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  ORPZ-NR-OPP10-223-001/2021 npor. Mgr. Juraj Majerčík 04. 02. 2021 

  

Vec  

Správa o bezpečnostnej situácii za rok 2020  
- podanie správy                                                
 
      V rámci Okresného riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre sa na území mesta Nitry 

nachádzajú dve  obvodné oddelenia Policajného zboru a to Obvodné oddelenie Policajného 

zboru Nitra – Chrenová a  Obvodné oddelenie Policajného zboru Nitra – Kalvária. Hranicu 

medzi služobnými obvodmi tvorí rieka Nitra). Do územného obvodu Obvodné oddelenie 

Policajného zboru v Nitra – Kalvária  (ďalej len OO PZ Nitra - Kalvária) patria  mestské časti 

Staré mesto, Kalvária, mestské časti Klokočina, Diely, Čermáň, Horné Krškany, Dolné 

Krškany, Mlynárce, Kynek, Párovské Háje, Lukov Dvor.      

   

Analýza plnenia úloh na úseku ochrany verejného poriadku 

 

 Obvodné oddelenie plnilo úlohy v rámci svojej príslušnosti, ktorých časť je  

vymedzená  v § 2 ods. 1) Zákona č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore. Medzi najdôležitejšie 

úlohy patrí spolupôsobenie pri zabezpečovaní verejného poriadku,  spolupôsobenie pri 

ochrane základných práv a slobôd, najmä pri ochrane života, zdravia, osobnej slobody a 

bezpečnosti osôb a pri ochrane majetku. V prípade ich narušenia vykonáva opatrenia, ktorých 

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

úseku trestného konania, kde sa vykonáva prípravné konanie – na úseku trestného konania do 
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podania obžaloby. Dôležitou súčasťou činnosti policajtov oddelenia je aj objasňovanie 

trestnej činnosti a priestupkov. Stav a úroveň ochrany verejného poriadku za hodnotené 

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 - Kalvária pôsobia dvaja policajti - špecialisti na úseku práce 

s komunitami. Pôsobia najmä v časti Orechov Dvor,  kde je sústredená rómska menšina, ktorá 

tvorí majoritnú časť obyvateľstva,  minoritnú časť obyvateľstva tvoria soc. slabšie rodiny. 

Oblasti osídlených rómskou menšinou sú ulice Borová, Telgártska a Roľnícka. Spolupracujú 

s terénnymi pracovníkmi na riešenie problémov vzniknutých v týchto komunitách, resp. 

obyvateľov tejto komunity, ktorí sa dopustili protiprávneho konania. V štruktúre trestnej 

činnosti rómskej komunity,  dominuje majetková trestná činnosť, ktorá má najväčší podiel. 

Prejavy neslušnosti, arogancie, výtržníctva, poškodzovania cudzieho majetku, prípadne 

fyzického napádania občanov medzi sebou alebo iných boli riešené priebežne podľa 

aktuálneho vývoja bezpečnostnej situácie. 

     Policajti  obvodného oddelenia sa v roku 2020 na území mesta Nitra podieľali alebo vo 

vlastnej kompetencii zabezpečovali  kultúrno-spoločenské, športové podujatia,  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, ktorých však bolo oproti minulému obdobiu podstatne 

menej z dôvodu pandémie ochorenie COVID 19.  

      V priebehu roka 2020 OO PZ Nitra - Kalvária svoju preventívnu činnosť zameralo 

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

miest zvýšeného pohybu občanov, ako sú obchodné strediská, rôzne kultúrne a športové 

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

Prevencia bola smerovaná na parkoviská pred  Hypermarket Tesco,  Lidl, Kaufland, Metro  a  

 ich okolia. Výkon služby formou pešieho hliadkovania bol vykonaný najmä v obchodných 

centrách, ktorý predovšetkým súvisel s dodržiavaním opatrení vydaných vládou ohľadom 

pandémie ochorenie COVID 19.    

