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Vec

Správa o bezpečnostnej situácii za rok 2015 
- podanie správy                                              

     V rámci Okresného riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre pôsobí na území mesta 

Nitry  v súčasnosti  jedno / 1 /  Obvodné oddelenia Policajného zboru. Ide o Obvodné 

oddelenie Policajného zboru v Nitre (ďalej len OO PZ Nitra).  Do územného obvodu OO PZ 

Nitra patria mestské časti Staré mesto, Kalvária, Chrenová I, II, III, IV, Zobor, Drážovce, 

Janíkovce, mestské časti Klokočina, Diely, Čermáň, Horné Krškany, Dolné Krškany, 

Mlynárce, Kynek, Párovské Háje, Lukov Dvor a samostatné obce Nitrianske Hrnčiarovce, 

Štitáre, Jelenec, Kolíňany, Žirany, Pohranice, Dolné Obdokovce, Čeľadice a Hosťová.       

Analýza plnenia úloh na úseku ochrany verejného poriadku

Jednou z najhlavnejších úloh Odboru poriadkovej polície je dbať na dodržiavanie 

verejného poriadku a spolupôsobiť pri ochrane základných práv a slobôd, najmä pri ochrane 

života, zdravia, osobnej slobody a bezpečnosti osôb a pri ochrane majetku. V prípade ich 

narušenia obnoviť  verejný poriadok  a nastoliť zákonnosť. Obvodné oddelenie pôsobí aj na 

úseku trestného konania. Poverení policajti Obvodného oddelenia Policajného zboru v Nitre 

vykonávajú trestné konanie, stíhanie a podávajú návrhy na podanie obžaloby prokurátorovi 

okresnej prokuratúry. Dôležitou súčasťou činnosti policajtov oddelenia je aj objasňovanie 

trestnej činnosti a priestupkov. Stav a úroveň ochrany verejného poriadku za hodnotené 
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obdobie v meste Nitra možno vzhľadom k celospoločenskému vývoju hodnotiť pozitívne. 

V hodnotenom období nedošlo k závažnejšiemu narušeniu verejného  poriadku najmä formou 

hromadného prejavu, kde by boli prvky rasovej diskriminácie, antisemitizmu, xenofóbie a  

hnutí potláčajúcich slobody a práva iných osôb. Medzi majoritnou a minoritnou časťou 

obyvateľstva neboli zaznamenané konflikty súvisiace s týmto kontextom. Na OO PZ Nitra 

pôsobia 2 policajti - špecialisti na úseku práce s komunitami. Pôsobia najmä v časti Orechov 

Dvor kde sa nachádzajú soc. slabšie rodiny ako i oblastiach osídlených rómskou menšinou 

a to Borová ulica, Dražovce.  Spolupracujú s terénnymi pracovníkmi na riešenie problémov. 

Vzhľadom na lokalitu mimo mesta uvedené prostredie  neovplyvňuje bezpečnostnú situáciu, 

taktiež možno konštatovať dobrú spoluprácu miestneho vajdu na Borovej ulici so 

špecialistami OO PZ Nitra, čo taktiež ovplyvňuje bezpečnostnú situáciu v tejto časti mesta. 

V týchto komunitách, rsp. obyvateľov tejto komunity, ktorí sa dopustili protiprávneho deliktu,  

dominuje majetková trestná činnosť, ktorá má najväčší podiel a ohrozovanie mravnej 

výchovy mládeže. Prejavy neslušnosti, arogancie, výtržníctva, poškodzovania cudzieho 

majetku, prípadne fyzického napádania občanov medzi sebou alebo iných boli riešené 

priebežne podľa aktuálneho vývoja bezpečnostnej situácie. Policajti  Odboru poriadkovej 

polície sa v hodnotenom období roku 2015 na území mesta Nitra podieľali alebo vo vlastnej 

kompetencii zabezpečovali  kultúrno-spoločenské, športové podujatia ( Corgoň liga, 

Extraliga), medzinárodné veľtrhy a výstavy konané na výstavisku Agrokomplex -

výstavníctvo Nitra, návštevy významných ústavných činiteľov, diplomatov, chránených osôb 

a ich hostí, pri pátracích a dopravných akciách,  bezpečnostných opatreniach v súvislosti 

s pozitívnym ovplyvnením vývoja nápadu trestnej činnosti a pod. 

