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Počiatky Mestskej polície v Nitre, podobne ako i ostatných obecných po-
lícií na Slovensku, sa datujú od účinnosti zákona č.369/1990Zb. o obecnom 
zriadení.

Na základe tohto zákona Mestské zastupiteľstvo v Nitre, na čele s vtedajším 
primátorom Ing. Silvestrom Štefankom, dňa 7. marca 1991 na svojom 3. za-
sadnutí uznesením č. 9 zriadilo „Mestskú políciu v Nitre“ ako svoj poriadkový 
útvar a zároveň do funkcie náčelníka vymenovalo p. Jozefa Škotta a zároveň 
mu  uložilo, aby spoločne s vtedajším prednostom mestského úradu Ing. Jura-
jom Hanákom zabezpečili vypracovanie materiálu týkajúceho sa organizácie 
mestskej polície, rozsahu technických a iných  prostriedkov potrebných na jej 
činnosť. Nitrianski mestskí policajti sa v počiatkoch svojej existencie zodpo-
vedne pripravovali ako po fyzickej, tak po psychickej a vedomostnej stránke. V 
mesiaci február bolo prijatých 14 tzv. „referentov pre prípravu činnosti MsP“, 
v mesiaci marec bolo prijatých ďalších 18 pracovníkov MsP a zriadená bola 
i funkcia právnika MsP. Prijatí pravidelne posilňovali, mali pravidelný výcvik 
v sebaobrane, zúčastňovali sa rôznych školení a vzdelávaní v oblasti vecne 
príslušných právnych noriem, ktoré sa stanú ich pracovným nástrojom.  Prvý 
sľub pracovníkov MsP Nitra sa konal 18. apríla 1991, skladaný bol do rúk pri-
mátora Štefanku. Sídlom MsP v tom čase boli priestory na prízemí mestského 
úradu. V prvých mesiacoch hliadkovali policajti bez uniformy, preukazovali 
sa umelým odznakom a preukazom, 11. júna začali používať prvé motoro-
vé vozidlo (Š-Favorit, NRE 34-48) neskôr v lete roku 1991 už vyšli do ulíc v 
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prvých čiernych uniformách s bledomodrou košeľou, jedným obuškom pre 
dvojčlennú hliadku a jediným vozidlom. 15. augusta vyšli pracovníci MsP po 

prvý krát plniť si povinnosti kompletne v uniformách, každý vyzbrojený puta-
mi, obuškami, zatiaľ však bez zbraní. Stav mestskej polície k 31.12.1991 bol 
30 pracovníkov.

1.januára 1992 vstúpil do platnosti zákon č.564/1991 Zb. o obecnej polí-
cii, čo pre MsP Nitra znamenalo, že dovtedy platné oprávnenia a povinnosti 
bolo treba zosúladiť s týmto zákonom. V priebehu roka 1992 vstúpilo preto 
do platnosti všeobecne záväzné nariadenie mesta Nitry č.9/1992 „O štatúte 
Mestskej polícii v Nitre“, do platnosti vstúpil i organizačný poriadok, boli no-
vovytvorené rôzne smernice: o používaní zbraní, služobných psov, automobi-
lov, o činnosti rádiovej siete,  o vybavovaní priestupkov, atď. 

21.2.1992 bol primátorom mesta do funkcie náčelníka MsP Nit-
ra menovaný Ing. Igor Ziman, do funkcie zástupcu náčelníka bol 
16.3.1992 menovaný Ing. Viktor Kirchner. Počas roka 1992 všetci pra-
covníci absolvovali rekvalifikačný kurz v AFG v Trnave, Na základe 
oprávnení začali od 1. apríla 1992 používať pri výkone služby zbrane. 
Ďalším vzdelávaním a následnou skúškou pred komisiou všetci mestskí poli-
cajti získali odbornú spôsobilosť v zmysle zákona o obecnej polícii i vládneho

Prvé služobné vozidlo MsP
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nariadenia č.220/92.  Do prevádzky bola 11. júna uvedená rádiová sieť, 
ktorá prácu výrazným spôsobom zoperatívnila a zefektívnila. V technickom 
zabezpečení sa začal používať počítač v rámci celej siete mestského úradu, 
pre skvalitnenie riadenia činnosti hliadok MsP bolo od júla zriadené miesto 
stáleho operačného pracovníka. Bol realizovaný spoločný výkon služby s prí-
slušníkmi policajného zboru. Počet mestských policajtov k 31.12.1992 bol 
52 pracovníkov.

