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S p r á v  a 

o činnosti Mestskej polície Košice od 01.  01. 2016 do 30. 06. 2016 

 

 

 

 

Predkladá:             Ing. Ján Palčik  

                poverený zastupovaním náčelníka  
 

 

 

Poverený zastupovaním náčelníka Mestskej polície Košice (ďalej len náčelník MsP), 

v zmysle § 21, ods. 3 Štatútu mesta Košice, predkladá správu o činnosti Mestskej polície 

Košice za obdobie od 01. 01. 2016 do 30. 06. 2016. Mestská polícia Košice (ďalej len MsP)     

ako poriadkový útvar mesta Košice v zmysle zákona SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii 

v platnom znení, zabezpečovala v prezentovanom období na území mesta verejný poriadok 

a poskytovala služby obyvateľom mesta a iným osobám, ktoré sa tu zdržiavali najmä v oblasti 

ochrany života, zdravia a  majetku, ochrany pred priestupkami a inými asociálnymi prejavmi, 

ochrany pred trestnou činnosťou a prejavmi kriminality, čistoty a kultúrnosti verejných 

priestranstiev, ochrany životného prostredia a verejnoprospešných zariadení, vzťahov medzi 

ľuďmi, skupinami osôb a národnostných menšín. Spolupracovala s inými zložkami 

pôsobiacimi v oblasti verejného poriadku, občianskeho spolunažívania, ochrany mládeže pred 

prejavmi výtržníctva, násilníctva, neúcty k spoločnému majetku, ochrany pred alkoholovou 

a inou toxikomániou ako aj pri ochrane ďalších oprávnených záujmov, práv a požiadaviek 

obyvateľov mesta. 
 

 

1 Oblasť riadiacej a kontrolnej činnosti 

 

Počas 1. ½ roka 2016 sa náčelník MsP pravidelne zúčastňoval na poradách vedenia 

mesta, mestských podnikov, zasadnutí komisie životného prostredia, verejného poriadku         

a ochrany zdravia.   

V dňoch 31. 03. 2016 až 01. 04. 2016  sa náčelník MsP zúčastnil pracovného stretnutia 

členov prezídia ZNOMPS, ktoré sa konalo v Nových Zámkoch. Na stretnutí prezident 

združenia Mgr. Ján Andrejko PhD. oboznámil prítomných  o možnosti zabezpečenia školiteľa 

Doc. JUDr. Jozef Sotolář PhD., ktorý by podľa požiadaviek jednotlivých obecných 

a mestských polícií preškolil príslušníkov z aktuálnych tém. Prítomní sa vyjadrili, že po 

absolvovaní školenia by sa vystavil certifikát o účasti na školení.  

V dňoch 09. až 10. 06. 2016 sa náčelník MsP zúčastnil pracovného stretnutia členov 

prezídia ZNOMPS, ktoré sa uskutočnilo v Turčianskych Tepliciach. Na stretnutí prezident 

združenia informoval prítomných o jeho pracovnom stretnutí s predsedom NR SR. Hlavnou 

témou stretnutia bola informácia prezidenta združenia o krokoch združenia pri zabezpečení 

lepších sociálnych podmienok pre príslušníkov obecných a mestských polícií. Prezident 

združenia vysvetlil predsedovi parlamentu hlavné príčiny, prečo sa nepodarilo pre obecných 

a mestských policajtov vytvoriť riadne a zmysluplné sociálne zabezpečenie. Predseda 

parlamentu prisľúbil, že osobne bude rokovať s ministrom vnútra, kde jednou z tém budú aj 

obecné a mestské polície. Prezident združenia predložil prítomným ponuku kúpeľov 

Turčianske Teplice a Bardejovské kúpele na rekondičný pobyt pre príslušníkov obecných 

a mestských polícií. 

http://www.kosice.sk/clanok.asp?file=gov_2006-2010_komisieMZ.htm#zivotna
http://www.kosice.sk/clanok.asp?file=gov_2006-2010_komisieMZ.htm#zivotna
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2 Oblasť personálnej práce, vzdelávania a výcviku 