  Zvýšený dohľad nad verejným poreadkom sa vykonával počas kultúrno-

spoločenských podujatí, verejných zhromaždení v mestskom parku, ako aj  počas športových 



podujatí konaných na futbalovom a zimnom štadióne na Jesenského ulici ako aj v Mestskej 

športovej hale na Dolnočermánskej ulici., Svätoplukovom námestí ako i v ďalších mestských 

častiach, týchto opatrení však bolo oveľa menej, takmer žiadne oproti minulému roku.  

V roku 2020 boli ulice  Mostná a Kmeťkova ako aj ich bezprostredné okolie, kde je 

sústredená prevažná časť zábavných a nočných  podnikov v meste zatvorené resp. boli 

obmedzené prevádzkové hodiny z dôvodu dlhodobo pretrvávajúcej zlej situácie v súvislosti 

s ochorením COVID 19 pričom v čase otvorenia týchto prevádzok nedochádzalo k rapídnému 

narúšaniu verejného poriadku.   

      Cieľom preventívnych aktivít realizovaných OR PZ v Nitre v územnom obvode  OO PZ 

Nitra - Kalvária v meste Nitra je  prostredníctvom primárnej prevencie venovať pozornosť 

prevencii kriminality, delikvencie a iných sociálno-patologických javov detí a mládeže. 

Pracovníčka prevencie realizovala preventívne aktivity,  prednášky a besedy v materských 

školách, v základných a stredných školách, v detských domovoch ako aj v domovoch 

dôchodcov, ktoré boli zamerané na prezentáciu práce polície, prevenciu kriminality, trestnú 

činnosť maloletých a mladistvých, šikanovanie, extrémizmus, domáce násilie, drogy 

a drogové závislosti, obchodovanie s ľuďmi a prednášky  pre seniorov. V roku 2019 boli 

realizované nasledovné projekty: 

 Dopravná výchova – projekt  určený pre nemotorových účastníkov, kontrola nosenia 
reflexných prvkov,  

 Trestnoprávna zodpovednosť- projekt určený športové kluby v súvislosti z použitím 
inštitútu nutnej obrany a krajnej núdze,  prednášok sa zúčastnilo  20  študentov, 

 Násilie, šikanovanie- projekt určený pre žiakov  ZŠ a SŠ,  prednášok sa zúčastnilo, 147 
študentov,   

 Ochrana seniorov - projekt určený pre seniorov,  prednášok sa zúčastnilo, 17 seniorov,  
 Kyberšikana - bezpečný internet“ - projekt určený pre žiakov SŠ prednášky sa 

zúčastnilo 37 študentov,  
 Drogové závislosti - projekt určený pre žiakov ZŠ a SŠ, prednášky sa zúčastnilo 147 

študentov, 
 Rešpektovanie autorít a slušné správanie - projekt určený pre žiakov ZŠ, prednášky 

sa zúčastnilo 179 žiakov, 
 Práca polície - projekt určený pre žiakov ZŠ a MŠ prednášok sa zúčastnilo, 45 žiakov,  
 Rasizmus, extrémizmus diskriminácia a xenofóbia – projekt určený pre žiakov  SŠ, 

prednášky sa zúčastnilo 86 študentov, 
 Prázdninová bezpečnosť, bezpečné hranie a kúpanie, úrazovosť detí - projekt 

určený pre žiakov ZŠ, prednášky sa zúčastnilo 18 žiakov, 
 

 

 



Analýza dopravnej nehodovosti 

 

 V roku 2020 bolo v služobnom obvode OO PZ Nitra - Kalvária evidovaných celkovo 

266 DN čo je menej o 44 v porovnaní s rokom 2019. Pri dopravných nehodách bola 

evidovaná 1 usmrtená osoba, 6 osob bolo ťažko zranené a 70 osôb bolo ľahko zranených.  V 

249 prípadoch bol vinníkom DN vodič motorového vozidla, v 3 prípadoch bol vinníkom DN 

vodič nemotorového vozidla, v 6 prípadoch chodec.   