V roku 1993 bol zriadený okrsok Klokočina s prvým veliteľom Pavlom 
Sabom aj s vyčlenenými policajtmi. Po dobrých skúsenostiach s rajonizáciou 
bol v júni zriadený aj okrsok Chrenová. Od tohto dátumu bola hliadková a 
iná činnosť Mestskej polície v Nitre rozdelená do troch okrskov: personálne 
najpočetnejší Mesto-Stred, okrsok Klokočina a okrsok Chrenová. Od augus-
ta tohto roku mohli občania telefonovať na MsP na bezplatnej linke 159, čo 
zapríčinilo, že občania sa na mestskú políciu začali obracať čoraz častejšie. 
Rozvíjala sa spolupráca s inými inštitúciami, predovšetkým s jednotlivými 
oddeleniami MsÚ, obvodným úradom- priestupkovým referátom, so sociál-
nou kuratelou, s Policajným zborom SR, ale aj s výbormi mestských častí, či 
s pracovníkmi Colnej správy.

Od februára 1994 sme začali využívať počítačový program na evidenciu 
priestupkov, obnovovali sa rádiostanice, obnovovali sa výstrojné i výzbrojné 
súčiastky. Vedenie MsP vytvorilo priebežné interné dovzdelávanie policaj-

Sľub mestských policajtov, 1.5.1992



21991 - 2011

tov MsP s cieľom zabezpečiť dostatočné a predovšetkým aktuálne vedo-
mosti. Zvýšil sa počet služobných vozidiel na tri. Koniec tohto roka bol pre 
ďalší vývoj MsP Nitra veľmi významný, pretože mestská polícia sa presťa-
hovala do samostatnej budovu na Cintorínskej ul. 6, ktorá bola predtým 
známa ako sídlo nitrianskych hasičov. Táto budova je sídlom Mestskej po-
lície v Nitre dodnes. Významnú úlohu zohralo osobné zanietenie a aktivita 
Ing.Kirchnera, ktorý nad rámec svojich povinností v pomerne krátkom čase 
dokázal organizačne i technicky zvládnuť rekonštrukciu budovy i samotné 
presťahovanie.

V závere roka 1994 a počas roka 1995 sa po novelizácii zákona o obecnej 
polícii vytvorilo oddelenie objasňovania priestupkov s veliteľom Milanom 
Čentéšom. Činnosť oddelenia prispelo k rastu kvality a efektivity práce mes-
tskej polície, vybraní pracovníci postupne nadobúdali zručnosti a zracionali-
zovali systém práce. V tomto roku sa najviac prejavila kvalita, flexibilita a ra-
cionalita systematickej práce Mestskej polície v Nitre. Množstvo mestských 
a obecných polícií na Slovensku sa obracalo s prosbou o pomoc v otázkach 
spôsobu a rozsahu výkonu služby, v spôsobe organizácie a metodiky admi-
nistratívnej činnosti MsP, ako je objasňovanie priestupkov alebo vypraco-
vania interných predpisov. Začiatkom roka 1995 sa uskutočnila zmena vo 
vedení MsP, zástupcom náčelníka sa stal Silvester Nitry.

Útvar Mestskej polície v Nitre, 1994
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Ďalšie roky 1996 až 1998 sa niesli v 
duchu skvalitňovania a novelizáciami 
interných noriem mestskej polície, do-
pĺňala sa počítačová sieť do miery po-
trebnej na spracovanie veľkého množ-
stva priestupkov do zákonom určeného 
termínu. Pre skvalitnenie hliadkovej 
činnosti bol vypracovaný systematický 
plán výcviku sebaobrany, policajti sa 
vzdelávali aj v oblasti taktiky a psycho-
lógie služobných zákrokov.

