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Ú V O D 
 

 Mestská polícia Prievidza (ďalej len MsP)  je poriadkový útvar mesta, zriadený mestským 
zastupiteľstvom v zmysle § 19 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení uznesením č.  5/1991 dňa 
31.1.1991, ktorá aj v roku 2011 potvrdila svoje nezastupiteľné miesto v štruktúre orgánov mesta 
Prievidza.  

Základné úlohy príslušníkov mestskej polície  a teda určenie ich vecnej pôsobnosti sú zakotvené  
v § 3 zákona SNR č.  564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších zmien a predpisov. Za 20 
rokov svojej existencie MsP Prievidza úspešne čelila a zápasila s prichádzajúcimi problémami 
a preukázala tak svoju opodstatnenosť ako  neodmysliteľná  súčasť Mesta Prievidza. Organizácia 
a systém práce  MsP boli počas celého hodnoteného obdobia vykonávané v súlade so zákonom 
o obecnej polícii, Štatútom MsP Prievidza, VZN mesta Prievidza a inými všeobecne záväznými 
právnymi predpismi vzťahujúcimi sa na činnosť mestskej polície.      

 Vo februári  2011  MsP Prievidza predkladala „Správu o činnosti MsP Prievidza za rok 
2010“, ktorá  bola prerokovaná mestským zastupiteľstvom na jeho zasadnutí dňa 22.2.2011  a  
schválená uznesením č.35/11. V správe bola komplexne hodnotená činnosť za celkové obdobie roka  
2010 a na základe zákona  č. 333/2003 , ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 564/1991 Zb. 
o obecnej polícií v znení neskorších predpisov, bola  v marci 2010 predložená na Ministerstvo 
vnútra SR, Prezídium policajného zboru, oddelenie pre dohľad nad mestskými  a  obecnými 
políciami v Slovenskej republike. 
 
 

1. ÚSEK  PERSONALISTIKY 
 

V roku 2011  sa na úseku personálnej práce plnili úlohy súvisiace s plynulým chodom MsP.   
V priebehu roka 2011 boli na MsP Prievidza prijatí do pracovného pomeru  celkom 4 

zamestnanci; z toho  išlo o nasledovné pozície : 
� 1 pozícia príslušníka MsP na funkciu náčelníka MsP ( z dôvodu ukončenia pracovného 

pomeru  bývalého náčelníka a zvolením  do funkcie nového náčelníka MsP  )  
� 1 pozícia príslušníka MsP na funkciu zástupcu náčelníka MsP (  taktiež z dôvodu 

ukončenia pracovného pomeru bývalého zástupcu a nástupom do funkcie nového 
zástupcu NMsP )    

� 1 pozícia civilného zamestnanca MsP na funkciu referenta pre materiálno technické 
zabezpečenie MsP, ktorá bola od 1.1.2011 neobsadená z dôvodu ukončenia pracovného 
pomeru referenta pôsobiaceho na uvedenej pozícii 

� 1 pozícia civilného zamestnanca  so zníženou pracovnou schopnosťou na pozíciu  
operátora monitorovacieho kamerového systému ( z dôvodu ukončenia pracovného 
pomeru zamestnanca na uvedenej pozícii ).   
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Na  druhej strane treba uviesť, že ani MsP Prievidza sa v roku  2011 nevyhla racionalizačným 
opatreniam mesta Prievidza z dôvodu zefektívniť prácu mestskej polície. Z uvedených dôvodov bola 
organizačná štruktúra MsP Prievidza znížená o 6 pracovných miest.  To znamená, že v roku 2011 
sme zaznamenali pokles pracovných miest na nasledovných pozíciách :  

� 4 príslušníci  MsP  v hliadkovej činnosti  
� 1 príslušník MsP na pozícii operatívna hliadka MsP  
� 1 príslušník MsP na pozícii výkonný vedúci operačných príslušníkov MsP a referent pre 

informatiku MsP .  
Pre zhrnutie uvedených skutočností uvádzame stav príslušníkov a zamestnancov MsP 

k 31.12.2011  : 
Príslušníci MsP s odbornou spôsobilosťou :  44 
Civilní zamestnanci :  17 ;  z toho :  

� 5 administratívnych pracovníčok  
� 1 materiálno – technický  pracovník 
� 2 upratovačky  
� 9 občanov so zníženou pracovnou schopnosťou – chránené pracoviská MsP, z toho :  

o 8 operátorov monitorovacieho kamerového systému 
o 1 správca dokumentácie  

SPOLU stav príslušníkov a zamestnancov MsP Prievidza k 31.12.2011 predstavoval:  61 
zamestnancov.  

Záujem o prácu príslušníka mestskej polície je stále značný, o čom svedčí skutočnosť, že ku 
koncu roka  2011 evidujeme 79 žiadostí o prijatie do zamestnania na funkciu – mestský policajt. 
Dobré skúsenosti máme tiež s projektmi typu – chránené  pracovisko, kde sme v priebehu roka  2011  
zaevidovali  9 žiadostí od občanov so zníženou pracovnou schopnosťou o prácu na monitorovací 
kamerový systém MsP Prievidza.  Skutočnosť, že evidujeme značné množstvo žiadostí,  je 
pravdepodobne stále ovplyvnená nezamestnanosťou v regióne Horná Nitra,  pričom si mnohí 
uchádzači  riešia   práve  otázku  zamestnania.  Na druhej strane sa stav príslušníkov MsP Prievidza 
oproti predchádzajúcim rokom stabilizoval. Teraz je potrebné vynaložiť ďalšie úsilie na prácu  MsP, 
táto však  závisí aj od schváleného rozpočtu MsP Prievidza ako aj od celkovej finančnej politiky 
mesta.   

Personálny úsek neriešil iba fluktuáciu príslušníkov a zamestnancov MsP, ale sledoval 
i efektívnosť práce.  

Stav príslušníkov a zamestnancov MsP bol  v roku  2011 viac menej stabilizovaný. Zo 100% 
stavu, t.j. 50 príslušníkov pracovalo na MsP  k 31.12.2011  44 príslušníkov,  z čoho je  30 
hliadkujúcich, čím bol plánovaný stav  v zmysle projektu  „Bezpečné mesto Prievidza“, schváleného 
na MsZ v roku 2003 s ohľadom na finančné možnosti v zmysle kľúča  „1 hliadkový príslušník na  
1000 obyvateľov“, naplnený  na  60 %. Okrem toho pracovalo pod projektom „chránené 
pracovisko“ 8 operátorov monitorovacieho kamerového systému MsP,  1 správca dokumentácie 
MsP a 8 civilných pracovníkov. Ku koncu roka pracovalo na MsP  Prievidza celkovo 61 
zamestnancov.  

Zoznam príslušníkov MsP Prievidza  v zmysle § 2, ods.  4 vyhlášky MV SR č. 456/2009, ktorou 
sa mení vyhláška MV SR č.  532/2003 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona SNR 
č.  564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov tvorí príloha č. 1.    
 
 

2. ÚSEK  VZDELÁVANIA 
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Rok  2011 mal veľký význam aj v oblasti vzdelávania príslušníkov a zamestnancov MsP. 
Zvyšovalo sa nielen ich právne vedomie prostredníctvom vzdelávania, či už išlo o oboznamovanie sa 
s prijatými VZN mesta, vykonávané  pravidelnými preškoleniami v rámci odborno – bezpečnostnej 
prípravy, vykonanými testami odborných vedomostí z oblasti priestupkového  a trestného zákona, 
ako aj iných zákonov a právnych predpisov súvisiacich s výkonom služby príslušníka MsP. Dôraz sa 
kládol najmä  na vzdelávanie príslušníkov priestupkového referátu, ktorí takto získané vedomosti 
a poznatky, či nové informácie, následne prenášali na ostatných príslušníkov MsP. 

Pre  prácu príslušníkov MsP bolo dôležité poznať tie všeobecne záväzné nariadenia mesta 
Prievidza ( ďalej len VZN ), ktoré upravovali činnosť mestskej  polície a ktorých dodržiavanie 
kontroluje MsP.  Ide predovšetkým o tieto VZN :  

VZN upravujúce činnosť  mestskej polície:  
� VZN č.  9 / 1992 o zákaze používania rovnošiat  zhodných s rovnošatou Mestskej 

polície  v Prievidzi, 
� VZN č.  52 / 2000 o Mestskej polícii.    
� VZN, ktorých dodržiavanie kontroluje obecná polícia :  
� VZN č.  9 / 1992 o zákaze používania rovnošiat  zhodných s rovnošatou Mestskej 

polície  v Prievidzi, 
� VZN č. 22 / 1994 o poplatkoch za znečistenie ovzdušia na území mesta Prievidza  
� VZN č. 52 / 2000 o Mestskej polícii,    
� VZN č. 54 / 2000 o používaní zábavnej pyrotechniky na území mesta Prievidza, 
� VZN č. 66 / 2002 o držaní psov na území mesta Prievidza, 
� VZN č. 71 / 2003 o zdravom životnom prostredí, udržiavaní čistoty a poriadku 

v meste Prievidza, 
� VZN č. 76 / 2004 o odstraňovaní starých vozidiel na území mesta Prievidza, 
� VZN č. 85 / 2005 o miestnych daniach  na území mesta Prievidza v znení doplnku 
č.1, 2, 3, 4 a 5, 

� VZN č.  86 / 2005  o miestnom poplatku za komunálne odpady v znení doplnkov č. 
1, 2, 3, 4 a 5,   

� VZN č. 91 / 2006 o poriadku na pohrebiskách na území mesta Prievidza, 
� VZN č. 94 /2006 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na 

trhových miestach na území mesta Prievidza v znení doplnkov č. 1 a 2,   
� VZN č. 95 / 2006 o trhových poriadkoch predaja výrobkov a poskytovania služieb 

na trhových miestach na území mesta Prievidza v znení doplnkov č. 1 a 2, 
� VZN č.  97 / 2008  Požiarny poriadok, 
� VZN č. 103 / 2009 o podmienkach vylepovania plagátov na území mesta 

Prievidza, 
� VZN č. 104 / 2009, ktorým sa stanovujú školské obvody v meste Prievidza, 
� VZN č. 105 / 2009 o nakladaní s komunálnym odpadom na území mesta 

Prievidza, 
� VZN č. 108 / 2010 o miestach na umiestňovanie volebných plagátov a iných 

nosičov informácií pre voľby do Národnej rady Slovenskej  republiky,  
� VZN č.109 / 2010 o miestach na umiestňovanie volebných plagátov a iných 

nosičov pre voľby do orgánov samosprávy obcí,  
� VZN č. 115 / 2011 o podmienkach predaja, podávania a požívania alkoholických 

nápojov v zariadeniach spoločného stravovania, v obchodných prevádzkach a na 
iných verejne dostupných miestach v meste Prievidza,  

� VZN č. 116 / 2011 o zásadách používania symbolov mesta a ich ochrane, 
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� VZN č. 117 / 2011  o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky 
služieb na území mesta Prievidza v znení doplnku č.  1,  

� VZN č.  123 / 2011 o verejných a kultúrnych podujatiach  v meste Prievidza.             
Práve prostredníctvom úseku vzdelávania sme sa  snažili oboznamovať príslušníkov MsP 

nielen s novoprijatými  VZN, ale i s tými, ktoré sú stále v platnosti. Takto bola ich aplikácia v praxi 
omnoho účinnejšia a postupne sa odstraňovali chyby a nedostatky, ktoré vznikli  práve zle 
vysvetlenými a pochopenými pojmami uvedených  VZN.  