  Najčastejšou príčinou dopravných nehôd bolo porušenie povinností vodiča – 53 DN. Ako 

najnehodovejší deň bol vyhodnotený pondelok, kedy bolo evidovaných 

46 DN. Ako najnehodovejšie bolo vyhodnotené časové obdobie od 16,00 hod. do 20,00 hod. 

kedy bolo evidovaných 59 DN. V hodnotenom období bol zaznamenaný alkohol u vinníka 

DN v 10 prípadoch.   

 

Cestou elektronických médií boli poskytované informácie o aktuálnej dopravnej 

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

 

Analýza nápadu a objasňovania trestnej činnosti 

 

       V služobnom obvode Obvodného oddelenia Nitra - Kalvária v roku 2020 dominovala 

majetková a ekonomická trestná činnosť.    

         Objasňovanie trestnej činnosti ako i získavanie poznatkov k trestnej činnosti, teda ku 

osobám páchateľov je veľmi komplikovaný a  previerky k trestnej činnosti zaberajú veľké 

množstvo času, skúseností a osobného obetovania zo strany policajtov. 

        Za hodnotené obdobie v roku 2020 napadlo v služobnom obvode OO PZ Nitra – 

Kalvária  921 trestných vecí ( v roku 2019 bolo 1045   trestných vecí).  Z uvedeného počtu 

bolo objasnených 484 skutkov čo je 52,55 % objasnenosť,  (v roku 2019 bolo  520  skutkov, 

čo tvorilo 49,76 % objasnenosť).  

             Z celkového počtu spáchaných trestných činov na ulici v sledovanom meste 

bolo v roku 2020 spáchaných 196 trestných vecí , ( v roku 2019 bolo 262  trestných činov).  

Z týchto spáchaných trestných činov na ulici bolo objasnených  104 skutkov  čo je 53,06 % 

objasnenosť, ( v roku 2019 bolo objasnených 118 skutkov  čo je 45,04  % objasnenosť). 

Miesto, kde dochádza najčastejšie ku násilným deliktom je Mostná a Kmeťkova ulica. 

Objasňovanie a dokumentovanie uľahčuje kamerový systém mestskej polície v Nitre. V roku 

2020 boli v tejto lokalite zaevidované iba 2 násilné trestné činy, ktoré boli objasnené nakoľko 



od marca 2020 sú v podstate tieto podniky zatvorené z dôvodu pandémie ochorenia COVID 

19, (v roku 2019 bol nápad 17 skutkov a objasnených bolo 6 skutkov). Vo väčšine  prípadov 

boli páchatelia zadržaní policajtmi na mieste, rsp. v blízkom okolí. Z uvedených štatistík 

možno vyvodiť záver, že na základe prijatých opatrení v spolupráci s mestskou políciou Nitra, 

prišlo k zníženiu nápadu násilnej  trestnej činnosti.  

Nápad trestnej činnosti :     

Rok 2019 

 majetková 

kriminalita  

násilná 

kriminalita 

ekonomická kriminalita 

napadlo 399 52 333 

objasnené 188 35 144 

Rok 2020 

napadlo 284 65 364 

objasnené 138 42 174 

 

Majetková kriminalita :   

Rok 2019 

  krádeže vlámaním 
krádeže vlámaním 

do bytov 

krádeže motorových 

vozidiel 

napadlo 36 5 19 

objasnené 11 2 1 

Rok 2020  

napadlo 43 5 18 

objasnené 15 1 3 

 

Násilná kriminalita:    

Rok 2019 

  vraždy lúpeže znásilnenie mravnostná 

kriminalita 

napadlo 2 7 0 14 

objasnené 2 4 0 10 

 

 

 



Rok 2020 

napadlo 1 13 1 11 

objasnené 1 7 0 1 

 