     V priebehu roka 2015 OO PZ Nitra  svoju preventívnu činnosť zameralo hlavne do 

miest najčastejšieho  nápadu   trestnej činnosti v rámci služobného obvodu a do miest 

zvýšeného pobytu občanov, ako sú obchodné strediská, rôzne kultúrne a športové podujatia 

ako i miest nápadu dopravných nehôd, predovšetkým nehôd s následkom smrti. Ďalej bola 

prevencia smerovaná na parkoviská pred  Hypermarket Tesco, OD Tesco,  OD Max, N-

Centro, Billa, Baumax, Lidl, Kaufland, Metro  a OC Mlyny a ich okolie, potom aj samotná 

pešia zóna, počas výstav na Agrokomplexe Nitra priľahlé parkoviská, počas športových 

podujatí okolie Jesenského ulice. Zároveň  v hodnotenom období bol v služobnom obvode 

OO PZ Nitra zabezpečovaný verejný poriadok počas konania rôznych kultúrnych 

a športových podujatiach v Mestskej športovej hale na Dolnočermánskej ulici, 

Svätoplukovom námestí, futbalovom a zimnom štadióne na Jesenského ulici ako v ďalších 

mestských častiach. V súvislosti s teroristickými útokmi v Paríži boli prijaté bezpečnostné 



opatrenia aj na úrovni Obvodného oddelenia Policajného zboru v Nitre, kedy bola zvýšená 

hliadková činnosť v miestach so zvýšeným pohybom ľudí.

Osobitná pozornosť vo výkone služby je zameraná na Mostnú ul. a jej bezprostredné 

okolie, kde je sústredená prevažná časť zábavných podnikov a diskoték v meste. Rušný nočný 

život na uvedenej ulici si vyžaduje neustále prítomnosť  a služobné zákroky príslušníkov 

polície a vykonávanie preventívnych opatrení počas nočnej doby prevažne v piatok a sobotu, 

zameraných na dodržiavanie verejného poriadku, kde sú plánované zvýšené výkony služby 

poriadkovej polície v podmienkach OO PZ Nitra. Spoločnou činnosťou aj s pracovníkmi 

Mestskej polície sa policajti poriadkovej polície snažia udržiavať verejný poriadok 

v maximálnej možnej miere a s nasadeným  väčšieho počtu síl a prostriedkov. Policajný zbor 

reaguje na bezpečnostnú situáciu v uvedenej lokalite a plánovanie výkonu služby je 

realizované tak aby na Mostnej ulici v nočnej dobe  bola prítomná polícia. Na tejto úlohe 

spolupracuje polícia s obecnou políciu Mesta Nitra. Taktiež v tomto smere sa aktívne podieľa 

aj Okresná prokuratúra v Nitre, ktorou je venovaná zvýšená pozornosť násilnej trestnej 

činnosti.   

Spolupráca pri realizácii preventívnych programov je zabezpečená  s orgánmi miestnej 

štátnej správy a samosprávy, jednotlivými odbormi a komisiami pri nich zriadenými. 

Podľa jednotlivých stupňov škôl a vekových kategórií detí, žiakov a študentov je 

rozdelené aj zameranie  prednášok, besied,  ukážok  práce služobnej kynológie,  policajnej 

techniky, ako sú služobné motorové vozidlá, zbrane, donucovacie prostriedky. Prednášky 

a besedy sú zamerané najmä na trestnú činnosť páchanú mládežou a na mládeži, drogová 

kriminalita a závislosť, bezpečnosť v cestnej premávke, najmä so zameraním na chodcov a na 

deti v predškolských zariadeniach a žiakov ZŠ. Celkovo bolo vykonaných 42 

prednášok, besied a ukážok  na rôznych typoch škôl, k problematike kriminalita mládeže, 

drogy, majetková trestná činnosť, násilie v rodinách, šikanovanie, výklad trestného zákona 

a trestného poriadku a iné.