Počet volaní občanov na tiesňovú linku 159 sa v roku 1998 zvýšil na 3200 
Ku koncu roku 1998 bol v Nitre stav 77 mestských policajtov. Výkon služby 
bol systematicky stabilizovaný, realizovaný 24 hodín denne.  

V roku 1999 sme zaznamenali skvalitnenie pracovnej kynológie, o čom 
svedčia aj výsledky z viacerých kynologických súťaží, predovšetkým súťaž v 
Banskej bystrici s medzinárodnou účasťou. Psovodi Mestskej polície v Nitre 
sa umiestnili na prvom mieste pred reprezentáciou Policajného zboru ČR a 
reprezentáciou Armády ČR.

Psovodi MsP, 2000

Hliadková činnosť
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Rok 2000 bol v znamení napĺňania novely zákona o obecnej polícii. Vý-
kon služby dovtedy často narušovali nedokonalé právne predpisy alebo ich 
vzájomný nesúlad, táto legislatívna nekvalita sa najčastejšie zistila až pri-
amo vo výkone služby. Novela priniesla potrebu spracovania postupov a 
smerníc pri aplikácii zvýšených právomocí mestských polícií – predvádzanie 
osôb za účelom podania objasnenia, pri hrozbe a údere zbraňou, varovnom 
výstrele, zastavovaní vozidla a hlavne pri použití technického prostriedku 
na zabránenie odjazdu vozidla. Doplnilo alebo obnovilo sa technické a in-
formačné vybavenie – rádiostanice, počítače, vykonali sa drobné zmeny na 
uniforme. Rámcovo bol spracovaný obsah preventívneho programu i postu-
py činnosti v oblasti prevencie. Tento rok bol aj v znamení zavedenia cyklo-
hliadok do výkonu služby, kde desiati policajti od mája do októbra najazdili  
takmer 6 500 km.

Cyklohliadka, rok 2001
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Zo strany občanov bola odozva pozitívna, zaregistrovali sme časté uzna-
nia od mnohých občanov, ktorí zastavovali hliadky MsP slúžiace na bicy-
kloch a živo diskutovali o problémových oblastiach. Nadviazala sa aktívna 
spolupráca s kurátormi sociálneho oddelenia OÚ a s PZ pri kontrolách malo-
letých a mladistvých v nočných hodinách pri užívaní návykových látkach a v 
denných hodinách pri záškoláctve v projekte „Lumiper“.

Ďalšie roky 2001 - 2003 mestská polícia pociťovala nárast na ňu kladených 
úloh, v znižovaní miery vandalizmu v uliciach nášho mesta, a predovšetkým 
v systemizácii a profesionalizácii prevencie kriminality, do funkcie preven-
tistu bol ustanovený Mgr. Miroslav Duchoň. Boli naprojektované a zorgani-
zované rôzne aktivity pre deti a mládež, bola nadviazaná spolupráca s pre-
ventistami z Napervillu z USA, ktorá sa postupne rozvíjala. Kvantitatívne i 
kvalitatívne bola rozširovaná internetová stránka Mestskej polície v Nitre a 
predovšetkým sa od roku 2001 postupne začal inštalovať a rozširovať mest-
ský kamerový monitorovací systém.

Dôležitú skutočnosť v oblasti prevencie kriminality malo vytvorenie Mes-
tskej komisie pre prevenciu protispoločenskej činnosti v Nitre ako poradné-
ho, iniciatívneho a koordinačného orgánu primátora mesta.

Dôležitý vplyv na zintenzívnenie spo-
lupráce občanov a MsP malo od roku 
2004 uplatnenie smernice č.15/2003 
„O zásadách posilnenia motivácie ob-
čanov mesta Nitry k spolupráci s Mest-
skou políciou v Nitre na úseku ochrany 
majetku mesta.“ V zmysle tejto smer-
nice je možné občanom prejaviť vďaku 
za spoluprácu a všímavosť aj vo finanč-
nom vyjadrení až do výšky 66,-€.