      V služobnom obvode OO PZ Nitra - Kalvária bolo v roku 2020 zaevidovaných 2085  

priestupkov, objasnenosť bola na úrovni 85,37 % ( v roku 2019 predstavoval nápad 

priestupkov 2629 skutkov, objasnenosť bola na úrovni 83,42  %).  Štruktúra nápadu 

priestupkov v zmysle zákona č. 372/1990 Z.z., bola nasledovná: – majetkové priestupky (§ 

50/1 zákona č. 372/1990 Z.z) -  nápad za rok 2020, 492 skutkov – 53,46 % objasnenosť, 

priestupky proti občianskemu spolunažívaniu (§ 49/1 zákona č. 372/1990 Z.z) – nápad za rok 

2020, 254 skutkov – 83,46 % objasnenosť, priestupky proti verejnému poriadku (§ 47 - § 48 

zákona č. 372/1990 Z.z) – nápad za rok 2020, 44 skutkov – 97,73 % objasnenosť,  priestupky 

na úseku BaPCP (§ 22 zákona č. 372/1990 Z.z) nápad za rok 2020, 1259 skutkov – 98,09 % 

objasnenosť a ostatné priestupky nápad za rok 2020 počte 27 – 77,78  % objasnenosť .  

                                                                           

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 pátraní po hľadaných a nezvestných osobách. V súčinnosti je 

spolupráca vykonávaná i v rámci zabezpečovania kultúrnych, športových a spoločenských 

akcií,  výkonu hliadkovej služby na Mostnej ulici pri zabezpečovaní verejného poriadku. 

Veľmi dobrá spolupráca je pri využívaní kamerového systému, ktorý je nainštalovaný na 

viaceerých uliciach v centre mesta ako i okrajových častiach. Priame vzhliadnutie záznamov 

umožňuje vykonať neodkladné opatrenia v súvislosti s pátraním po tzv. “horúcej stope“.   

Práve vďaka tomuto systému je možné dosledovať pohyb, stotožnenie páchateľov a svedkov 

protiprávneho konania. V neposlednom rade možno konštatovať, že kamerový systém má aj 

preventívny charakter. Táto spolupráca  je potrebná najmä pri predchádzaní, dokumentovaní 

a odhaľovaní protiprávneho konania,  pričom sú chránené záujmy občanov najmä pri ochrane  

života a zdravia, osobnej slobody, pri ochrane majetku fyzických a právnických osôb, pri 

pátraní po hľadaných a nezvestných  osobách.  



       Mimoriadne treba oceniť  prístup a komunikáciu s vedením MsP Nitra ohľadom 

nasadenia príslušníkov MsP Nitra pri zabezpečovaní opatrení v súvislosti s pandémiou 

COVID 19, pričom  v nastolenom  trende spolupráce budeme  pokračovať   aj v roku 2021.  

                                                                      
 
 
 
                                                                                                     mjr.  Mgr. Stanislav Demeter 
                                                                                                                        riaditeľ  
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                                                                                             Nitra 
 

                                                                                      •                                  • 
 
 
 
Váš list číslo/zo dňa                         Naše číslo                                                  Vybavuje                                         Nitra 

                                                         ORPZ-NR-OPP11-144-001/2021              kpt. Bc. Ľudovít Lehocký               02. 02. 2020     

 
 
Vec: 
Správa o bezpečnostnej situácii za rok 2020  
- podanie správy                                                
 
 
      V rámci Okresného riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre na území mesta Nitry sú od 

01. 01. 2018 dve obvodné oddelenia Policajného zboru a to Obvodné oddelenie Policajného 

zboru Nitra – Chrenová a Obvodné oddelenie Policajného zboru Nitra – Kalvária. Hranicu 

medzi služobnými obvodmi tvorí rieka Nitra. Do územného obvodu OO PZ Nitra - Chrenová 

patria mestské časti Chrenová I, II, III, IV, Zobor, Janíkovce, Drážovce, priemyselný park 

Dolné Hony 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 tohto oddelenia vykonávajú trestné konanie, 

stíhanie a podávajú návrhy na podanie obžaloby prokurátorovi Okresnej prokuratúry. 