V roku 2011 boli príslušníci MsP Prievidza, v súčinnosti s PZ SR, preškolení aj v taktike pri 
zásahu v objektoch, napojených na pult centralizovanej ochrany.    

V budúcnosti plánujeme pokračovať vo vzdelávacích programoch, v absolvovaní rôznych 
seminárov a kurzov. Príslušníci MsP majú záujem zdokonaľovať sa aj v cudzích jazykoch ( hlavne 
anglický a nemecký jazyk ), nakoľko sa v uliciach stretávajú aj s prípadmi, kedy ich pomoc využívajú 
zahraniční turisti. 
 
 

3. ÚSEK  EKONOMICKÝ 
 

Ekonomický úsek MsP Prievidza vychádzal z rozpočtu MsP odsúhlaseného mestským 
zastupiteľstvom na rok 2011. Stanovili ho osobitné normy, na základe ktorých MsP vykonávala 
a samostatne hospodárila so svojím majetkom a finančnými zdrojmi, zostavovala  rozpočet 
a hospodárila aj s inými hospodárskymi prostriedkami, ktoré jej boli  prideľované na krytie 
jednotlivých činností. Zostavovanie, schvaľovanie rozpočtu a hospodárenie s finančnými 
prostriedkami mesta v zmysle schváleného rozpočtu sa riadilo platnými zákonmi Slovenskej 
republiky a všeobecne záväznými nariadeniami mesta Prievidza.   

Rozpočet  ako základ finančného hospodárenia, zostavený na obdobie  roka 2011, vyjadroval 
ekonomickú samostatnosť MsP. Rozsah príjmov a výdavkov závisel od mnohých faktorov a často 
odrážal  samotné ciele  hospodárskej a finančnej politiky MsP.  

Hospodárenie MsP bolo rozdelené do dvoch oblastí – oblasť príjmov, ktoré plynuli do 
rozpočtu mesta z vlastných príjmových zdrojov – blokových pokút a oblasť výdavkov, ktoré sa 
vynakladali na financovanie konkrétnych činností MsP. Na výšku výdavkov mali  vplyv  nielen 
samotné potreby MsP, ale aj rozsah zodpovednosti a právomocí MsP na zabezpečenie činností, 
vyplývajúcich z jej povinností.   

Tvorba rozpočtu MsP ako základného prvku ekonomického úseku v rámci procesu 
plánovania si vyžadovala  prístup k mnohým informáciám, poznať neustále sa meniacu rozpočtovú 
klasifikáciu, sledovať metodické usmernenia, správne určovať priority  a kritériá pri plnení cieľov. 
Základnou a neodmysliteľnou súčasťou rozpočtu boli bežné výdavky,  zabezpečujúce predovšetkým 
plynulý chod MsP - mzdy a platy, poistné a príspevky do poisťovní, plyn, tepelná energia, elektrická 
energia, vodné, stočné, poplatky za telekomunikačné služby, výstroj a výzbroj príslušníkov, pohonné 
hmoty, zákonné a havarijné poistenie služobných vozidiel, poistenie príslušníkov a pod.. Ak 
v priebehu roka  vznikla potreba úhrady, ktorá nebola  v rozpočte rozpočtovej kapitoly zabezpečená, 
úhrada sa realizovala zmenou rozpočtu, t.j. presunmi rozpočtových prostriedkov. Spracovávanie, 
sledovanie čerpania, realizácia rozpočtu v praxi, rozpočtové presuny  – to sú základné prvky 
ekonomického úseku MsP.  

Podrobná správa o hospodárskej činnosti MsP Prievidza býva jedným z materiálov 
pripravovaných na rokovanie a schvaľovanie MsZ ako neodmysliteľná súčasť ročnej závierky 
hospodárenia mesta. 
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 4. ÚSEK  MATERIÁLNO – TECHNICKÉHO ZABEZPEČENIA 
  

Úsek materiálno-technického zabezpečenia realizoval plnenie svojich úloh, požiadaviek a 
potrieb na základe rozpočtu na rok 2011. aby bol zabezpečený plynulý chod MsP Prievidza. 

 Vozový park MsP je značne opotrebovaný a udržanie v premávkyschopnom stave pre služobné 
potreby MsP stálo nemalé finančné prostriedky a prevádzkové prestoje v servise z toho vyplývajúce. 
Po prehodnotení ekonomických aspektov MsP pristúpila ku kúpe nového vozidla Seat Leon formou 
leasingu. Toto vozidlo aspoň sčasti nahradilo dve najopotrebovanejšie vozidlá, ktoré nevyhovovali 
potrebám MsP Prievidza, nakoľko náklady na údržbu opotrebovaných vozidiel boli vyššie, ako 
samotná kúpa nového vozidla. Mesto Prievidza previedlo do užívania MsP vozidlo Mercedes Vito, 
ktoré bolo prerobené z päťmiestneho na osemmiestne, aby čo najlepšie spĺňalo požiadavky pri 
presune príslušníkov MsP na strelnicu, či na zabezpečenie poriadku pri väčších spoločenských 
podujatiach a pod.  V súčasnosti má MsP k dispozícií 8 ks vozidiel: 

� Seat Leon 1,4 – 1 ks 
� Seat Cordoba Vario 1,4 – 1 ks 
� Škoda Octávia kombi 1,9 TDI – 2 ks 
� Suzuki Ignis 4x4 1,3 – 1 ks 
� Kia Cee´d 1,4 – 1 ks 
� Seat Inca 1,4 – 1 ks (civilné vozidlo využívané na MTZ a kynológmi MsP Prievidza) 
� Mercedes Vito – 1 ks (civilné vozidlo využívané na strelnicu, MTZ, služobné cesty MsÚ) 
Počas roka bol zabezpečovaný chod MsP Prievidza a v rámci finančných možností, boli 

opravené najhoršie miesta na zatekajúcej streche a opravené poškodené vykurovacie potrubie do 
ľavého traktu budovy. Bolo tiež zabezpečované vysunuté pracovisko MsP Prievidza na Ciglianskej 
ulici 8, ktoré má za úlohu zlepšovať spolunažívanie na tomto problémovom sídlisku.  

Mestská polícia Prievidza počas roka 2011 spustila prevádzku pultu centralizovanej ochrany 
objektov, ďalej už len „PCO“, ktorým zabezpečuje ochranu nielen objektov mesta  
(MsÚ, MsD, chata Mraznica atď.), ale aj objektov fyzických a právnických osôb. Ako 
prevádzkovateľ poplachových systémov narušenia zároveň zabezpečuje opravy a revízie na 
mestských objektoch. K 31.12.2011 bolo na pult centralizovanej ochrany priradených 71 objektov. 
Do uvedeného dátumu bol evidovaný iba jeden ostrý výjazd k narušenému objektu.  
 V roku 2011 úsek MTZ zabezpečoval vystrojenie, vyzbrojenie príslušníkov a obmenu 
opotrebovaných výstrojných súčiastok v rámci Internej smernice IS-16 Výstrojný poriadok MsP 
Prievidza. Výzbroj MsP je taktiež značne zastaralá a v roku 2011 bola plánovaná výmena ďalších 
kusov zastaralého modelu ČZ vz.83 za nový model GLOCK 17, avšak z dôvodu krátenia finančných 
prostriedkov sa k tomu kroku neprikročilo. V súčasnom období využívajú príslušníci MsP tieto 
zbrane: 

� ČZ vz. 83, 9mm Browning – 29 ks 
� GLOCK 17, 9mm Luger – 24 ks 
� ČZ vz. 83, 7,65mm Browning – 1 ks (využívaná na výcvikové účely) 
� Margolina, caliber 22LR – 1 ks (využívaná na výcvikové účely) 
� Margolina, caliber 22Short – 1 ks (využívaná na výcvikové účely) 
Ďalej bola vykonávaná údržba, oprava a nákup prostriedkov, potrebných pre plnenie služobných 

úloh, ako bol servis vysielačiek a nákup ochranných pomôcok. V roku 2011 boli zakúpené 4ks 
fotoaparátov ako náhrada za opotrebované fotoaparáty, z ktorých 2 ks boli vyradené z evidencie 
majetku mesta. Príslušníci MsP využívali v roku 2011 tieto technické prostriedky: 
Technický prostriedok na zabezpečenie vozidla proti odjazdu: 

�  pre osobné autá – 20 ks 
�  pre dodávky, SUV – 4 ks 
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GPS systém zahrňujúci: 
� vozidlové jednotky Parrot – 5 ks 
�  osobné jednotky PDA Symbol MC 35 – 6 ks 

Rádiostanice Motorola: 
� základňová – 1 ks 
� vozidlové – 6 ks 
� prenosné – 17 ks 

Alkoholtester Dräger 7410 – 2 ks 
Integračný zvukomer 2239 – 1 ks 
Svietidlá MegaLight – 8 ks 
Ďalekohľad na nočné videnie – 1 ks 
Ďalekohľad – 2 ks 
Prídavné svetlomety – 2 ks  
Digitálny fotoaparát – 9 ks 
Digitálna kamera – 2 ks 
Minikamera – 2 ks 
Diktafón – 1 ks 
Bankový terminál – 3 ks 
Tester bankoviek – 4 ks 
Data projektor – 2 ks 
PC zostavy – 24 ks 
Notebook – 5 ks 
Záložný agregát MP–67 Tes – 1 ks 
Digitálna telefónna ústredňa Siemens hipath 3550 – 1 ks 
Záznamové zariadenie tel. hovorov – 1 ks 
Maketa policajta – 6 ks 
Nepriestrelná vesta – 6 ks 
 
 

5. ÚSEK  PRAKTICKEJ ČINNOSTI 
 
 Úsek praktickej činnosti MsP  vykonáva úlohy podľa  zákona  č. 564/1991 Zb. o obecnej 
polícii v znení neskorších predpisov, zákona  č.  372/1990 Zb. o priestupkoch, trestného zákona, 
uznesení MsZ, VZN mesta a iných predpisov a rozhodnutí. Vzhľadom na rozsah úloh je  jeho činnosť 
rozdelená do desiatich oblastí : 
5.1.   Operačné stredisko MsP 
5.2.   Priestupkový referát MsP  
5.3.   Využívanie služobných psov 
5.4.   Hliadková služba  
5.5.   Fyzická a strelecká príprava 
5.6.   Spolupráca s inými útvarmi, orgánmi a organizáciami 
5.7.   Spolupráca s poslancami MsZ 
5.8. Spolupráca s pracovníkmi mestského úradu 
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5.1. Operačné stredisko MsP 
 

Operačné stredisko MsP je miestom prvého kontaktu obyvateľov mesta Prievidza s MsP 
a slúži pri riadení výkonu služby príslušníkov MsP nepretržite počas 24 hodín. Stálu službu na 
operačnom stredisku zabezpečujú šiesti príslušníci MsP. 