V polovici roku 2005 prišlo k zmene vo vedení MsP Nitra, v auguste bol 
poverený jej vedením Ing. Miloš Hajnovič, ktorý sa od nasledujúceho roku 
stal riadne menovaným náčelníkom Mestskej polície v Nitre. MsP mala  

Preventívna aktivita „Lumiper“, 2004
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76 príslušníkov, hoci dlhodobý plánovaný stav bol 82 policajtov, úspešne 
sa rozširoval kamerový systém (14 kamier), v mestskej polícii bolo zriadené 
chránené pracovisko pre tri zdravotne handicapované osoby, ktoré absolvo-
vali interné vzdelávanie v oblasti úloh, kompetencií a povinností MsP, v ob-
lasti komunikácie, priestupkového a trestného zákona tak, aby boli schopní 
identifikovať hroziacu alebo už prebiehajúcu protispoločenskú činnosť. Bola 
pre nich vytvorená pracovná pozícia „operátor kamerového systému“. Tým-
to projektom sa, okrem zjavného sociálneho rozmeru, uvoľnilo niekoľko 
príslušníkov do priameho výkonu služby.

Naďalej sa obnovoval vozový park, technické a informačné vybavenie, 
bola vytvorená nová štruktúra mestskej polície, kde sa vytvorili dva obvody 
– Mesto a Klokočina, ktoré kopírovali územné členenie mesta Policajným 
zborom SR. Opäť sa začal klásť väčší dôraz  na rajonizáciu, vytvorili sa vysu-
nuté pracoviská pre občanov na Chrenovej i v Krškanoch. Profesionalizovala 
sa práca na úseku prevencie i objasňovania priestupkov. Mestská polícia sa 
výraznou mierou prezentovala v rôznych médiách v SR, zrealizovala sa tiež 
vizuálna revitalizácia internetovej stránky.

Mestský kamerový systém, chránené pracovisko, 2006
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Výraznou zmenou v očiach občanov v roku 2007 určite bolo prestrojenie 
príslušníkov MsP v zmysle novely zákona o obecnej polícii, ktorá mestským 
policajtom na Slovensku predpisovala nosiť jednotné uniformy modrej farby. 
Činnosť MsP bola štruktúrovaná v zmysle novej štruktúry do obvodu Mesto 
(41 príslušníkov, veliteľ Bc. Pavel Sabo) a obvodu Klokočina (17 príslušníkov,  

 
veliteľ Mgr. Erik Duchoň). Významnou zmenou v štruktúre bolo vytvorenie 
miesta zástupcu náčelníka pre výkon služby, na ktoré bol menovaný PaedDr. 
Pavel Beňo, s dlhoročnými pracovnými skúsenosťami z Policajného zboru 
SR. Na núdzovú linku MsP 159, prípadne cez internetovskú stránku MsP v 
tomto roku oznámilo porušovanie právnych predpisov celkom 5 445 obča-
nov a začal narastať dopyt po službách poskytovaných mestskou políciou. 

Pri zabezpečovaní ochrany verejného poriadku na území mesta Nitry 
mestská polícia pokračuje v úzkej spolupráci  s príslušnými obvodnými od-
deleniami PZ, ODI a železničnou políciou, predovšetkým v oblasti zabezpe-
čovania ochrany verejného poriadku, majetku a zdravia počas konania rôz-
nych kultúrno-spoločenských a športových podujatí a využívania mestského 
kamerového systému.

Preventívna aktivita „Prevtad“, 2007



21991 - 2011

V roku 2008 bolo mestskou políciou zabezpečených celkom 37 akcií ce-
loslovenského a medzinárodného významu a 120 akcií lokálneho alebo re-
gionálneho významu. 