Cestou elektronických médií boli poskytované informácie o aktuálnej dopravnej 

situácii, pátranie po odcudzených vozidlách  a osobách, ako aj dôležité oznamy  polície. 

V spolupráci s Okresným úradom bol realizovaný projekt  Preventívno – bezpečnostné 

akcie zamerané na požitie alkoholických nápojov mladistvých a maloletých podľa 

požiadaviek, ktorého sa zúčastňovali príslušníci OO PZ Nitra a Mestskej polície. V roku 2015 

bol v meste Nitra realizovaný celkom 24 krát. Pri týchto akciách zameraných na podávanie 

alkoholických nápojov mladistvým a maloletým osobám bolo skontrolovaných 245 osôb, 

pričom bolo zistené požitie alkoholu u  16 osôb, pričom išlo o 4 maloleté osoby  a 12 



mladistvých osôb. Tieto konania boli evidované a objasňované na OO PZ Nitra ako 

priestupok na úseku ochrany pred alkoholizmom a inými toxikomániami.  

Preventívna činnosť Obvodného oddelenia PZ v Nitre je vykonávaná aj v spolupráci 

s HaZZ a s Inšpektorátom bezpečnosti práce, kde sa činnosť zameriava na dodržiavanie 

predpisov  protipožiarnej ochrany, bezpečnosti pri práci a nelegálnej práce. Obvodné 

oddelenie Policajného zboru vykonávalo spoločné akcie s Inšpektorátom bezpečnosti práce 

zamerané na odhaľovanie nelegálneho zamestnávania, pričom bol zistený 1 prípad 

nelegálneho zamestnávania.

Analýza nápadu a objasňovania trestnej činnosti

      Na základe analýz trestnej činnosti máme jednoznačne potvrdené, že prevažne trestnú 

činnosť na území mesta Nitry páchajú osoby domáce /t.j. zo služobného obvodu OO PZ 

Nitra/. V prevažnej miere ide o osoby, ktoré sa dopúšťajú trestnej činnosti po prvýkrát, ide o 

osoby maloleté ( za rok 2015  7 maloletých páchateľov), mladistvé ( za rok 2015  31 

mladistvých páchateľov),  ako aj o osoby do 25 rokov.  

Pri násilných trestných činoch ( 111 trestných činov) možno konštatovať, že u 27 

páchateľov bolo zistené požitie alkoholu. Práve na Mostnej ulici v súvislosti s požitím 

alkoholických nápojov dochádza ku násilným deliktom, ktorých objasňovanie 

a dokumentovanie uľahčuje kamerový systém Mestskej polície v Nitre. V roku 2015 bolo 

v tejto lokalite zaevidovaných 13 násilných deliktov, z toho bolo objasnených 10 a 2 delikty 

doposiaľ objasnené neboli a 1 delikt je v objasňovaní. V drvivej väčšine prípadov boli 

páchatelia zadržaní policajtami na mieste, rsp. v blízkom okolí.

         Dosah polície na získavanie poznatkov k trestnej činnosti v danej situácií je veľmi 

komplikovaný a previerky k trestnej činnosti zaberajú veľké množstvo času, skúseností 

a osobného obetovania zo strany policajtov.

        Za hodnotené obdobie v roku 2015 napadlo v služobnom obvode OO PZ Nitra 1764 

trestných vecí, čo je oproti roku 2014 (1918) pokles o 154. Z uvedeného počtu bolo 

objasnených 807 v roku 2014 objasnených 931, čo je o 124 menej. Za obdobie roku 2015 bola 

celková objasnenosť v územnom obvode OO PZ Nitra v sledovanom meste 45,75 %,  čo je 

porovnaní s rokom  2014 (48,5)  pokles o 2,75 %.