Pracovná náplň operačných MsP (OMsP) je určená  v Organizačnom a prevádzkovom 
poriadku MsP Prievidza. Okrem riadenia, reagovania na rôzne situácie,  OMsP  počas služby  vedie 
určené pomôcky operačného strediska a to záznamovú knihu zbraní a streliva, knihu výstroja, knihu 
úloh, knihu udalostí, knihu zablokovaných vozidiel a ďalších pomôcok, potrebných pre výkon služby.  

Pre potreby hliadok pri riešení zákrokov OMsP vyhľadáva údaje v evidenciách MsP,  
informačného systému samosprávy mesta, o : obyvateľoch, majiteľoch domov, majiteľoch psov, 
majiteľoch parciel v katastrálnom území mesta Prievidza, majiteľoch garáží. OMsP zodpovedá za 
výkon príslušníkov MsP vo výkone služby, za budovu MsP, vozový park a zverené materiálno-
technické prostriedky,  potrebné pre výkon služby. 

Od júna 2011 OMsP obsluhuje pult centralizovanej ochrany (PCO) a na základe prijatých 
hlásení o narušení objektu rozhoduje o vyslaní hliadky MsP k prevereniu poplachu na objekte. K 31. 
12. 2011 bolo na PCO  napojených 71 objektov.  

Neoddeliteľnou súčasťou práce OMsP je komunikácia s inými inštitúciami pri zisťovaní a 
zabezpečovaní požiadaviek potrebných k náprave protiprávnych konaní, ako sú napríklad: oddelenia 
MsÚ, operačné strediská OR PZ SR, OO PZ, Železničnej polície, TEZAS, dispečing lekárskej prvej 
pomoci, Hasičský zbor,  OSC, SPP, Slovak Telekom, útulok pre opustené zvieratá, Okresná 
veterinárna správa a iné inštitúcie, podľa požiadaviek vyplývajúcich z konkrétnej situácie.  

Prioritou v pracovnej náplni operačného pracovníka bolo okamžite reagovať na vzniknuté 
situácie vyplývajúce zo zákrokov hliadok a následne na to vyvodiť opatrenia smerujúce k náprave, 
ako aj byť nápomocný hliadke pri riešení zákrokov, riadiť ich činnosť v teréne a úzko spolupracovať 
s ostatnými oddeleniami MsP.  

Od roku 2008 využíva OMsP zavedený systém GPS, čo mu zlepšilo  prehľad o pohybe peších 
a motorizovaných hliadok MsP prostredníctvom peších a motorizovaných terminálov počas výkonu 
služby na území mesta. Na základe získania týchto poznatkov mohol OMsP aj v roku 2011 podstatne 
efektívnejšie rozhodovať o vyslaní hliadky na preverenie prijatých oznámení podľa miesta oznamu 
a najbližšieho výskytu hliadky. So systémom GPS využíval OMsP priestupkový program Memphis, 
ktorý podstatne uľahčil prácu operačného ako aj hliadok MsP, čo spočívalo hlavne v odbúraní 
viacnásobného evidovania záznamov priestupkov.  

Spáchané priestupky príslušníci evidovali do mobilných terminálov priamo v teréne 
a následne boli prostredníctvom GPRS spojenia zasielané do serveru MsP,  kde ich mali ihneď 
k dispozícii k nahliadnutiu ostatné oddelenia MsP.  Priestupkový program okrem samotného 
evidovania priestupkov v sebe obsahuje evidenciu psov, on-line evidenciu obyvateľstva, pátranie  po 
osobách a odcudzených motorových vozidlách, čo v praxi znamenalo, že príslušníci MsP už nemuseli 
vykonávať lustrácie prostredníctvom OMsP cez RST. Program umožnil aj evidenciu pokutových 
blokov a hlavne  on-line riešenia už zaregistrovaných a nedoriešených priestupkov, čo znamenalo, že 
obyvateľ, ktorý sa dopustil priestupku a bol predvolaný na doriešenie priestupku na útvar mestskej 
polície, sa mohol na príslušníka MsP obrátiť priamo v uliciach mesta k doriešeniu priestupku  
a nemusel sa osobne dostaviť na útvar MsP.  

Operačné stredisko od decembra 2003 disponuje kamerovým systémom, v súčasnej dobe MsP 
využíva 23 kamier. Obsluhu a aktívne plnenie úloh monitorovacieho kamerového systému MKS 
zabezpečuje osem zdravotne postihnutých občanov. Vzhľadom k tomu, že aj pri počte osem 
operátorov MKS nie je zabezpečené monitorovanie mesta kamerami MKS nepretržite počas 24 
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hodín, stále  chýbajúci priestor vykrývali pracovníci operačného strediska, pokiaľ im momentálny 
stav na pracovisku dovoľoval. 

Z každého operačného dňa t.j. od 07,00 h do 07,00 h OMsP spisuje celodenný súhrn udalostí 
(zvodku) za účelom zabezpečenia informačného toku o činnosti MsP, prijatých oznámeniach 
a vykonaných opatreniach. 
V roku 2011  operační pracovníci MsP zaevidovali  4160  oznámení od obyvateľov mesta na 
tiesňovú linku 159, pevnú linku 5111534, 5111 520  alebo osobne na útvare MsP. 

Porovnanie evidencie priestupkov zaevidovaných OMsP a  prijatými oznámeniami 
s porovnaním s  predchádzajúcimi rokmi  sa nachádza v nasledujúcom štatistickom spracovaní:  

 
 

 2006 2007  2008 2009  2010  2011  
Príjem oznámení :   4850 4786 4856 4818 4620 4160 
 
 

5.2. Priestupkový referát MsP 
 

         Významnou súčasťou mestskej polície na úseku praktickej činnosti je priestupkový 
referát. Na priestupkovom referáte sú zaradení 3 spracovatelia - príslušníci mestskej polície a  3 
referentky – civilné zamestnankyne.  

Spracovateľ mestskej polície:  
Činnosť spracovateľov spočíva v objasňovaní priestupkov, ktoré neboli príslušníkmi mestskej 

polície doriešené na mieste (páchateľ si nebol vedomý priestupku alebo odmietol zaplatiť blokovú 
pokutu za priestupok), alebo riešenie priestupkov, ktoré si zo svojej povahy vyžadujú objasňovanie, 
t.j. získanie podkladov potrebných na rozhodnutie správneho orgánu. Pod pojmom získanie 
potrebných podkladov sa rozumie okrem získania potrebných informácií o páchateľovi priestupku, aj 
získanie a spracovanie dôkazových materiálov, napr.: zistenie držiteľa vozidla, zistenie miesta 
skutočného pobytu, ak sa osoby, od ktorých je požadované vysvetlenie nenachádzajú v mieste 
trvalého bydliska, predvolanie a vypočutie poškodených, svedkov, miestna obhliadka, vyžiadanie 
potrebných podkladov a písomných materiálov od iných orgánov a inštitúcií - vyčíslenie škody, 
potvrdenie o zaplatení poplatku. 

V roku 2011 bolo zaevidovaných 435 priestupkových spisov. Tu je zaznamenaný pokles 
oproti roku 2010, kedy bolo zaevidovaných 551 priestupkových spisov. Pokles je daný väčšou 
dôslednosťou príslušníkov mestskej polície v hliadkovej službe, ktorí zistených páchateľov 
priestupkov riešia na mieste pokutou v blokovom konaní. Ďalej bolo v roku 2011 ukončených aj 88 
priestupkových spisov, ktoré zostali nevybavené z roku 2010. Priestupkové spisy sú vybavované 
v zmysle zákona SNR č. 372/90 Zb. o priestupkoch. Prehľad a spôsob ich vybavovania tvorí  príloha 
č. 2.   

Príslušníci mestskej polície – spracovatelia, sa okrem objasňovania priestupkových spisov 
podieľajú (v prípade potreby zvýšeného počtu hliadkujúcich policajtov) aj na plnení úloh v oblasti 
zabezpečenia verejného poriadku, hlavne na športových a kultúrno-spoločenských podujatiach. 
V dňoch školského vyučovania v čase od 07,00 h do 08,00 h spolu s hliadkami zabezpečujú 
bezpečnosť detí pri prechode cez priechody pre chodcov, okrem toho, na základe požiadaviek 
riaditeľov niektorých škôl, vykonávajú kontrou v okolí škôl a školských zariadení so zameraním na 
dodržiavanie zákona NR SR č. 377/2004 o ochrane nefajčiarov.     

Priestupkový referát pri objasňovaní priestupkov úzko spolupracuje s policajným zborom, 
obvodným úradom a s jednotlivými oddeleniami Mestského úradu v Prievidzi, ako aj s inými 
orgánmi štátnej a verejnej správy. Vybavuje odpovede na požiadavky  a dožiadania týchto orgánov 
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a oboznamuje príslušníkov mestskej polície s novými postupmi a prijatými opatreniami pri 
objasňovaní priestupkov v zmysle nových platných predpisov.  