Dôležitou súčasťou činnosti policajtov obvodného oddelenia je aj objasňovanie trestnej 

činnosti a priestupkov. V roku 2020 obvodným oddelenia pribudla nová úloha spojená 



s pandémiou ochorenia Covid-19 a to dohľad nad dodržiavaním protipandemických 

a karanténnych opatrení vlády Slovenskej republiky na zamedzenie šírenia ochorenia Covid-

19.  

Stav a úroveň ochrany verejného poriadku za hodnotené obdobie v územnej časti 

Obvodného oddelenie Policajného zboru Nitra – Chrenová možno vzhľadom 

k celospoločenskému vývoju a pandémii ochorenia Covid-19 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 obvodnom 

oddelení pôsobia dvaja policajti - špecialisti na úseku práce s komunitami. Úzko 

spolupracujú s terénnymi pracovníkmi na riešenie problémov. Pôsobia najmä v mestskej 

časti Drážovce kde sa nachádzajú sociálne slabšie rodiny. V tejto komunite resp. u 

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. Vzhľadom na lokalitu uvedené prostredie neovplyvňuje bezpečnostnú 

situáciu v meste a vyplýva z ich obvyklého spôsobu života.    

Policajti Obvodného oddelenia Policajného zboru Nitra - Chrenová sa v hodnotenom 

období roku 2020 na území mesta Nitra podieľali alebo vo vlastnej kompetencii 

zabezpečovali medzinárodnú výstavu psov, návštevy významných ústavných činiteľov, 

diplomatov, chránených osôb a ich hostí, pátracie a dopravné akcie, mobilné odberové miesta 

na Covid-19, štátnu karanténu na ŠD UKF Zobor, bezpečnostné opatrenia pri voľbách do NR 

SR 2020 alebo celoplošné testovanie na ochorenie Covid-19 v súvislosti s dohľadom nad 

verejným poriadkom a pozitívnym ovplyvnením vývoja nápadu trestnej činnosti.   

V priebehu roku 2020 OO PZ Nitra - Chrenová 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 a centrá. Ďalej bola prevencia 

smerovaná na parkoviská ZOC Max, OC N-Centro, OD OBI, Lidl a  ich okolie.  

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, šikanovanie, Kyberšikana – bezpečný internet, bezpečnosť v cestnej 

premávke - Európsky týždeň mobility, najmä so zameraním na chodcov a na deti 

v predškolských zariadeniach a žiakov ZŠ. Celkovo bolo vykonaných 15 prednášok a besied 

na rôznych typoch škôl, k problematike kriminalita mládeže, prevencia drogovej závislosti, 

majetková trestná činnosť, násilie v rodinách, šikanovanie, Kyberšikana – bezpečný internet, 

bezpečnosť v cestnej premávke - Európsky týždeň mobility, správanie sa počas prázdnin. Na 

úseku ochrany seniorov „Podvodník mňa neokradneš – som senior ktorý sa nedá oklamať“, 

kde sa seniori informovali na uliciach ale aj navštevovali v domácnostiach. 

V rámci MDD boli 01. júna 2020 realizované preventívne aktivity a ukážky služobnej 

činnosti na úseku poriadkovej polície a služobnej kynológie. Pre deti boli pripravené rôzne 

ukážky, stanoviská a zábavné atrakcie.   

Cestou elektronických médií boli poskytované informácie o aktuálnej dopravnej 

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

V spolupráci s Obvodným úradom bol realizovaný projekt Preventívno – bezpečnostné 

akcie zamerané na požitie alkoholických nápojov mladistvých a maloletých podľa 

požiadaviek, ktorého sa zúčastňovali príslušníci OO PZ Nitra - Chrenová a Mestskej polície. 

