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1. Úvod

Nárast kriminality sa priamoúmerne premieta do obáv občanov mesta o svoju 

bezpečnosť, strachu o svoje zdravie a majetok, ako i o bezpečnosť svojich 

najbližších. To sa odráža aj v subjektívnom pocite bezpečnosti občanov i vo 

formovaní verejnej mienky. Tá sa následne premieta nielen v hodnotení polície 

i činnosti samosprávy a jej organizácií všeobecne, prejaví sa aj v zníženej miere 

dôvery občanov v tieto inštitúcie, v ich schopnosť zaistiť ochranu, bezpečnosť a 

verejný poriadok. Bezpečnosť však nie je len vecou konkrétnych územno-

samosprávnych, štátnych alebo súkromných subjektov, ale subsidiárne aj  

samotných občanov.

V tejto oblasti môže MsP zaujať postavenie ako jeden z dôležitých subjektov, 

ktorí participujú na stabilizácii a v ďalšej etape na dosiahnutí poklesu  nápadu 

trestnej činnosti a inej  protispoločenskej činnosti vo všetkých ich formách.

Preto si ako jeden z hlavných cieľov rozvoja MsP v Nitre v dlhodobom výhľade 

ukladáme zabezpečiť a realizovať súbor opatrení, ktoré by tento nepriaznivý stav 

v konečnom dôsledku čo najviac minimalizovali. Výsledok by sa mal prejaviť v 

zlepšení úrovne ochrany života, zdravia a majetku občanov, ako aj iného majetku na 

území mesta, ochrany životného prostredia a stavu verejného poriadku. Sekundárne 

by sa výsledok viacerých synergických opatrení mal prejaviť v obnove dôvery 

občanov v jednotlivé inštitúcie a silu spoločnosti, ale aj v osobných postojoch 

občanov k veciam verejným. 

Z tohto dôvodu je v súčasnej dobe nevyhnutnosťou vypracovať v oblasti 

bezpečnosti rad preventívnych, represívnych i technických opatrení a uviesť ich do 

praxe.

Výkon služby mestskej polície je riadený a organizovaný na základe výsledkov 

analýz bezpečnostnej povahy, požiadaviek a podnetov  primátora mesta, uznesení  

mestského zastupiteľstva, poslancov MZ, občanov, predstaviteľov orgánov a 

organizácií pôsobiacich na území mesta. Operatívne reaguje na výstavnícku tradíciu 

v meste Nitra, geografickú polohu, sociálno-demografické zloženie obyvateľstva a 

študujúcu mládež. Výkon služby je plánovaný a orientovaný do miest častého 



páchania priestupkov a inej protispoločenskej činnosti. V tejto súvislosti sa ako 

poriadkový útvar mesta aktívne zapája do zabezpečenia verejného poriadku 

a pokojného stavu obyvateľstva. 

2. Plán rozvoja činnosti Mestskej polície v Nitre

S prihliadnutím na narastajúci počet úloh a požiadaviek  na mestskú políciu, 

očakávané zvýšenie oprávnení a kompetencií v pripravovanom novom zákone 

o obecnej polícii a možný negatívny vývoj v sociálnej oblasti spoločnosti, je v krátkej 

budúcnosti potrebné uvažovať o postupnom zvyšovaní počtu príslušníkov MsP 

v meste Nitra. 

Napriek pozitívnej kooperácii MsP a PZ SR pri zabezpečovaní verejného 

poriadku, ochrane majetku a zdravia občanov je potrebné mať na zreteli publikovaný  

a postupnými krokmi realizovaný trend v postoji štátu a  PZ SR k prenechávaniu 

skutkov nižšej spoločenskej nebezpečnosti na riešenie obci. Čoraz častejšia 

diferenciácia a vymedzovanie vecnej príslušnosti (rozumej cestou obce delegované 

na mestskú políciu) skôr či neskôr prinesie fakt, že  za verejný poriadok budú 

zodpovedať v plnom zmysle slova obce s poukazom na  zákon o obecnom zriadení. 

Štát v podobe PZ SR chce naplno rozvinúť už teraz platnú tzv. zásadu subsidiarity, 

vystupovať len podporne.

Zvýšenie počtu príslušníkov Mestskej polície v Nitre s ohľadom na počet 

obyvateľov, pracujúcich, študentov či návštevníkov mesta je potrebné postupnými 

krokmi ustáliť na pomer 1 príslušník v priamom výkone na 1000 obyvateľov, čo 

v číselnom vyjadrení predstavuje cca 80 až 90 príslušníkov do priameho výkonu 

hliadkovej činnosti. V súčasnosti je v priamom výkone 51 príslušníkov, z toho 34 

v obvode Mesto a 19 v obvode Klokočina, pričom v každom obvode sú v súčasnosti 

2 ženy na materskej dovolenke.