Referent priestupkového referátu:   
Náplň práce referentky priestupkového referátu spočíva v evidencii a archivácii úradných 

záznamov príslušníkov mestskej polície. Z  úradných záznamov hliadok podľa pokynov eviduje 
priestupkové spisy (435 priestupkových spisov), ktoré zástupca náčelníka pre hliadkovú činnosť 
pridelí spracovateľovi k objasňovaniu. Po vykonanom objasňovaní priestupkových spisov vedie ich 
ďalšiu nevyhnutnú evidenciu (v evidencii páchateľa priestupku, svedkov, poškodených a spôsob 
vyriešenia zaznamená v programe Memphis). V prípade potreby zabezpečuje ich odoslanie 
príslušnému správnemu orgánu. V zmysle zákona o obecnej polícii zaevidovala 1712 záznamov. Do 
evidencie evidovaných záznamov patrí použitie donucovacích prostriedkov, predvedenie osôb, 
obmedzenie osobnej slobody, odňatie veci, odovzdanie veci... Referentka priestupkového referátu 
zabezpečila spísanie 12 odpovedí na žiadosti poisťovní vo veci ich poistencov (ktorých zranenie, 
prípadne spôsobenú škodu, objasňovala mestská polícia). Na požiadanie súdov, prokuratúry, 
orgánov policajného zboru, železničnej polície, vojenského obranného spravodajstva, národného 
bezpečnostného úradu,  vypracovala 1356 správ o povesti na obyvateľov mesta. Na porovnanie, v 
roku 2010 bolo vypracovaných  795 správ o povesti.  

Referent  pre agendu parkovacích kariet a dopravných priestupkov: 
Referentka pre agendu parkovacích kariet a dopravných priestupkov v roku 2011 vydala 23 

celoročných kariet vjazdu do historickej časti mesta Prievidza a zaevidovala 150 priestupkov, 
ktorých sa dopustili vodiči motorových vozidiel, ktoré boli zistené mestským kamerovým systémom 
a neboli doriešené hliadkami mestskej polície na mieste. Zabezpečila tiež zaevidovanie a odoslanie 
všetkých výziev k podaniu vysvetlenia z mestskej polície. V roku 2011 bolo odoslaných 700 výziev 
k podaniu vysvetlenia. Eviduje bloky na pokutu z daňového úradu, zabezpečuje ich vydávanie  a  
výber finančnej hotovosti od príslušníkov mestskej polície. Na základe porušenia právnych predpisov 
mladistvými a maloletými osobami spísala 20 oznámení školám, 18 oznámení rodičom, 2 oznámenia 
na úrad sociálnych vecí a rodiny a 53 oznámení na príslušné obecné a mestské úrady. Pri zistení 
nedostatkov, ktoré zistili hliadky mestskej polície a ktoré môžu výrazným spôsobom ovplyvniť 
bezpečnosť obyvateľov mesta, zabezpečila odoslanie 92 oznámení príslušným organizáciám 
s požiadavkou na ich odstránenie.   

Referent pre agendu so súdmi a exekútorom: 
Referent pre agendu so súdmi a exekútorom zabezpečuje administratívne evidovanie blokov 

na pokutu nezaplatenú na mieste, zabezpečuje vymáhanie oprávnených pohľadávok mesta, ktoré 
vznikli nezaplatením týchto blokov po nadobudnutí ich právoplatnosti. V roku 2011 bolo vydaných 
427 blokov na pokutu nezaplatených na mieste. Z toho 4  ks  boli neplatné (neplatné z dôvodu ich 
uhradenia po vypísaní bloku, alebo z dôvodu odmietnutia páchateľa  blok podpísať) a 423 ks 
platných. V prípade nezaplatenia bloku spísala 129 výziev na zaplatenie. V zákonnej lehote bolo 
uhradených 241 blokov na pokutu nezaplatenú na mieste. Neuhradených bolo 182. Súdnym 
exekútorom sme v roku 2011 podali celkom 181 návrhov na vykonanie exekúcie (v  počte 
uhradených, neuhradených a návrhov na vykonanie exekúcie  sú zahrnuté aj bloky z roku 2010). 
Referentka pre agendu so súdmi a exekútorom ďalej prostredníctvom hliadok zabezpečuje doručenie 
listových zásielok. V roku 2011 sme doručovali 641  listových zásielok z toho bolo 304 súdnych 
zásielok a 337 listových zásielok od súdneho exekútora. Po doručení, resp. nedoručení listových 
zásielok bolo spracovaných 641 odpovedí.  
 
 



 
 
 
 

Mesto Prievidza Podateľňa: Mestský úrad, Námestie slobody č.14, 971 01 Prievidza 1    Bankové spojenie: VÚB a.s. Prievidza – 166 26-382/0200 
Tel.:  046/ 542 23 80, 542 26 47, 517 91 02, Fax: 046/542 69 44                          IČO: 318 442 
www.prievidza.sk                                                                                                               e-mail:  msu.sekprim@prievidza.sk, primator@prievidza.sk 

5.3. Využívanie služobných psov MsP 
 

Na úseku služobnej kynológie Mestskej polície Prievidza pôsobili   v hodnotenom období 
dvaja psovodi. Práca služobnej kynológie sa v roku 2011, okrem samotného výkonu služby, zamerala 
na prevenciu pri preventívno - bezpečnostných a spoločenských akciách, na zabezpečenie verejného 
poriadku v reštauračných zariadeniach, okolí diskoték, záhradkárskych osadách a iných chránených 
objektoch. Tiež  na uliciach pri kontrole bezdomovcov, sociálnych domov na Ciglianskej ul, v 
Lesoparku  a pri kontrole požívania alkoholu mladistvými v pohostinských zariadeniach a na 
rôznych iných miestach v meste, najmä v nočných hodinách. Počas dňa sa činnosť psovodov 
zameriavala najmä na kontroly verejného poriadku na miestach, kde sa zdržiavajú asociálne osoby. 
Zúčastňovali sa tiež rôznych besied a ukážok výcviku našich  služobných psov v materských 
a základných školách. Služobné psy pomáhali hliadkam pri zabezpečovaní bezpečnosti príslušníkov 
MsP pri rôznych zákrokoch, či už v bytoch, v pohostinstvách, pri kontrole osôb, bezpečnostných 
prehliadkach a dodržiavaní verejného poriadku.  

Psovodi odslúžili 154 služieb so svojimi psami, pričom zasahovali v piatich prípadoch pri 
zadržaní páchateľov priestupkov na úteku a jedenkrát pri zadržaní páchateľa trestného činu na 
úteku. Pri zadržaní páchateľov mali psy náhubok.  

V roku 2011 bol na MsP Prievidza zriadený  pult centralizovanej ochrany,  kde boli psy 
využité 21-krát na kontrolu narušeného objektu.  Za  asistencie služobných psov bolo 
skontrolovaných 114 osôb pri rôznych zákrokoch i v akciách a počas výkonu služby  bolo 
skontrolovaných 298 objektov vo vlastníctve mesta a jeho obyvateľov. 18-krát sa zúčastnili 
zabezpečovania verejného poriadku na športových akciách ako napr. basketbalové zápasy, ale tiež 
na mestských jarmokoch a pod., na rôznych besedách a ukážkach výcviku našich služobných psov 
v materských a základných školách (32-krát), pričom najvýznamnejšou spoločenskou udalosťou boli 
ukážky výcviku služobných psov pri príležitosti Dňa mestskej polície, armádnych a záchranných 
zložiek, organizovaného MsP na letisku v Prievidzi.   
V priebehu roka sme sa zúčastnili viacerých spoločných výcvikových sústredení psovodov (spolu 217 
hodín). Psovodi MsP sa stretávali so psovodmi oddelenia služobnej kynológie OR PZ Prievidza na 
pokračovacích výcvikoch, kde spolu nacvičovali rôzne situácie pre potreby výkonu služby.  

Psovodi MsP Prievidza počas roka reprezentovali mestskú políciu na rôznych kynologických 
pretekoch:  

� stržm Tarageľ sa zúčastnil viacerých obranárskych pretekov, kde obsadil 2-krát 10. miesto, 
4-krát 3. miesto, 2-krát 2. miesto a 2-krát 1. miesto  

� npráp. Feješ sa zúčastnil medzinárodnej  súťaže vo švajčiarskom meste Orpund, kde sa 
úspešne kvalifikoval na majstrovstvá sveta belgických ovčiakov  vo výkone  podľa 
medzinárodného skúšobného poriadku Mondioring 1, ktoré sa konali v Belgickom meste 
Newpoort, kde v ťažkej medzinárodnej konkurencii obsadil 17. miesto.    

Psovodi sa zúčastňovali výcviku aj vo svojom osobnom voľne a to v kynologických kluboch 
okresu Prievidza, Nitra - Malý Lapáš a v Rakúskom Waidhofene, kde majú dobrú spoluprácu pri 
tréningoch so psovodmi rakúskej polície.  

V budúcnosti máme záujem  rozšíriť rady psovodov a využívať ich najmä z titulu skvalitnenia 
výkonu hliadkovej služby. 
Činnosť služobnej kynológie MsP tvorí  prílohu č.  3. 

 
 

5.4. Hliadková služba 
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Hliadky mestskej polície  plnia  úlohy  v  súlade  so  zákonom  SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej 
polícii v znení neskorších predpisov. Výkon hliadkovej služby zabezpečujú štyri zmeny, pričom každá 
zmena je zložená z troch až štyroch hliadok. Hliadku tvoria dvaja príslušníci mestskej polície. 
Mestská polícia Prievidza vykonáva hliadkovú činnosť  v nepretržitom 24-hodinovom cykle a je 
rozdelená do osemhodinových pracovných zmien (pondelok až štvrtok) a dvanásťhodinových 
pracovných zmien  (piatok až nedeľa). V prvom štvrťroku 2011 bola z dôvodu úsporných 
a racionalizačných opatrení zrušená operatívna hliadka, v ktorej bol v tom čase zaradený jeden 
príslušník mestskej polície. V treťom štvrťroku boli z rovnakých dôvodov zrušené štyri pracovné 
pozície v hliadkovej službe, pričom dve pracovné pozície zostali neobsadené z dôvodu rozviazania 
pracovného pomeru zo strany príslušníkov mestskej polície a s dvomi príslušníkmi mestskej boli 
rozviazané pracovné pomery z dôvodu zrušenia ich pracovných pozícií.  
 V súčasnosti je v hliadkovej službe zaradených 29 príslušníkov mestskej polície. Ich riadenie 
a koordináciu zabezpečuje náčelník mestskej polície, zástupca náčelníka pre hliadkovú činnosť a 
operačný dôstojník. Operačný dôstojník priamo koordinuje ich činnosť na základe požiadaviek 
obyvateľov a iných osôb v meste (telefonické, prípadne osobné oznamy) a zabezpečuje ich okamžité 
riešenie. V roku 2011 sme prijali 4170 oznamov (príloha č. 4). V treťom štvrťroku sa mestská polícia 
vrátila k zabezpečovaniu ochrany majetku obce a občanov s využitím pultu centralizovanej ochrany 
(pult centralizovanej ochrany  bol zrušený v roku 2003). Prostredníctvom poplachov, ktoré 
signalizoval pult centralizovanej ochrany, zabezpečil operačný dôstojník  458 výjazdov, pričom 2-
krát  bol objekt narušený páchateľom, 30-krát bol poplach spôsobený chybou majiteľa, prípadne 
obsluhy zabezpečovacieho systému a 426-krát príčina poplachu nebola určená, alebo bola 
spôsobená technickou závadou. V hliadkovej službe bolo zistených a riešených 5494 priestupkov 
(podrobný prehľad zistených priestupkov a porovnanie s predchádzajúcimi rokmi je uvedený 
v prílohe č. 5). 19-krát bola na miesto privolaná hliadka OO PZ z dôvodu podozrenia zo spáchania 
trestného činu. 