 

Školiace stredisko v súlade s Nariadením vlády Slovenskej republiky č. 590/2003 Z.z. 

organizovalo odbornú prípravu príslušníkov obecnej polície, ktorá je vykonávaná v zmysle 

vzdelávacieho programu schváleného Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky v trvaní 420 

vyučovacích hodín. Súčasťou odbornej prípravy je okrem teoretickej aj praktická časť so 

zameraním na taktiku služobných zákrokov, uplatňovanie oprávnení v zmysle zákona 

o obecnej polícii, spracovanie úradnej dokumentácie, streleckú a telesnú prípravu. Teoretická 

príprava bola vykonávaná na učebni školiaceho strediska, praktická časť so zameraním na 

využitie prvkov sebaobrany bola organizovaná v špeciálnej telocvični na ul. Watsonovej 

a v telocvični na ul. Jedlíkovej. Odbornú prípravu v dobe od 01. 02. 2016 do 15. 04. 2016 

absolvovalo 6 poslucháčov z Mestskej polície Zvolen. Záverečná skúška sa uskutočnila dňa 

21. 04. 2016. Predseda skúšobnej komisie z Prezídia Policajného zboru konštatoval, že 

poslucháči boli kvalitne pripravení na výkon policajnej činnosti. 

Podľa „Plánu vzdelávania, školenia a výcviku príslušníkov Mestskej polície Košice na 

rok 2016“ sa v dňoch 18. 04. 2016 až 20. 04. 2016 a 25. 04. 2016 až 27. 04. 2016 na strelnici 

v Nižnej Hutke uskutočnila strelecká príprava. Zamestnanie bolo zamerané na nácvik reakcií 

potrebných pri vzniku reálnej situácie v praxi, teda na manipuláciu so zbraňou, tasenie 

z puzdra, nabíjanie, mierenie, výstrel, kontrolu zbrane a odloženie zbrane po výstrele. Na 

streľbách sa zúčastnilo 196 príslušníkov. Pred vykonaním streleckého výcviku bolo 

zabezpečené preškolenie pravidiel organizovania a vykonávania strelieb v podmienkach MsP. 

Počas vykonávania strelieb boli dodržiavané zásady bezpečnosti, disciplína a poriadok.  

Vybraní policajti, ktorí dosiahli najlepšie výsledky, reprezentovali MsP Košice na 

prestížnej súťaži príslušníkov MsP v streľbe z krátkych ručných zbraní „Metropolitan Police 

Shooting Match Banska Bystrica 2016" a na „Medzinárodnej streleckej súťaži o putovný 

pohár primátora mesta Komárno v streľbe zo služobných zbraní mestských a obecných 

polícií“. 

V priebehu mesiaca apríl a máj boli v priestoroch Atletického štadióna na ul. Watsonovej 

v Košiciach naplánované previerky fyzickej zdatnosti (PFZ), na ktorých sa zúčastnilo 118 

príslušníkov MsP. Z dôvodu veku sa na PFZ nezúčastňuje 49 príslušníkov (18 žien vo veku 

nad 40 rokov a 31 mužov vo veku nad 50 rokov). Náhradné a opravné termíny previerok 

fyzickej zdatnosti sa uskutočnia v mesiaci september, kedy bude zabezpečená účasť 

príslušníkov, ktorí nesplnili požadované kritéria, resp. sa z rôznych dôvodov na PFZ 

nezúčastnili v riadnych termínoch. 

Dňa 17. 06. 2016 sa na Atletickom štadióne TU Košice, ul. Watsonova 4/A - v rámci 

výberového konania uskutočnili previerky fyzickej zdatnosti pre 29 uchádzačov o prijatie 

k MsP Košice na pracovnú pozíciu policajt. Z toho vyhovelo 14 mužov a 7 žien. 

