovi MsP Nitra. 

 
 
Počas sezóny 2017 sa od 11. apríla do 18.októbra 2017 na DDI zúčastnilo v rámci 

prevencii v doprave takmer všetky nitrianske základné školy, desať základných škôl 
z blízkych obcí a šesť materských škôl v celkovom počte 2046 účastníkov (149 detí a 1837 
žiakov) počas 5495 minút.  
• 149 detí z materských škôl,  
• 1837  žiakov nitrianskych základných škôl a základných škôl okolitých obcí  (bližšie 
Tab. 1, s.7) 

 
 Hliadkami je DDI pravidelne kontrolované, na areál bol umiestnená i kamera 
z monitorovacieho systému, čo spôsobilo, že dopravné značky sú poškodené minimálne 
a ojedinele, nebola potrebná žiadna vážnejšia oprava alebo výmena. 
  
 Na internetovej stránke MsP Nitra bola zriadená rubrika DDI s prehľadným 
harmonogramom a s odkazom a kontaktmi na kompetentných príslušníkov mestskej polície, 
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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. Na stránku bola 
umiestnená i mapa, aby mohli školy nájsť areál DDI.  
  
 Základné školy sú postupne oslovované s ponukou absolvovať dopravnú výchovu, 
prípadne sa vedenie škôl samo iniciatívne kontaktuje kompetentnému príslušníkovi MsP 
Nitra. 
  
 

 
Vyššie spomenuté aktivity realizovali: 

• Mgr. Miroslav Duchoň.  
• Mgr. Zuzana Bucheňová, 
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8  ŠKOLIACE A VÝCVIKOVÉ STREDISKO PRI MsP V NITRE ( ŠVS) 
 

V roku 2015 bola dokončená prestavba miestnosti policajtov na útvare MsP Nitra, 
ktorej cieľom bolo zo získaných finančných prostriedkov vytvoriť učebňu pre ŠVS. Výhody 
tohto kroku vidíme v organizačnej operatívnosti, rýchlej kontroly edukačného a iného procesu 
v ŠVS a v ušetrení finančných nákladov za prenájom učebnej miestnosti. 

 
 
8.1 Úlohy ŠVS 
 
 Organizáciu a výkon vzdelávania v rámci odbornej prípravy príslušníkov obecnej 
polície vykonáva Školiace a výcvikové stredisko pri MsP Nitra v zmysle ust. §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. 
 
 
8.2 Ciele ŠVS 
 

Primárnym cieľom bolo 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. 
 
 
8.3 Kurzy ŠVS 

 
V roku 2017 ŠVS zorganizovalo dva kurzy, prvý od 20. marca do 6. júna 2017, druhý 

od 18. septembra do 1. decembra 2017.  
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 140 vyučovacích hodín. 
 

• Kurz od 20.marca do 6. júna 2017 
 

Po zaslaní ponúk sme prijali žiadosti pre 23 frekventantov z Levíc (2), Nitry (2), 
Bratislava (1), Dvory nad Žitavou (1), Piešťany (4), Trnava (2), Komárno (2), Pezinok (2), 
Banská Štiavnica (1), Hlohovec (3), Handlová (1), Nová Baňa (1), Dolný Kubín (1) 

 
Odborná príprava bola zrealizovaná bez porušenia schváleného Poriadku školiaceho 

a výcvikového strediska. Účastník z MsP Hlohovec z kurzu odišiel a viac nenastúpil, 
z odbornej prípravy bol vylúčený. Skúšky odbornej spôsobilosti frekventanti absolvovali v 
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dňoch 12 – 13. júna 2017. Skúšok sa zúčastnilo všetkých 22 frekventantov a všetci skúške 
vyhoveli. 

Vedomosti viacerých frekventantov na záverečnej skúške komisia zhodnotila ako 
vynikajúce. 
 

• Kurz od 18.septembra  do 1. decembra 2017 
 

Po zaslaní ponukových listov mestám a obciam sme prijali žiadosti pre 38 
frekventantov zo Šale (2), Nitra (3),Partizánske (2), Žiar nad Hronom (1), Senec (1), Trnava 
(4), Malacky (1), Veľký Krtíš (3), Komárno (2), Trenčín (4), Bratislava (8), Galanta (1), 
Handlová (3), Hnúšťa (1), Banská Bystrica (1), Dvory nad Žitavou (1). 
 

Odborná príprava bola zrealizovaná bez porušenia schváleného Poriadku Školiaceho 
a výcvikového strediska. Účastník z MsP Komárna na kurz nenastúpil a účastník z MsP 
Trenčín z kurzu odišiel a viac nenastúpil, z odbornej prípravy bol vylúčený. Skúšky odbornej 
spôsobilosti frekventanti absolvovali v dňoch 6. – 8. decembra 2017. Skúšok sa zúčastnili 
všetci 36 frekventanti, jeden (Senec) skúške nevyhovel. Opravné skúšky sa budú 
organizovať vo februári 2018.  

Vedomosti viacerých frekventantov na záverečnej skúške komisia zhodnotila ako 
vynikajúce. 
 
 
 
Vyššie spomenuté aktivity realizovali: 

• Mgr. Miroslav Duchoň,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

                   Mgr. Miroslav Duchoň  
 