Účinným nástrojom riadenia hliadok vo výkone je GPS, s pomocou ktorého môže operačný 
dôstojník, okrem kontroly pohybu hliadky, zistiť aj hliadku, ktorá sa nachádza najbližšie k miestu 
oznamu. Týmto spôsobom dochádza k skráteniu príchodového času na miesto určenia.   

V rámci ranných a poobedných zmien je podľa možností činnosť hliadok orientovaná do 
pridelených sektorov. Mesto Prievidza je pre potreby mestskej polície rozdelené do 3 zón a 14 
sektorov. Každý sektor je pridelený jednej hliadke. Nočné zmeny sú orientované do oblastí 
spoločenskej aktivity: diskotéky, zábavy, obchodné domy a do oblastí, v ktorých bolo zistené 
pretrvávajúce protispoločenské konanie. V pridelených sektoroch si hliadky formou kontaktu 
s obyvateľmi budujú sieť informátorov, ktorí im výraznou mierou napomáhajú pri odhaľovaní 
páchateľov priestupkov v rôznych oblastiach. Z dôvodu zlepšenia kontaktu hliadok mestskej polície 
s obyvateľmi bola zavedená povinnosť hliadky vykonávať pešiu hliadkovú činnosť tridsať minút 
z každej hodiny. Od tejto povinnosti môže hliadka upustiť len v odôvodnenom prípade a to 
preverovania oznamu.    

Príslušníci mestskej polície sa okrem zisťovania priestupkov zameriavajú aj na zisťovanie 
nedostatkov, ktoré môžu výrazným spôsobom ovplyvniť bezpečnosť obyvateľov mesta. Tieto 
nedostatky sa týkali chýbajúcich poklopov kanalizácie, nefunkčného verejného  osvetlenia, 
chýbajúcich alebo poškodených dopravných značiek, poškodených  komunikácií, stromov a kríkov, 
ktorých konáre prerastajú do chodníkov a pod. Celkovo sme kompetentným orgánom odovzdali 92 
podnetov.   

Medzi ďalšie činnosti patrilo zisťovanie motorových vozidiel, u ktorých bolo  podozrenie z 
dlhodobého parkovania na jednom mieste, resp. bolo podozrenie, že sa jedná o staré vozidlo. 
Príslušníci mestskej polície pri zistení takéhoto motorového vozidla  zistili jeho majiteľa, ktorého 
vyzvali na odstránenie nepojazdného vozidla, prípadne bol nahlásený príslušnému oddeleniu MsÚ 
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za účelom spoplatnenia. Celkovo bolo zistených 107   motorových vozidiel, z toho sa vlastnou 
činnosťou podarilo odstrániť 95 motorových vozidiel a 12 vozidiel je v štádiu riešenia. Pri 
odstraňovaní týchto vozidiel mestská polície úzko spolupracuje s obvodným úradom pre cestnú 
dopravu a pozemné komunikácie.     

V rámci zabezpečenia bezpečnosti detí pri prechode cez priechody pre chodcov v dňoch 
školského vyučovania bol v čase od  7,00 h do 8,00 h zabezpečený dohľad nad bezpečnosťou cestnej 
premávky vo vybraných lokalitách. Denne sa tejto problematike venuje šesť až osem príslušníkov 
mestskej polície.      

V rámci hliadkovej služby mestská polícia zabezpečuje doručovanie súdnych a exekučných 
zásielok. V roku 2011 bolo doručených 641 súdnych a exekučných  zásielok. Treba pripomenúť, že 
nie vždy je adresát zásielky pri doručovaní v mieste svojho bydliska, preto sa často stáva, že pokus 
o doručenie jednej zásielky vykonáva hliadka mestskej polície aj niekoľkokrát.  

  Pri služobných zákrokoch boli  71-krát použité donucovacie prostriedky ako hmaty, chvaty, 
údery a kopy sebaobrany a putá. Všetky donucovacie prostriedky boli použité v súlade so zákonom 
o obecnej polícii. Okrem donucovacích prostriedkov voči osobám bol aj 1297-krát použitý technický 
prostriedok na zabránenie odjazdu motorového vozidla v prípade, keď vozidlo stálo na mieste, kde to 
bolo zakázané dopravnou značkou alebo všeobecnou úpravou cestnej premávky. Aj tento donucovací 
prostriedok bol vždy použitý v súlade so zákonom o obecnej polícii. Porovnanie použitia 
donucovacích prostriedkov s predchádzajúcimi rokmi je uvedené v prílohe č. 6.    

V roku 2011 sme prijali 8 sťažností na činnosť mestskej polície. Po dôkladnom prešetrení ani 
v jednom prípade nebola zistená opodstatnenosť sťažnosti. V hodnotenom období bolo 1-krát zistené 
porušenie pracovnej disciplíny, za čo bolo dotknutému príslušníkovi mestskej polície udelené 
písomné napomenutie za nedostatky v práci, s požiadavkou na ich odstránenie. Za vzorné plnenie 
pracovných povinností boli 4 príslušníci finančne odmenení a 1 príslušníkovi bola udelená finančná 
odmena za úspešné reprezentovanie mestskej polície na súťaži psovodov.   
 
 

5.5. Fyzická a strelecká príprava  MsP 
 

Fyzická a strelecká príprava príslušníkov MsP Prievidza bola v roku 2011 realizovaná vo 
výcvikových dňoch pod vedením inštruktora telesnej a streleckej prípravy. Výcvikový deň bol 
stanovený na každý piatok v týždni. Ak nebolo potrebné zabezpečovať mimoriadne úlohy, tak každá 
zmena absolvovala vždy jeden výcvikový deň v mesiaci počas celého roka, okrem mesiacov júl 
a august. Výcvikový deň pozostával z fyzickej prípravy a zo streleckej prípravy. Súčasťou fyzickej 
prípravy bol nácvik prvkov sebaobrany, riešenie rôznych druhov taktických situácií, kondično-silové 
cvičenia v posilňovni MsP a organizované plávanie v krytej plavárni mesta. Súčasťou streleckej 
prípravy bol teoretický a praktický výcvik na strelnici mesta Prievidza v Novákoch.   

Strelecký výcvik príslušníkov MsP v roku 2011 bol vykonávaný striedaním mierenej streľby 
na pevný kruhový terč, na vzdialenosť 25 m a praktickej streľby Combat IPSC. Pri mierenej streľbe 
bol výcvik sústredený hlavne na správne zaobchádzanie so zbraňou a odstraňovanie chyby spojenej 
so strhávaním zbrane počas odpaľovania. Strelecký výcvik spôsobom Combat IPSC bol zameraný na 
nácvik rýchlopaľby, správnej taktiky, rýchleho prebíjania zbrane a správneho presúvania sa 
s nabitou zbraňou. V dôsledku šetrenia, t.j. značne zníženému počtu streliva, nebol v roku 2011 
vykonaný nočný strelecký výcvik.  

Strelecká pripravenosť príslušníkov MsP Prievidza je na dobrej úrovni, ale kvôli dlhodobo 
znižovaným prostriedkom na nákup streliva má úroveň streľby mierne klesajúcu tendenciu. Aj 
napriek tejto situácii sú ešte príslušníci MsP, ktorí sú v streľbe zo služobnej zbrane veľmi dobre 
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pripravení, čo dokazujú aj dve druhé miesta  jednotlivcov a jedno prvé miesto a  dve druhé miesta 
družstiev na streleckých súťažiach v roku 2011. 

Celkovo bolo v roku 2011 vykonaných 31 výcvikových dní. 
Previerky telesnej spôsobilosti príslušníkov MsP v roku 2011 boli vykonané v rámci výcvikových dní, 
v júni, septembri a novembri. Po vykonaní jednotlivých disciplín bol každý z preverených 
príslušníkov ohodnotený podľa stanovených kritérií a zároveň bola spracovaná správa z preskúšania 
telesnej spôsobilosti príslušníkov MsP spolu s jej podrobným vyhodnotením. Preskúšania sa celkovo 
zúčastnilo 32 príslušníkov.  

V roku 2011 bola MsP Prievidza organizátorom už VIII. ročníka streleckej súťaže o Pohár 
primátora mesta Prievidza.  
 
 

5.6.  Spolupráca s inými útvarmi, orgánmi a organizáciami 
  

V roku 2011 MsP Prievidza spolupracovala najmä s Policajným zborom. Prostredníctvom 
denných zvodiek udalostí sme sa vzájomne informovali o bezpečnostnej situácii v meste. 
S príslušníkmi OO PZ Prievidza sme pri každodennej činnosti spolupracovali pri zabezpečovaní 
verejného poriadku a vypomáhali sme si pri rozsiahlejších a hromadných zákrokoch. Spolupracovali 
sme tiež pri zabezpečovaní kultúrnych, športových a iných spoločenských podujatí, konaných na 
území mesta. Pri dopravno – bezpečnostných akciách sme spolupracovali s  príslušníkmi 
dopravného inšpektorátu PZ. Príslušníkom dopravného inšpektorátu sme vypomáhali aj  pri riadení 
dopravy pri dopravných nehodách a v dopravných špičkách. S kriminálnou políciou sme 
spolupracovali najmä pri získavaní poznatkov a pátraní po páchateľoch násilnej a majetkovej 
trestnej činnosti. Pri dokumentovaní protiprávneho konania v trestno-procesnej oblasti príslušníci 
priestupkového referátu spolupracovali s policajtmi zaradenými na úseku skráteného vyšetrovania. 
S príslušníkmi Železničnej polície sme spolupracovali pri riešení problémov, vyskytujúcich sa 
v priestoroch ich územnej pôsobnosti – na  železničnej stanici a v jej okolí. 