Momentálne technické, priestorové a logistické vybavenie obvodu Klokočina 

a obvodu Mesto umožňujú absorbovať tento nárast 16-26 príslušníkov. Navrhovaná 

postupnosť krokov personálneho rozširovania (min. o 5 medziročne) a výberu je 

limitovaná nielen výškou rozpočtovaných finančných prostriedkov na MsP, ale aj 



dôrazom na kvalitatívne požiadavky na uchádzačov. Skúsenosť posledných rokov 

ukazuje, že len pri vyšetrení duševného stavu psychodiagnostickým vyšetrením 

uchádzačov je 60-65 % neúspešnosť. Pritom na toto vyšetrenie je vyslaných približne 

len 35 %  uchádzačov, ktorí uspeli pri prijímacom pohovore. 

V organizačnej štruktúre Mestskej polície v Nitre schválenej mestským 

zastupiteľstvom v roku 2012 je už zakomponované vytvorenie stáleho tretieho 

obvodu Chrenová (bližšie v prílohe č.1), ktoré v súvislosti s potvrdenou výstavbou 

továrne na montáž automobilov nadobúda reálne základy. Samotné sídlo je možné 

vytvoriť priamo v priemyselnom parku alebo v jeho bezprostrednej blízkosti.

S ohľadom aj na spomenutú rozsiahlu investíciu je potrebné pokračovať 

v budovaní mestského kamerového systému, kde aj v nasledujúcich rokoch budeme 

predkladať projekty v oblasti prevencie kriminality za účelom získania finančných 

prostriedkov na zvýšenie počtu kamier, respektíve ich postupnú modernizáciu.

V roku 2015 sme inštalovali a zapojili do mestského kamerového systému 7

kamier, konkrétne na križovatke ulíc Párovská - Mariánska, ul. Podzámska –

parkovisko pred zimným štadiónom, v mestskom parku Sihoť, v mestskej časti 

Drážovce pri obchode Jednota,  ulica Staničná – autobusová a železničná stanica, 

križovatka ul. Bellova – Čajkovského, tržnica Jurkovičova ulica. V súčasnosti 

dokončujeme projekt Šanca pre Bezpečnosť, keď reagujeme na aktuálnu Výzvu 

Rady vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality a budeme sa uchádzať 

o ďalšie finančné prostriedky. Predkladaný projekt počíta s realizáciou 6 kamier:

- Križovatka ulíc Cintorínska – Štúrova

- Ul. Štúrova okolie domov č. 59-67 – Azylový dom a nocľaháreň pre 

bezdomovcov

- Križovatka ulíc Janka Kráľa – Vodná

- Križovatka ulíc Kmeťova – Popradská

- Križovatka ulíc Samova – Východná

- Ul. Dolné Hony – priemyselný park

V uplynulom kalendárnom roku sa nám podarilo prepojiť mestský kamerový 

systém, taktiež na pracovisko Policajného zboru Slovenskej republiky, čím sme 

reagovali na požiadavku bližšej spolupráce v oblasti monitorovania verejných 

priestranstiev a vyhodnocovania bezpečnostnej a dopravnej situácie na území 



mesta. Domnievam sa, že predmetné prepojenie je pilotným projektom v SR 

a v rozsahu mesta Nitry ho nemá žiadne iné mesto v Slovenskej republike.

Celkovo je v mestskom kamerovom systéme zapojených 40 kamier, pričom jedna 

kamera je v súčasnosti demontovaná v súvislosti s technickým problémom 

s pripojením na elektrickú energiu. Celkový rozpis kamier je bližšie špecifikovaný v 

prílohe č. 2. Vzhľadom k počtu kamier je potrebné v nasledujúcom období posilniť 

pracovisko mestského kamerového systému aj personálne. Predmetné pracovisko je 

chránenou dielňou.

Ako významný doplnok k mestskému kamerovému systému je možné zakúpenie 

mobilných kamier a vytvorenie tzv. bodov záchrany na miestach s vyššou 

pravdepodobnosťou výskytu protispoločenskej činnosti.