Školiace stredisko výraznou mierou prispieva k tvorbe smerníc a aktuálnych usmernení 

potrebných pre skvalitnenie a zefektívnenie práce príslušníkov MsP. V rámci odbornej 

prípravy bolo organizované školenie zamerané na postup príslušníkov mestskej polície pri 

riešení protiprávnych konaní na mieste v priamom výkone služby. Cieľom bolo prehĺbiť 

a rozšíriť znalosti v oblasti priestupkového konania. Využívané boli tiež možnosti spolupráce 

s inými orgánmi a organizáciami, najmä s oddelením dohľadu nad činnosťou obecných polícií 

odboru poriadkovej polície Prezídia Policajného zboru.  
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3 Oblasť materiálno - technického zabezpečenia výkonu služby 
 

V 1. ½ roku 2016 boli v rámci verejného obstarávania dodané, resp. dané do užívania            

pre potreby MsP: 

- motorové kolobežky v počte 10 ks, 

- doplnenie odevných a výstrojných súčastí uniforiem. 

 

 

4     Oblasť verejného poriadku a dopravy 

 

 

4.1  Verejný poriadok  

 

Počas 1. ½ roka 2016 realizovali príslušníci MsP na celom území mesta Košice celkovo  

78 preventívno-bezpečnostných akcií zameraných na boj proti alkoholizmu mladistvých         

a  maloletých osôb  a  kontrolu dodržiavania zákazu konzumácie alkoholických nápojov         

na určených verejných priestranstvách. V prezentovanom období príslušníci MsP zistili 15 

prípadov, kedy bol alkohol podaný osobe mladšej ako 18 rokov, 52 prípadov mladistvých 

a maloletých osôb, ktorí boli pod vplyvom alkoholického nápoja a 2 225 prípadov porušenia 

zákazu konzumácie alkoholických nápojov na určených verejných priestranstvách. 

Pokračovali sme v šetrení v jednotlivých územných obvodoch mesta Košice so 

zameraním na dokumentáciu nepovolených osád. V súvislosti s danou problematikou 

príslušníci z jednotlivých staníc MsP asistovali pracovníkom Úradu práce, sociálnych vecí 

a rodiny v Košiciach a Referátu sociálnych vecí a rodiny MMK, ktorí v hodnotenom období 

vykonávali monitoring sociálnych podmienok v týchto osadách.      

Primeranú pozornosť venujeme ochrane životného prostredia, čistote mesta 

a dodržiavaniu hygienických predpisov. Dôsledne dbáme aj o ochranu zelene, rekreačných 

a detských zariadení. V hodnotenom období sme zistili 22 prípadov založenia nelegálnej 

skládky. 

V prezentovanom období sme pokračovali v realizácii preventívno-bezpečnostných akcií        

vo všetkých MČ v meste Košice, ktoré boli zamerané na dodržiavanie zák. NR SR                 

č. 282/2002 Z. z., VZN mesta Košice č. 78/2006 a VZN príslušných MČ, ktorými sa upravujú 

podmienky držania, vodenia a chovu psov resp. iných spoločenských zvierat. Zaznamenali 

sme 162 prípadov porušenia uvedených právnych noriem. 

Počas 1. ½ roku 2016 sme riešili 5 037 porušení VZN mesta Košice č. 137/2013 o 

nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Košice. 

V 64 prípadoch sme zistili porušenie ustanovení VZN mesta Košice č. 78/2006 týkajúcich 

sa čistoty verejných priestranstiev, v 1 897 prípadoch sme zistili porušenie §-u  47 zákona 

SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v platnom znení týkajúce sa znečistenia verejného 

priestranstva a nedovoleného záberu verejného priestranstva a 100 prípadov rušenia nočného 

kľudu.  

V hodnotenom období sme zabezpečovali poriadkové aktivity počas rôznych kultúrnych 

a športových podujatí akými boli napr.: kultúrne a športové podujatia v Steel aréne, kladenie 

vencov na Námestí osloboditeľov a na verejnom cintoríne pri príležitosti osláv oslobodenia 

mesta Košice a oslobodenia Československa, Pochod za život, Súťaž mladých záchranárov 

CO, Moris Cup Jahodná, Beh proti cukrovke, Balónová fiesta, Gurmán fest, Imaginácie 2016,  
domáce hokejové zápasy HC Košice (finále play-off), otvorenie sezóny v Zoologickej 

záhrade v Kavečanoch, Dni mesta Košice, City Run, Medzinárodný deň detí, beh Košice - 

Seňa a pod. 