V tejto oblasti nemožno nespomenúť spoluprácu s  pracovníkmi Okresného riaditeľstva 
Hasičského a záchranného zboru. Príslušníci MsP im boli nápomocní  pri výskytoch požiarov, ale aj 
pri otváraní bytov v mimoriadnych prípadoch a  pri  dopravných nehodách. 

S  prokuratúrou spolupracujeme najmä na úrovni priestupkového referátu a to v oblasti 
konzultácie postupov pri dokumentácii spisov. V prípade  okresného súdu ide o doručovanie poštou 
nedoručených súdnych zásielok, pričom  v roku  2011  požiadal okresný súd  o doručenie 304 
zásielok. Pre  exekútorské úrady bolo v roku 2011 doručených  337 zásielok. Okrem toho sme 
vykonali pre súdy, prokuratúru a Policajný zbor 1356 dožiadaní k osobám a ich povesti. 

Pri vzájomnom odovzdávaní si poznatkov, výmene skúseností, či vybavovaní dožiadaní 
Mestská polícia Prievidza spolupracovala aj s MsP v Bojniciach, Novákoch, Handlovej, ObP 
Kanianka.  

Počas roka 2011 boli vykonané spoločné akcie s ÚPSVaR na úseku sociálnej prevencie, 
zamerané na odhaľovanie maloletých a mladistvých osôb, prejavujúcich znaky zanedbávania 
povinnej školskej dochádzky, páchania trestnej činnosti a iných sociálno – patologických javov. 
Pokračovala spolupráca s pracovníkmi sociálno – právnej ochrany detí a prevencie Obvodného 
úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Prievidzi pri vykonávaní kontrol v problémových rodinách 
a riešení situácie takýchto osôb zistených pri hliadkovej činnosti MsP. 

MsP Prievidza spolupracovala  a aj naďalej spolupracuje so spoločnosťou SAD Prievidza, 
OSC, SČK a inými inštitúciami a spoločnosťami. 
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5.7.  Spolupráca s poslancami MsZ 
 

Obyvatelia mesta svoje požiadavky, týkajúce sa zabezpečenia verejného poriadku a životného 
prostredia často prednášajú prostredníctvom poslancov MsZ, preto je spolupráca mestskej polície s 
poslancami MsZ nesmierne dôležitá. Len vďaka tomu, že táto spolupráca je na vysokej úrovni,  je 
možné zabezpečovať verejný poriadok, ochraňovať majetok  a zdravie obyvateľov mesta. Príslušníci 
MsP sa podľa prideleného sektoru zúčastňovali aj na zasadnutiach výborov volebných obvodov, kde 
im boli bezprostredne tlmočené požiadavky na prijatie opatrení ohľadom problematiky spadajúcej 
do kompetencie MsP. Podľa pridelených sektorov sa tiež zúčastňovali pravidelných stretnutí 
primátorky mesta a poslancov MsZ s obyvateľmi mesta, z dôvodu oboznámenia sa s požiadavkami 
obyvateľov mesta ohľadom verejného poriadku resp. zaujatia stanoviska k ich požiadavkám. 
 
  

5.8.  Spolupráca s pracovníkmi mestského úradu 
 

 Spolupráca príslušníkov, ale aj civilných zamestnancov mestskej polície so zamestnancami 
mestského úradu je, samozrejme, neodmysliteľná. Príslušníci MsP intenzívne spolupracovali so 
zamestnancami mestského úradu (najmä ekonomický odbor, oddelenie daní a poplatkov, odbor 
školstva a starostlivosti o občana, ale tiež právna kancelária, odbor výstavby a životného prostredia) 
pri zabezpečovaní úloh, vyplývajúcich zo zákona o obecnej polícii.   

Prostredníctvom preventistu MsP sa rozvíjala spolupráca s odborom školstva a starostlivosti 
o občana, a to predovšetkým  v preventívno – výchovnej činnosti . 

Príslušníci MsP denne zabezpečovali bezpečnosť pracovníčok pokladne MsÚ pri preberaní 
a odvádzaní hotovosti vo VÚB, a.s., či v Dexia banke Slovensko, a.s.  

Pri rôznych zdvorilostných a významných  návštevách a akciách, usporiadaných mestom 
Prievidza  zabezpečovali príslušníci MsP  verejný poriadok . 
 
 

6. ÚSEK  KRIMINÁLNO  PREVENČNEJ  A  OSVETOVEJ  ČINNOSTI  
 

Preventívne aktivity boli vykonávané v súlade so stratégiou prevencie kriminality 
v Slovenskej republike, ako aj aktuálnymi požiadavkami, vyplývajúcimi zo situácie v meste 
Prievidza. V rámci situačnej prevencie a prevencie viktimácie bola činnosť MsP zameraná na 
zvýšenie bezpečnosti obyvateľov mesta,  zabezpečenia podmienok pre dodržiavanie verejného 
poriadku a rovnako aj na prezentovanie činnosti MsP smerom k obyvateľom mesta aj občanom SR. 

K hlavným oblastiam činnosti na úseku prevencie kriminality patrila aj v roku 2011 
prednášková činnosť. Tématika prednášok bola prispôsobená potrebám a požiadavkám na úseku 
verejného poriadku, bezpečnosti obyvateľov aj aktuálnej situácii na školách, pričom prednášky boli 
realizované podľa vypracovaného harmonogramu. Hlavnými témami boli popularizácia 
a priblíženie práce MsP, prevencia kriminality a sociálno-patologických javov, prevencia drogových 
závislostí, prevencia šikanovania, dopravná výchova a významnou súčasťou je aj prezentácia 
niektorých VZN mesta, ktoré sú porušované najmä zo strany maloletých či mladistvých osôb - žiakov 
škôl. Súčasťou práce s deťmi a mládežou boli ukážky z výcviku služobných psov a policajnej 
kynológie na ZŠ a MŠ. Vzhľadom na značný záujem vykonali príslušníci MsP aj v tomto roku pri 
príležitosti MDD v júni ukážky výcviku, výzbroje, výstroja aj kynológie pre deti mimo Prievidze. V 
rámci spolupráce boli vykonané kynologické ukážky aj pre iné organizácie, súkromné firmy a letné 
detské tábory.    



 
 
 
 

Mesto Prievidza Podateľňa: Mestský úrad, Námestie slobody č.14, 971 01 Prievidza 1    Bankové spojenie: VÚB a.s. Prievidza – 166 26-382/0200 
Tel.:  046/ 542 23 80, 542 26 47, 517 91 02, Fax: 046/542 69 44                          IČO: 318 442 
www.prievidza.sk                                                                                                               e-mail:  msu.sekprim@prievidza.sk, primator@prievidza.sk 

V rámci aktivít pre sociálne znevýhodnené skupiny bola vykonaná kynologická ukážka spolu 
s prezentáciou činnosti MsP pre deti z detských domovov v Hlbokom pri Bojniciach a preventista 
MsP pokračoval v spolupráci s nízkoprahovým centrom na Ciglianskej ceste v Prievidzi, ktoré 
prevádzkuje NO Spokojnosť.    

V roku 2011 MsP Prievidza realizovala spolu 18 projektov s tématikou prevencie kriminality, 
určených pre všetky vekové skupiny obyvateľov mesta: 

� Bývajme bezpečne 
� Preventívny projekt „Bezpečné mesto Prievidza“  
� Rozširovanie a modernizácia MKS - projekt situačnej prevencie (23 kamier) 
� Makety policajtov MsP 
� Dopravná výchova pre žiakov ZŠ 
� MsP pre deti MŠ - doprava a bezpečnosť 
� Prevencia drogových závislostí 
� Prevencia obchodovania s ľuďmi 
� Poznaj VZN mesta Prievidza 
� Spoznávame mestskú políciu - pre MŠ aj ZŠ 
� Prevencia kriminality - ZŠ, SŠ 
� Bezpečne doma i na ulici - seniori 
� Prevencia šikanovania 
� Správaj sa normálne - spolupráca na projekte PZ SR 
� Služobná kynológia MsP - pre MŠ, ZŠ, SŠ 
� Schránky dôvery - 3 x 
� Aikido klub pri MsP 
� Distribúcia preventívnych materiálov pre majiteľov psov 