 „SECURITY TRAILER“ – nákup a využívanie mobilného kamerového 

systému s kompletným pomocným zariadením (zdroj energie, teleskopické 

rameno s kamerou, osvetlenie, prenos signálu, prívesný vozík k motorovému 

vozidlu) – alternatíva k staticky inštalovaným kamerám v meste, možnosť 

monitorovania na odľahlých alebo zle dostupných miestach, prípadne 

jednorazovo na rôznych akciách alebo podujatiach rôzneho charakteru



 „HELP POINT“ –   inštalovanie záchranného komunikačného zariadenia pre 

občanov na vybraných zastávkach MHD alebo miestach s vyšším 

kriminogénnym faktorom. Zariadenie je automaticky spojené s operačným 

pracoviskom. Podľa požiadaviek alebo možnosti napojenia na optické káble 

ja možný nielen audio, ale aj video výstup. Občan v ohrození alebo inej núdzi 

sa môže jednoducho a rýchlo skontaktovať s operačným pracoviskom 

mestskej polície.

      



Z materiálno-technického zabezpečenia je potrebné vykonať rekonštrukciu 

telocvične mestskej polície, ktorá je vinou nedôsledných stavebných postupov zo 

začiatku 90 rokov, keď bola budova mestskej polície rekonštruovaná, 

v nevyhovujúcom  stave. Trend obnovy vozového parku, keď v predchádzajúcich 

rokoch bolo pre potreby MsP zakúpené spravidla jedno vozidlo ročne je potrebné 

udržať a postupne tak znižovať náklady na opravy opotrebovaných vozidiel.

Mestská polícia má v súčasnosti vo svojej výzbroji 73 krátkych guľových zbraní. 

V prevažnej miere sa jedná o zbraň ČZ 83, 9 mm Browning, čo je v podstate civilná 

verzia zbrane, ktorá bola vyvinutá pre armádne použitie. Táto zbraň však je pre 

potreby súčasnosti zastaralá, má nízky zastavovací účinok a v posledných 15 rokoch 

takmer všetky ozbrojené zložky prešli kompletným prezbrojením. Pri prijatí nových 

príslušníkov je potrebné postupne pristúpiť k modernizácii výzbroje a prejsť na 

účinnejšie a modernejšie zbrane.

Rozširujeme naďalej pult centralizovanej ochrany (ďalej PCO), v súčasnosti 

máme pripojených   47 objektov. V súvislosti s vystrojením hliadok PCO je potrebný 

nákup nových nepriestrelných viest, keď výrobca spravidla garantuje použiteľnosť 10 

rokov a ďalej účinnosť nezaručuje.

Komplexnou modernizáciou výpočtovej techniky musia prejsť tzv. miestnosti 

policajtov, kde príslušníci mestskej polície zaznamenávajú všetky udalosti, správy zo 

služby, úradné záznamy, pričom počítače, ktorými v súčasnosti disponujeme sú 

v prevažnej miere vyradené stroje iných inštitúcií s obrovským množstvom porúch 

a často už neopraviteľné.

V súvislosti s nástupom nových technológií registrujeme trend vybavenia 

policajtov v teréne modernými smart telefónmi, alebo tabletmi, keď online prepojenie 

a vstup do databáz, možnosť lustrácií, ukladania dôkazných materiálov, 

fotodokumentácie atď. prebieha s vylúčením ďalších osôb veľmi rýchlo a policajt na 

mieste udalosti disponuje množstvom informácií, ktoré sú mu dnes často 

nedostupné, alebo ich musí získavať veľmi zdĺhavo. V prípade spustenia služby SMS 

parking je takéto vybavenie policajtov nevyhnutné, keď zaplatenie formou SMS si 



príslušník odkontroluje priamym vstupom do databázy. Pilotné projekty takejto 

modernizácie už postupne realizujú mestá Košice, Banská Bystrica a Žilina. Možnosti 

takéhoto informačného systému špeciálne vytvoreného pre mestské polície sú 

zobrazené v prílohe č. 3.

3. Podporné opatrenia na zvýšenie bezpečnosti a zabezpečenie 

verejného poriadku

- Zriadenie „protialkoholickej záchytnej izby“ – v zmysle ustanovenia §6 

zák. 219/1996 Z. z. protialkoholickú záchytnú izbu zriaďuje a jej spádové 

územie určuje Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky po dohode s 

obcou, pre ktorej územie je určená. Navrhujeme vyvolať rokovanie 

s príslušnými relevantnými inštitúciami za účelom zriadenia a prevádzkovania 

záchytnej izby,

- Zriadenie inštitútu „Inšpektor verejného poriadku“

- Obnovenie činnosti „Mestskej komisie pre prevenciu kriminality a inej 

protispoločenskej činnosti v meste Nitra“, za účelom koordinácie 

realizovaných preventívnych aktivít všetkých subjektov, ktoré pôsobia na 

úseku prevencie kriminality.