V roku 2020 bol v meste Nitra (v územnej časti OO PZ Nitra – Chrenová) realizovaný celkom 

4 krát. Pri týchto akciách zameraných na podávanie alkoholických nápojov mladistvým 

a maloletým osobám bolo skontrolovaných 87 osôb. V roku 2020 OO PZ Nitra – Chrenová 

realizovali 12 priestupkov na úseku ochrany pred alkoholizmom a inými toxikomániami.  

Počas mesiacov júl - september 2020 bola realizovaná celoslovenská preventívno-

informačná kampaň „Nezabudni na mňa v aute“, ktorej cieľom je upozorniť nielen rodičov, 

ale i širokú verejnosť na skutočnosť, že nechať dieťa vo vozidle je nezodpovedné.  Príslušníci 

OO PZ Nitra – Chrenová vykonali v týchto mesiacoch nespočetné množstvo aktivít formou 

distribúcie letákov a pracovníčka prevencie vykonala celkom 13 preventívnych aktivít formou 

distribúcie letákov a to rozdávaním verejnosti, vložením za stierače motorového vozidla, 

najmä tým vozidlám, v ktorých sa nachádza detská autosedačka (parkoviská obchodných 

a nákupných centier, nemocníc, kúpaliska  a Agrokomplexu v Nitre). 



V letných mesiacoch príslušníci obvodného oddelenia vo svojej územnej časti obvodu 

realizovali aj preventivno-osvetovú kampaň „Auto nie je výklad!“ s cieľom eliminovať 

trestnú činnosť krádeže vlámaním do motorových vozidle.  

Preventívna činnosť Obvodného oddelenia PZ Nitra - Chrenová je vykonávaná aj 

v spolupráci s HaZZ, Štátnou veterinárnou a potravinovou správou a s Inšpektorátom 

bezpečnosti práce, kde sa činnosť zameriava na dodržiavanie predpisov protipožiarnej 

ochrany, prevozu zvierat, bezpečnosti pri práci a nelegálnej práce.  

 

Analýza nápadu a objasňovania trestnej činnosti 

 

V služobnom obvode Obvodného oddelenia PZ Nitra - Chrenová v roku 2020 

dominovala majetková a ekonomická trestná činnosť.    

Objasňovanie trestnej činnosti ako i získavanie poznatkov k trestnej činnosti, teda ku 

osobám páchateľov je veľmi komplikované a  previerky k trestnej činnosti zaberajú veľké 

množstvo času, skúseností a osobného obetovania zo strany policajtov. Na základe analýz 

trestnej činnosti máme jednoznačne potvrdené, že prevažne trestnú činnosť na území mesta 

Nitry patriacej do územnej časti OO PZ Nitra – Chrenová páchajú osoby domáce (t.j. zo 

služobného obvodu OO PZ Nitra – Chrenová a OO PZ Nitra – Kalvária). 

Za hodnotené obdobie v roku 2020 napadlo v územnej časti Obvodného oddelenie PZ 

Nitra - Chrenová 333 trestných činov (čo je oproti predchádzajúcemu roku 2019 pokles o 51 

trestných činov). Z uvedeného počtu policajti objasnili v roku 2020 166 trestných činov.  Za 

sledované obdobie bola celková objasnenosť v územnom obvode OO PZ Nitra - Chrenová 

49,85  % (50,52% v roku 2019) čo je v porovnaní s minulým rokov pokles o 0,67%. 

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

v roku 2019 spáchaných 69 trestných činov (pokles o 15 tr. činov oproti roku 2019) z týchto 

spáchaných trestných činov na ulici bolo objasnených 35 (44 v roku 2019) čo je objasnenosť  

50,72 % (52,38% v roku 2019) čo je v porovnaní s minulým rokom pokles o 1,66%. 

Majetková kriminalita: napadlo/ objasnené 

Spolu 99/41. Krádeží vlámaním bolo 14/1, krádeží vlámaním do bytov a rodinných 

domov 3/0,  krádeží motorových vozidiel 10/0.  

Násilná kriminalita: napadlo/objasnené  

Spolu 32/22. Vražda 0/0, lúpeží 1/1, znásilnenia 0/0, mravnostná TČ 8/1. 