  V rámci nich bolo vykonaných celkom 147 besied, ktorých sa zúčastnilo približne 4200 detí, žiakov, 
obyvateľov a pedagogických pracovníkov. V spolupráci MsP a PZ SR v oblasti prevencie 
pokračovala naša účasť na projekte pre žiakov 5. ročníkov ZŠ - „Správaj sa normálne“. Na ZŠ 
Energetikov bol projekt realizovaný vo vybranej triede. Pokračovala spolupráca so Spolkom 
abstinentov Prievidza, kde boli realizované aktivity v oblasti prevencie alkoholizmu a gamblerstva 
ZŠ a SŠ. V rámci spolupráce s CPPP Prievidza boli koordinátorom prevencie zo základných 
a stredných škôl v okrese Prievidza prezentované aktivity MsP na úseku boja proti drogovým 
závislostiam. Príslušníci MsP sa zapojili do  projektu RKC Prievidza pod názvom „Destinácia svet“, 
osvetovej kampane na zdravý životný štýl aj tzv. „Detskej konferencie“ s témami: Fajčenie, alkohol 
a drogy, Alkohol a drogy za volantom, Šikanovanie a kyberšikanovanie. Pri týchto aktivitách boli 
prezentované tzv. „promileokuliare“, ktoré mestská polícia vlastní . 
                 V priebehu roka pokračovali besedy s tematikou „Prevencia obchodovania s ľuďmi“ 
hlavne na vybraných stredných školách, pričom o túto tému prejavili záujem aj ZŠ pre žiakov 9. 
ročníka. V rámci boja proti drogám pokračovala distribúcia  materiálov pre žiakov v uvedenej 
tématike.  
  V apríli už tradične MsP spolupracuje s Hornonitrianskou knižnicou na podujatí 
„Noc s Andersenom“. Ide o prednášku z oblasti prevencie pre deti, nocujúce v knižnici a následný 
dozor hliadok až do ranných hodín. Uvedené aktivity sú využívané aj materskými a základnými 
školami v júni, kedy deti strávia posledný deň aj noc v školskom zariadení, pričom časť programu 
zabezpečuje MsP. 
                 Tradične pokračuje spolupráca MsP s MŠ v Prievidzi, kde príslušníci MsP vykonali 7 
ukážok výcviku služobného psa spolu s besedami pre zúčastnené deti, ako aj účasť na podujatí 
k dopravnej výchove detí MŠ pod názvom „Malý dopraváčik“ pre všetky MŠ v meste.  
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Seniorom boli venované besedy v klube dôchodcov „Bôbar“ , v Domove dôchodcov aj 
v Dennom centre na Bojnickej ceste, aktuálne zamerané na tematiku bezpečnosti doma, na ulici 
a ochrane pred podvodníkmi s účasťou obyvateľov v dôchodkovom veku. V rámci spätnej väzby bolo 
zistené, že v minimálne dvoch prípadoch bolo neskôr zabránené spáchaniu podvodu na senioroch na 
území mesta. 
            Používanie makiet policajtov MsP pokračovalo aj v roku 2011. Pre tento účel je využívaných 
6 stanovíšť. Makety sú trvale rozmiestnené výhradne v blízkosti škôl na Ul. S. Chalupku, Mariánskej 
ulici, Nábreží J. Kalinčiaka a Nábreží sv. Metoda, Sv. Cyrila a Malonecpalskej ulici.  Makety 
policajtov plnia účel v rámci prevencie v cestnej premávke - znižovanie rýchlosti vozidiel, používanie 
bezpečnostných pásov, osvetlenie vozidla a pod. Negatívnym javom sú prípady ich poškodzovania.   
              Aj napriek rozmiestneniu makiet boli príslušníkmi MsP denne počas školskej dochádzky 
zabezpečované vybrané priechody pre chodcov v blízkosti základných škôl  pred vyučovaním a v 
okolí ZŠ Chalupku a ZŠ Šafárika aj po skončení vyučovania. V prvý deň začiatku školského roka 
2011 príslušníci MsP rozdávali rodičom detí – prvákov - materiál s názvom „Rady rodičom 
prváčikov pred prvou cestou do školy“, v ktorom sú obsiahnuté informácie preventívneho 
charakteru.  
 Činnosť na úseku prevencie je zameraná aj na informovanie obyvateľov a verejnosti o práci 
MsP a budovanie pozitívneho vzťahu k mestskej polícii. Pravidelne 1-krát týždenne boli zasielané 
príspevky do regionálnych médií: RTV, MY- Prieboj, RN Prievidzsko, Novinky z Prievidze a Beta 
rádio o najzaujímavejších prípadoch a najčastejších priestupkoch riešených MsP. V rámci regiónu 
sme nadviazali spoluprácu s informačnou web stránkou Prievidza24, kde sú zverejňované aktuality 
z Prievidze a okolia. V súčasnosti poskytujeme informácie z činnosti MsP Prievidza  viacerým 
elektronickým a printovým médiám na území SR vrátane Obecných novín. Aj napriek zrušeniu 
dotácie mesta pre Rádio Beta prebiehali pravidelné utorkové vstupy do vysielania Rádia Beta, kde 
informujeme poslucháčov o zaujímavých zákrokoch, nových zákonných normách a nariadeniach 
mesta.  

MsP pokračovala v spolupráci s občianskym združením „Bývajme bezpečne“, zameraného 
na ochranu majetku. Počas roka boli priebežne zverejňované príspevky z MsP Prievidza, zamerané 
na ochranu majetku a prevenciu krádeží vlámaním. Spolupráca s MsP bola občianskym združením 
prezentovaná aj na celoslovenskej konferencii bezpečnostných odborníkov „Security fórum 2011“ 
v Žiline. 

V roku 2011 bola vyplatená jedna odmena v zmysle smernice MsZ mesta Prievidza „Zásady 
posilnenia motivácie občanov mesta Prievidza k spolupráci s Mestskou políciou v Prievidzi na úseku 
ochrany majetku“ o odmenách obyvateľom za poskytnuté informácie, vedúce k zadržaniu, zisteniu 
totožnosti a usvedčeniu páchateľov priestupkov proti majetku. 
 Pokračovalo prevádzkovanie troch schránok dôvery MsP, pričom v septembri bola zrušená 
jedna z nich, nakoľko v tomto objekte skončilo ubytovanie sociálne slabých obyvateľov. Touto 
formou môžu naďalej vyjadriť svoj názor aj obyvatelia, ktorí nemajú prístup k internetu a z nejakého 
dôvodu nechcú vec oznámiť osobne.    
            Význam na úseku prevencie plní aj vlastná internetová stránka MsP Prievidza www.msp-
prievidza.sk. Na nej môžu obyvatelia získať prehľad o činnosti a aktivitách MsP a najmä o činnosti 
na úseku prevencie. Pre získanie prehľadu o názoroch obyvateľov na prácu MsP sa stránka 
prispôsobuje aktuálnym potrebám. 
 Mestská polícia Prievidza v spolupráci s Aeroklubom Prievidza usporiadala pri príležitosti 
Medzinárodného dňa detí pre žiakov škôl,  mládež aj obyvateľov okresu Prievidza v poradí už VIII. 
ročník obľúbeného podujatia pod názvom „Deň mestskej polície, ozbrojených a záchranných zložiek 
“, ktoré sa uskutočnilo dňa 3. júna 2011 na letisku Prievidza. Na podujatí prebiehali rôzne súťaže 
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pre deti, ukážky práce zložiek MV SR, MsP, záchranárov, zdravotníkov a pod. Podujatie navštívilo 
6000 detí a dospelých nielen z okresu Prievidza.  
 V septembri sa koordinátor prevencie spolu s ďalšími príslušníkmi zúčastnil „Dňa 
ozbrojených síl“ v Piešťanoch na základe pozvania MsP Piešťany, kde bola prezentovaná  činnosť 
MsP aj preventívne aktivity vrátane protidrogových okuliarov. 
 V priebehu roka boli vykonané spoločné akcie MsP zamerané na odhaľovanie maloletých 
a mladistvých osôb, prejavujúcich znaky zanedbávania povinnej školskej dochádzky, páchania 
trestnej činnosti  a iných sociálno-patologických javov. Pokračovala spolupráca MsP s pracovníkmi 
oddelenia sociálno - právnej ochrany detí a prevencie Obvodného úradu práce, sociálnych vecí 
a rodiny v Prievidzi pri vykonávaní kontrol v problémových rodinách a riešení situácie takýchto 
osôb, zistených pri hliadkovej činnosti MsP. Kontroly reštauračných zariadení, diskoték, boli 
vykonávané priebežne počas hliadkovej činnosti. Počas nich boli zisťované priestupky a iné delikty, 
spáchané osobami mladšími ako 18 rokov. V uvedených prípadoch boli konania týchto osôb 
oznamované rodičom a školám, ktoré delikventi navštevujú. V prípade podozrenia zo zanedbávania 
výchovy detí zo strany rodičov boli prípady oznamované zaslaním listov na Úrad práce, sociálnych 
vecí a rodiny, celkom v 2 prípadoch. Na základné alebo stredné školy bolo v roku 2011 zaslaných 
celkom 22 listov, rodičom bolo zaslaných celkom 20 listov. V niektorých prípadoch boli rodičia 
o konaní svojich maloletých detí upozorňovaní priamo hliadkami MsP v mieste trvalého bydliska. 
Požívanie alkoholu osobami, mladšími ako 18 rokov, zistené príslušníkmi MsP, bolo oznámené 
mestu Prievidza celkom v 53 prípadoch, . 

Spolupráca MsP Prievidza s inými subjektami a organizáciami v oblasti prevencie: 
� MV SR, RV PK, IOM - školenia, informácie, poznatky 
� PZ SR-KR PZ SR Trenčín, OR PZ Prievidza - školenia, spolupráca, informácie 
� MDPT SR-ŠOD v oblasti cestnej dopravy – taxislužby - metodika 
� Sociálny odbor MsÚ Prievidza - bezprístrešné osoby v meste 
� ÚPSVaR Prievidza - kontroly prevádzok- mladistvé a maloleté osoby 
� Integračno-sociálne centrum Prievidza - zdravotne postihnuté osoby 
� ICM Prievidza - metodika, výmena informácií 
� RKC Prievidza - projekty v oblasti prevencie drog. závislostí 
� Hornonitrianska knižnica Prievidza - prevencia kriminality a drog. závislostí.  
� Súkromná ped. - psych. poradňa Prievidza – poradenstvo - závislosti, šikana 
� CPPP Prievidza - stretnutia koordinátorov prevencie, metodika 
� Provital Koš - resocializačné centrum-prevencia drog. závislostí 
� Klub dôchodcov Bôbar Prievidza - prednášky pre seniorov 
� NO Spokojnosť 
� Spolok abstinentov Prievidza 
� Aeroklub Prievidza - Deň mestskej polície 

 
 

7.  MONITOROVACÍ   KAMEROVÝ  SYSTÉM  MsP  
 

                Monitorovací kamerový systém (MKS) MsP, existujúci od novembra 2003, je 
súčasťou projektu  „Bezpečné mesto Prievidza“. Cieľom projektu je zabezpečiť obyvateľom a 
návštevníkom mesta pocit bezpečia v uliciach mesta a to v denných i v nočných hodinách. Má byť 
prostriedkom účinného boja proti kriminalite predovšetkým jej presunom do okrajových častí mesta. 
Zároveň má slúžiť k zvýšeniu efektívnosti zásahov mestskej polície. Budovanie MKS je finančne 
náročné, preto je snahou MsP zabezpečiť v roku 2012 financovanie ďalších etáp tohto projektu  
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i z mimorozpočtových prostriedkov mesta, predovšetkým každoročným žiadaním prostriedkov z 
fondu prevencie kriminality vlády SR.  Aj napriek vyššie uvedenej skutočnosti je mesto odkázané 
predovšetkým na svoje rozpočtové prostriedky. V priebehu roka sa na jednotlivých kamerách 
vyskytovali rôzne poruchy, ktorých odstraňovanie, ich minimalizáciu, sme priebežne riešili. K 
mnohým z nich dochádzalo z dôvodu ich zastaranosti, niektoré z nich sú v nepretržitej prevádzke 7 – 
8 rokov. Z tohto dôvodu je potrebné očakávať, že k poruchám prevádzky kamier bude v budúcnosti 
dochádzať častejšie. V budúcom období bude nutné riešiť tento problém postupnou modernizáciou 
MKS. Ďalšie poruchy súviseli :  

so zálohovaním dát (backup server), nakoľko záznamy z MKS sa priebežne neukladali na 
zálohové disky MKS.  

dochádzalo k  poruchám kamier  č. 11 a 4 , ktoré bolo nutné riešiť výmenou za nové jadrá, 
vzhľadom  k nefunkčnosti kamery po búrke. Situácia sa však na kamere č. 11 (umiestnenej na ul. 
Matice slovenskej, na budove Elektrik) zopakovala. Následne bola kamera demontovaná a zaslaná 
do servisného strediska. Na uvedené miesto bola dočasne namontovaná servisná kamera. 
V budúcnosti MsP uvažuje o premiestnení kamery na bezpečnejšie miesto v rámci budovy objektu. 