    Z celkového počtu spáchaných trestných činov na ulici v sledovanom meste bolo 

v roku 2015 spáchaných 370 trestných činov, v roku 2014 spáchaných 409 trestných činov čo 

je v porovnaní s rokom 2014 pokles o 39 trestných činov.  Z týchto spáchaných trestných 



činov na ulici bolo objasnených  145  čo je objasnenosť  39,19 %, čo je v porovnaní s rokom 

2014 pokles o 3,11 %. Uvedené štatistiky sú iba za mesto Nitra, nie je  zarátaná trestná 

činnosť  v samostatných obciach služobného obvodu OO PZ  Nitra.

Majetková kriminalita : Napadlo/ objasnené

Spolu 724/238.  Krádeže vlámaním bolo 136/41, krádeže vlámaním do bytov a RD 

25/1,  krádeže  motorových  vozidiel 117/3. 

Násilná Kriminalita :Napadlo/objasnené 

Spolu 111/85.      Vražda 0/0,       lúpeže 5/3,       znásilnenie 1/0,      mravnostná  8/1

Ekonomická kriminalita: 518/186  –   prevláda skrátenie dane a poplatkov .           

     V služobnom obvode OO PZ Nitra  bolo v roku 2015 spáchaných a evidovaných 

v denníku 2407 priestupkov, čo je oproti roku 2014 pokles o 318 priestupkov. Celková 

objasnenosť priestupkov za rok 2015  predstavuje    53,09 % čo je v porovnaní s rokom 2014 

nárast o 2,02 %. Prevládajú priestupky proti majetku v počte 1395 a priestupky proti 

občianskemu spolunažívaniu v počte 670.

                                                                          

Analýza  spolupráce s Mestskou políciou

    

           Spoluprácu s Mestskou políciou možno hodnotiť veľmi pozitívne a to najmä v smere 

spoločného výkonu služby a vymieňania si poznatkov o páchaní  trestnej činnosti 

a priestupkov ako i pri výkone pátrania po osobách. V súčinnosti je vykonávaná i v rámci  

zabezpečovania kultúrnych, športových a spoločenských akcií, ktoré boli v hodnotenom 

období  najmä  výstav  na  Agrokomplexe  Nitra, na  hokejových a  futbalových zápasoch, na 

zhromaždeniach občanov pri rôznych príležitostiach hlavne na Svätoplukovom námestí a 

zabezpečovaní podujatia  klokočinského a chrenovského  jarmoku ako i silvestrovský 

program na Svätoplukovom námestí. Je koordinovaný aj výkon hliadkovej služby tak aby 

bolo bezpečnostne pokryté celé mesto. Dobrá spolupráca je pri využívaní kamerového 

systému, ktorý je nainštalovaný na niektorých uliciach v meste a zabezpečuje ho Mestská 

polícia.  Práve vďaka tomuto systému je možné stotožnenie páchateľov, ale hlavne umožňuje 

zadržanie páchateľov ako aj koordinácii pri zabezpečení bezpečnosti a plynulosti cestnej 

premávky. V neposlednom rade možno konštatovať, že kamerový systém má aj preventívny 

charakter. Táto spolupráca  má výhodu najmä pri predchádzaní, zamedzovaní a odhaľovaní 

trestnej činnosti a priestupkov ako aj iných protizákonných konaní,  pričom sú chránené 

záujmy občanov najmä pri ochrane ich života, zdravia, osobnej slobody a pri ochrane ich  

majetku. Veľmi dobrá spolupráca je aj pri pátraní po nezvestných  osobách, kde je nutné



najmä pri maloletých osobách alebo senioroch vykonať okamžité opatrenia.  Mimoriadne 

treba oceniť aj prístup vedenia MsP v tom smere, že kamerový záznam, prípadne jeho priame 

vzhliadnutie je umožnené praktický okamžite a je možno vykonať pátranie po tzv. “horúcej 

stope“. Taktiež komunikáciu s vedením MsP Nitra možno hodnotiť ako vysoko 

nadštandardnú, pričom nastolený trend pokračuje aj v roku 2016. 

                                                                        

                                                                                  Spracoval:     mjr.  Miroslav Blaško
                                                                                                          riaditeľ 
                                                   OO PZ Nitra