Ekonomická kriminalita: 80/28 – prevládajú daňové trestné činy a podvod.            



V služobnom obvode OO PZ Nitra - Chrenová  bolo v roku 2020 spáchaných 

a evidovaných v denníku 653 priestupkov (o 82 viac ako v roku 2019). Prevládajú priestupky 

proti majetku v počte 307 ( o 45 viac ako v roku 2019) a priestupky proti  občianskemu 

spolunažívaniu v počte 227 (o 33 viac ako v roku 2019). Celková objasnenosť priestupkov za 

rok 2020  predstavuje 59.87 % čo je nárast objasnenosti o 1,03 %.  

V roku 2020 bolo v územnej časti Obvodného oddelenie PZ Nitra – Chrenová 

evidovaných celkovo 154 dopravných nehôd čo je o 65 menej v porovnaní s rokom 2019. 

Pri dopravných nehodách bolo evidovaných 1 usmrtená osoba (o 14 menej), 6 ťažko 

zranených osôb (o 3 menej) a 49 osôb bolo ľahko zranených (o 33 menej), V 143 prípadoch 

bol vinníkom dopravnej nehody vodič motorového vozidla (o 61 menej), v 3 prípadoch 

zavinil dopravnú nehodu vodič nemotorového vozidla (o 1 viac) a v 1 prípade zavinil 

dopravnú nehodu chodec (o 1 menej). Okrem uvedeného v 5 prípadoch bolo evidované 

rozbité čelné sklo (rovnako), v 1 prípade bolo evidované iné zavinenie dopravnej nehody 

(rovnako). Najčastejšou príčinou dopravných nehôd bolo porušenie povinností vodiča – 46 

prípadoch (o 3 menej). Ako najnehodovejší deň bola vyhodnotená streda, kedy došlo k 33 

dopravným nehodám (v roku 2019 pondelok). Ako najnehodovejšie bolo vyhodnotené časové 

obdobie od 16:00 h do 20:00 h, kedy došlo k 37 dopravným nehodám (v roku 2019 to bolo 

obdobie os 12:00 h do 16:00h). V hodnotenom období roku 2020 bol zaznamenaný alkohol 

u vinníka dopravnej nehody v 9 prípadoch (čo je paradoxne o 1 viac ako v roku 2019).              

                        
                                                         

Analýza  spolupráce s Mestskou políciou 

      

           Spoluprácu s Mestskou políciou možno hodnotiť pozitívne a na veľmi vysokej úrovni 

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 a veciach. V súčinnosti je 

spolupráca vykonávaná i v rámci zabezpečovania kultúrnych, športových a spoločenských 

akcií, pri zabezpečovaní Veľkokapacitných odberových miest a pri celoplošných testovania 

obyvateľov na ochorenie Covid-19. 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, v mestskej časti Drážovce a 

zabezpečuje ho Mestská polícia. V spolupráci Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 

a Mestskej polície Nitra bolo nainštalovaných v mestskej časti Drážovce sedem kamier, 



ktorých záznamy boli vyvedené aj na stálu službu OO PZ Nitra – Chrenová čo prispieva 

k zvyšovaniu bezpečnosti a objasňovaniu protiprávneho konania v danej lokalite. Pri 

sledovaní záznamu dochádza k stotožneniu páchateľov, ich zisteniu a zadržaniu ako aj 

koordinácii pri zabezpečení bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky. 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 najme pri maloletých alebo senioroch 

vykonať okamžite opatrenie. Mimoriadne treba oceniť aj prístup vedenia MsP Nitra 

v zastúpení náčelníka Mgr. Erika Duchoňa v tom smere, že kamerový záznam, prípadne jeho 

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

“horúcej stope“.  

 
 
 
 
 
                                                                         Spracoval:      kpt. Bc. Ľudovít Lehocký 
                                                                                                                riaditeľ  
 

 

 

 
 