Príslušníci mestskej polície sa pri každodennom výkone zameriavali nielen 
na priestupkovú alebo trestnú činnosť, ale aj na odhaľovanie nedostatkov 
technického charakteru v meste, ako je napr. nefunkčné inžiniersko-tech-
nické siete, chýbajúce poklopy, nefunkčné verejné osvetlenie, chýbajúce 
alebo poškodené dopravné značenie, vysoký trávnatý porast, potreba ore-
zu drevín, poškodené chodníky, dlažby, schody, prvky drobnej architektú-
ry, preplnené smetné nádoby, nedočistené stojiská kontajnerov, v zimnom 
období zabezpečenie schodnosti chodníkov a iných komunikácií v správe 
mesta monitoringom a následným oznamom na príslušné orgány. Takéto 
zistenia boli v počte 1360 postúpené na riešenie kompetentným orgánom 
a organizáciám mesta. V oblasti pátrania po hľadaných osobách príslušníci 
MsP zistili 25 osôb, po ktorých bolo vyhlásené pátranie a odovzdať ich na 
útvary PZ SR.

Preventívne aktivity s deťmi



2 1991 - 2011

K zabezpečeniu rizikových športových podujatí pri potlačení prejavov 
vandalizmu a výtržnosti vyčleňuje MsP všetky dostupné sily a prostriedky k 
zvládnutiu situácie v úzkej koordinácii s PZ SR.

 Rok 2009 bol v znamení „Štafety prevencie“, ktorú mesto Nitra pre-
vzalo od mesta Šaľa. Koordinátor tohto celomestského projektu bol primá-
torom ustanovený preventista mestskej polície Mgr. Miroslav Duchoň. Boli 
zrealizované mnohé preventívne aktivity pre všetky vekové i sociálne vrstvy 
občanov, čo zakladateľ myšlienky putovania štafety prevencie zhodnotil slo-
vami: „Nitra nasadila latku prevencie vysoko a každé ďalšie mesto sa bude 
musieť veľmi usilovať, aby tú latku nepodliezalo“. 

Rok 2009 bol „v živote“ Mestskej polícii Nitra dôležitý z toho dôvodu, že 
s účinnosťou od 1.1.2009 v súlade s Organizačným poriadkom MsP Nitra 
boli príslušníkom mestskej polície schválené a udelené hodnosti, čím sme 
pokračovali v celoslovenskom trende rozlišovania funkčného zaradenia jed-
notlivých príslušníkov.

Preventívne aktivity s deťmi
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Rok 2010 znamenal zmenu vo vedení, náčelníkom bol poverený a neskôr 
menovaný PaedDr. Pavel Beňo, zástupcom pre výkon služby bol menova-
ný Mgr. Erik Duchoň, na miesto veliteľa obvodu Klokočina bol zaradený Bc. 
Rudolf Husár, veliteľom obvodu mesto naďalej zostáva Bc. Pavel Sabo. Zá-
merom nového náčelníka bolo zvýšiť profesionalitu a odbornosť príslušní-
kov mestskej polície, zdokonaliť komunikáciu s občanmi a zvýšiť všímavosť v 
rámci výkonu služby k nedostatkom. S cieľom zvýšiť mieru streleckej pripra-
venosti a zručnosti príslušníkov v zaobchádzaní so služobnou zbraňou bolo 
vyhlásenie a zrealizovanie každoročnej súťaže Strelecký pohár náčelníka.

Bol vypracovaný a zavedený nový komplexný systém hodnotenia prísluš-
níkov, ktorý má priniesť zefektívnenie práce a motiváciu na profesijný i 
osobný rast mestského policajta, na základe čoho predpokladáme aj zvý-
šenú mieru kvalitu práce Mestskej polície v Nitre.

Strelecká príprava
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„Mestská polícia v Nitre sa snaží filozofiu 
a spôsob svojej práce priblížiť predovšetkým 
potrebám občanov. Postupne sme sa stali po-
líciou „prvého kontaktu“, pretože ak má dnes 
občan pocit, že ho niečo trápi, ohrozuje, ob-
medzuje alebo jednoducho iba irituje, volá na 
núdzovú linku 159, kde sa mu ozve: 
Mestská polícia Nitra, prosím...!“

PaedDr. Pavel Beňo
náčelník Mestskej polície v Nitre
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Kontakt

adresa:    Mestská polícia v Nitre
    Cintorínska 6, 
    949 01 Nitra

č. telefónu:    037/69 22 555
    037/ 65 13 311

núdzová linka:  159

č. faxu:    037/ 69 22 502

e-mail:    msp@mspnitra.sk

web:     www.mspnitra.sk
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