Za nesmierne dôležitú považujem spoluprácu mestskej polície s poslancami 

mestského zastupiteľstva, keď obyvatelia mesta svoje požiadavky a podnety z oblasti 

verejného poriadku a životného prostredia adresujú práve im. Príslušníci mestskej 

polície sa aj v súčasnosti zúčastňujú rokovaní výborov mestských častí, stretnutí 

s občanmi a iných verejných podujatí, kde absorbujú požiadavky obyvateľov 

a v rámci svojich kompetencií na ne reagujú. Túto spoluprácu chceme naďalej 

rozvíjať, chcem,aby príslušníci mestskej polície boli v úzkom kontakte s poslancami 



mestského zastupiteľstva, aby reagovali na ich žiadosti a podnety a neodkladne 

vykonávali kontrolnú, preventívnu, ale aj represívnu činnosť.

Taktiež za veľmi dôležitú považujem spoluprácu s pracovníkmi mestského úradu 

a pracovníkmi mestských podnikov, keď spoločnou koordináciou vieme rýchlejšie 

reagovať na požiadavky obyvateľov.

Z pohľadu personálnej práce chcem pokračovať v zdokonaľovaní  a rozširovaní

komunikačných zručností príslušníkov MsP s orientáciou na budovanie dôvery 

občanov v mestskú políciu ako partnera pri ochrane verejného poriadku. 

V ďalšom období budeme hľadať ďalšie formy efektívnejšej spolupráce mestskej 

polície s občanmi. Prostredníctvom rôznych informačných materiálov chceme vyvolať 

v občanoch pocit zodpovednosti za svoje okolie, za bezpečnosť a životné prostredie, 

v ktorom žijú. Občanom musíme vedieť objasniť potrebu ich spolupráce 

a spolupatričnosti na veciach verejných, musia byť informovaní o možnostiach ich 

spolupráce s mestskou políciou, o možnostiach, akými môžu prispieť k zlepšeniu 

komfortu ich bývania a bezpečnostnej situácie vo verejnom priestore.

4. Záver

Mestská polícia je pri svojej činnosti limitovaná zákonom č. 564/1991 Zb. 

o obecnej polícii. V plnej miere využívame všetky kompetencie, povinnosti a úlohy. 

Za obdobie uplynulých 5 rokov sme zaradili do svojej činnosti Školiace a výcvikové 

stredisko pri Mestskej polícii v Nitre, detské dopravné ihrisko, pult centralizovanej 

ochrany, boli sme úspešní pri projektoch na budovanie mestského kamerového 

systému. Všetky tieto činnosti sme zvládli bez navýšenia počtu príslušníkov. 

Personálnym posilnením, ako aj lepším materialno-technickým zabezpečením 

môžeme úlohy a výzvy, ktoré nás čakajú v nasledujúcom období zvládnuť. Len 

dôslednou činnosťou, všímavosťou a zodpovedným plnením úloh nastolených 

primátorom mesta Nitry, poslancami mestského zastupiteľstva a požiadavkami 

obyvateľov, môžeme byť úspešným a obyvateľom prospešným poriadkovým 

útvarom.

V súčasnosti spĺňame všetky predpoklady, aby sme úspešní boli, potrebujeme 

však podporu a technické prostriedky, čím môžete výraznou mierou formovať 

mestskú políciu a viesť ju smerom, ktorý som Vám naznačil.



U z n e s e n i e

z 20. zasadnutia (riadnej) Mestskej rady v Nitre,
konaného dňa 12. januára 2016

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

4. bod (mat. č. 467/2016)
Koncepcia rozvoja Mestskej polície v Nitre zlepšením personálneho a materiálneho 
vybavenia za účelom zabezpečenia vyššej bezpečnosti v jednotlivých mestských častiach 
mesta Nitra

U z n e s e n i e číslo 63/2016-MR

Mestská rada v Nitre
p r e r o k o v a l a
Koncepciu rozvoja Mestskej polície v Nitre zlepšením personálneho a materiálneho 
vybavenia za účelom zabezpečenia vyššej bezpečnosti v jednotlivých mestských častiach 
mesta Nitra
o d p o r ú č a 
Mestskému zastupiteľstvu v Nitre 
vziať na vedomie
Koncepciu rozvoja Mestskej polície v Nitre zlepšením personálneho a materiálneho 
vybavenia za účelom zabezpečenia vyššej bezpečnosti v jednotlivých mestských častiach 
mesta Nitra                                                          
uložiť
náčelníkovi mestskej polície
predložiť kvantifikáciu finančných nákladov na zriadenie špecializovaného pracoviska           
pre priemyselný park Sever a technického vybavenia v zmysle diskusie                                          