Na kamere č. 6 (Ciglianska cesta č. 8 A) došlo k poruche na recordéri. Pristúpilo sa 
k výmene zariadenia za náhradný.  

 Čoraz častejšie dochádza k sťaženému ovládaniu kamier z dôvodu porúch na ovládacej 
jednotke, kamery majú problém s manuálnym zoomom, dochádza k vychýleniu kamier z trás, 
samovoľné zastavenie kamier z režimu autopan, dochádza k výpadkom výpočtovej techniky.... 
Uvedené nedostatky operatívne odstraňujeme v rámci vlastných možností, až následne pomocou 
servisu.    
Servisné odborné prehliadky, skúšky a mimozáručný servis MKS MsP Prievidza zabezpečuje firma 
Vetron s.r.o. Bratislava, na základe platnej zmluvy do 10.11.2012.  
V máji bola podľa platnej zmluvy o vykonávaní pravidelných odborných prehliadok, odborných 
skúšok  za rok 2011, vykonaná odborná prehliadka a pravidelné skúšky všetkých 23 kamier. 
V poradí druhá odborná prehliadka (profylaxia) plánovaná na november nebola zrealizovaná 
z dôvodu presunu  finančných prostriedkov na nutné opravy kamier. V decembri bola na žiadosť 
majiteľa servisnou firmou Vetron vykonaná demontáž kamery z časti budovy Priemstavu . Kamera 
bola presunutá na časť budovy Priemstavu patriacej mestu Prievidza. 
Na základe uzatvorenej zmluvy o poskytovaní monitorovania a chránenia areálu a objektu  
Priemyselného parku  v Prievidzi medzi Mestom Prievidza a spoločnosťou Prievidza Invest, s.r.o., 
bol na MsP Prievidza zriadený kamerový systém. Prostredníctvom neho sa vykonáva monitoring 
parku v čase od 18,00 h do 06,00 h, pomocou obsluhy operátora MKS alebo, počas jeho 
neprítomnosti, operačným dôstojníkom MsP (OMsP). V prípade poplachu na objekte OMsP 
zhodnotí situáciu a vyšle hliadku na preverenie poplachu. Zodpovedný pracovník na základe zmluvy 
odosiela týždenné hlásenie poplachov a výjazdov na SMM v Prievidzi.      

Na miesta inštalácie uvedených kamier upozorňuje žltá informačná tabuľa s logom kamery. 
Na dispečingu MKS je k dispozícii prehľad umiestnenia info tabúľ s logom kamery. Výhodou tohto 
systému je, že v prípade digitálnych kamier ide o demontovateľné kamery, ktoré bude možné 
kedykoľvek presunúť do miest zvýšeného výskytu priestupkov a kriminality.  
V roku 2011 bolo na základe 51 žiadostí OR PZ Prievidza a OO PZ Prievidza, MsP Prievidza 
vydaných 51 záberov na nosičoch dát, pre potreby trestného konania alebo konania vo veci 
prešetrovania postupu pri riešení priestupku. Pre potreby priestupkového konania MsP v Prievidzi 
boli vybavené 4 žiadosti.  

Intenzívnemu využívaniu kamier napomáha existencia chráneného pracoviska s 8 operátormi 
MsP pre zabezpečenie prevádzky dispečingu so záznamovým zariadením, monitormi a ovládacou 
jednotkou, v súlade s projektom „Bezpečné mesto Prievidza“. V apríli bol ukončený pracovný pomer 
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s jedným pracovníkom MKS na základe vlastnej žiadosti. Následne bol prijatý na pozíciu OMKS 
nový pracovník so zníženou pracovnou schopnosťou.   Priebežným sledovaním záberov z 
jednotlivých kamier operátormi MKS sme dosiahli efektívnejšie využívanie kamier pre potreby 
zisťovania prípadov protiprávneho konania v lokalitách umiestnenia jednotlivých kamier. V roku 
2011 bolo celkom zistených 2310 udalostí. Z toho bolo zaznamenaných 1078 dopravných udalostí 
(zákaz státia, zastavenia, nedodržanie vzdialenosti pri priechode pre chodcov; parkovanie na 
verejnej zeleni.....). Ostatné udalosti v počte 1232 boli zaznamenané MKS ako nedodržiavanie 
príslušných VZN mesta (vandalizmus, žobranie, znečistenie verejného priestranstva, priestupky voči 
spoločenskému spolunažívaniu ....) 
S prevádzkou chráneného pracoviska súvisí značná agenda, nakoľko sa jedná o projekt Ústredia 
práce, sociálnych vecí a rodiny a Európskeho sociálneho fondu. Priebežne sú operátori MKS školení 
k zaobchádzaniu s kamerovým systémom, všetci zvládajú prácu s monitorovaním jednotlivými 
kamerami, prepínanie kamier, tlač záberov z kamier, ukladanie potrebných záberov na stanovené 
miesto v počítači, vyhľadanie uložených záberov, ich napaľovanie na nosiče dát, nastavovanie 
automatických trás na jednotlivých kamerách. Z dôvodu zabezpečenia štatistiky je vedený denný 
záznam operátorov MKS.  
        Všetci príslušníci MsP Prievidza boli poučení o novele zákona č. 428/2002 Z.z., o čom existuje 
hodnoverný záznam. Po zriadení chráneného pracoviska absolvovali školenie všetci operátori MKS, 
vrátane stanoveného školenia v zmysle zákona o ochrane osobných údajov. O skúsenosti so 
zriaďovaním chráneného pracoviska sme sa podelili s viacerými MsP, z ktorých viaceré aj chránené 
pracovisko zriadili. V priebehu roka sa konali porady s operátormi MKS, na ktorých bola 
vyhodnotená pracovná činnosť a prijatie podnetov od operátorov MKS.    
 
 

8. POLITIKA (MANAŽÉRSTVO) KVALITY 
 
Na základe príkazného listu primátorky mesta Prievidza č. 17/2011 zo dňa 24.6.2011 došlo 

k zákazu používania certifikačnej značky spoločnosti Elbacert a medzinárodnej normy ISO. 
Z uvedeného dôvodu  MsP vypovedala zmluvu s uvedenou spoločnosťou a nariadením náčelníka 
MsP Prievidza zrušila systém manažérstva kvality.   

Vedenie MsP sa na základe pozitívnych skúseností rozhodlo ponechať niektoré osvedčené 
výstupy z manažérstva kvality v platnosti na základe zefektívnenia činnosti. Následne bolo prijaté 
príslušné opatrenie, aby uvedená dokumentácia bola v súlade s príkazným listom  č. 17/2011.   
 
 

9.  ÚSEK KONTROLNEJ ČINNOSTI 
 

Kontrolná činnosť bola aj počas roka 2011 zameraná predovšetkým na plnenie služobných 
úloh, na efektívne využívanie fondu pracovného času, ustrojenosť a výstroj hliadok, používanie 
návykových látok a alkoholu pred a počas výkonu služby. Činnosť hliadok bola kontrolovaná aj 
prostredníctvom kamerového systému a systému GPS. 

Kontrolnú činnosť vykonával náčelník MsP a jeho zástupcovia, pričom o takto vykonaných 
kontrolách bol  spísaný  záznam v knihe udalostí.  

Na zistené nedostatky menej závažného charakteru boli príslušníci MsP upozorňovaní na 
rannom rozdelení a na poradách hliadok, aj  s termínom ich odstránenia. Jednému príslušníkovi 
MsP bolo uložené písomné napomenutie za nedostatky v práci, s požiadavkou na ich odstránenie. 
Naopak, za vzorné plnenie si pracovných povinností, boli štyria príslušníci MsP finančne odmenení 
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a jednému príslušníkovi MsP bola udelená finančná odmena za úspešné reprezentovanie mestskej 
polície na súťaži psovodov. 
 
 

10.  ZÁVER 
 

Mestská polícia Prievidza aj v roku 2011 v plnom rozsahu zabezpečovala základné úlohy 
vymedzené zákonom o obecnej polícii č. 564/91 Zb., pričom prioritou bolo zabezpečovanie 
verejného poriadku v meste, ochrana jeho obyvateľov a iných osôb pred ohrozením ich života 
a zdravia. V týchto intenciách a službách pre obyvateľov mesta a v boji s protiprávnym konaním 
budeme pokračovať aj v  roku 2012. Osobitnú pozornosť bude MsP venovať podieľaniu sa na 
zabezpečovaní a bezproblémovom priebehu parlamentných volieb a tiež zorganizovaniu IX. 
ročníka podujatia „Deň mestskej polície, ozbrojených a záchranných zložiek 2012“,  pri 
príležitosti MDD . 

Vzhľadom ku krízovej situácii, v ktorej sa mesto v súčasnej dobe nachádza, ako aj s ohľadom 
na nepriaznivú situáciu v rozpočtovej kapitole Mestskej polície Prievidza, sa budeme snažiť počas 
 roka 2012 zabezpečovať úlohy v zmysle zákona o obecnej polícii č. 564/91 Zb. aspoň na takej 
úrovni, ako tomu bolo počas roka 2011. 
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NÁVRH NA UZNESENIE 
 

 
 
Mestská rada: 
 

I.  berie na vedomie 
 
 

Správu o činnosti Mestskej polície Prievidza za obdobie od 1.1.2011 do 31.12.2011 
 
 
 

II.  o d p o r ú č a  -  n e o d p o r ú č a 
 
 

Správu o činnosti Mestskej polície Prievidza za obdobie od 1.1.2011 do 31.12.2011 
 
 
 
 

Mestské zastupiteľstvo: 
 

I.  berie na vedomie 
 
 

Správu o činnosti Mestskej polície Prievidza za obdobie od 1.1.2011 do 31.12.2011 
 
 
 

II.  s c h v a ľ u j e  -  n e s c h v a ľ u j e 
 
 

Správu o činnosti Mestskej polície Prievidza za obdobie od 1.1.2011 do 31.12.2011 
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