 



4 

 

4.2  Dopravná situácia 

 

Celkovo sme za uvedené obdobie v 7 217 prípadoch inštalovali na osobné motorové 

vozidlá technický prostriedok na zabránenie ich odjazdu. V 207 prípadoch sme realizovali 

odtiahnutie motorových vozidiel, ktoré boli odstavené na komunikáciách v rozpore                          

s ustanoveniami zákona NR SR č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke. 

V súvislosti s problematikou odstavovania nepojazdných, dlhodobo odstavených alebo 

starých motorových vozidiel na verejných priestranstvách, prevažne však na plochách, ktoré 

sú určené na parkovanie motorových vozidiel sme v tomto období zistili celkovo 109 nových 

prípadov takýchto vozidiel, z toho bolo na základe doručenej výzvy MsP 61 vozidiel 

odstránených samotnými prevádzkovateľmi a 12 vozidiel bolo premiestnených MsP 

z verejných priestranstiev, ktoré sú vo vlastníctve mesta Košice, na záchytné parkovacie 

plochy MsP.  

S cieľom zaistiť bezpečný priechod školopovinných detí cez cestu po vyznačených 

priechodoch pre chodcov sme zabezpečovali v 1. ½ roku 2016 (v rámci kapacitných 

možností)  počas školského vyučovania v 1 059 prípadoch priechody pre chodcov na uliciach    

v jednotlivých MČ.  

 

 

4.3  Vyhodnotenie vybraných  ukazovateľov  činnosti MsP za 1. ½ rok 2016 
 

Celkovo sme riešili 25 117 priestupkov, z toho: 

 Priestupky na úseku VZN: 7 726 

 Priestupky na úseku bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky: 14 298 

 Iné priestupky: 3 093 

Z toho: 

 v blokovom konaní  9 105 priestupkov  na sumu  140 403 €, 

 riešené blokom na pokutu nezaplatenú na mieste  1 533 priestupkov na sumu               

35 223 €, 

 riešené oznámením, odovzdaním, resp. správou o výsledku objasňovania priestupku    

a pod.  755 priestupkov, 

 riešené   preventívne   t. j.  napomenutím   na  útvare  MsP,  resp.  na  mieste spáchania 

priestupku 13 724 priestupkov. 
 

 

Priestupky, ktoré riešili príslušníci MsP v 1. ½ roku 2016 sú podrobne rozdelené podľa 

druhu a spôsobu ich riešenia v Tab. 1. Podiel jednotlivých staníc MsP na riešených 

priestupkoch MsP za obdobie 1. ½ roka 2016 s porovnaním za 1. ½ rok 2015 tvoria Graf 1     

a 2. 
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Tab. 1  Rozdelenie priestupkov riešených príslušníkmi MsP v 1. ½ rok 2016 

podľa druhu a spôsobu ich riešenia 

 

 

Druh vyriešeného priestupku 

Spôsob riešenia priestupku 

BNPNNM1) Bloková pokuta 
Napomenutie 

Oznámené 

správnemu 

orgánu ... 
Spolu 

Počet Suma € Počet Suma € 
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§ 22 - proti bezp. a plynulosti cestnej premávky 1149 29790 8506 132753 4302 341 14298 

§ 24 - na úseku podnikania 1 30 2 45 1  4 

§ 30 - na  úseku ochrany pred alkoholizmom 7 120 3 70 1  11 

§ 46 - iné priestupky proti poriadku v správe     48 1 49 

§ 47 - proti verejnému poriadku 45 885 121 1710 1979 19 2164 

§ 49 - proti občianskemu spolunažívaniu     1 7 8 

§ 50 - proti majetku      41 41 

Iné porušenie priestupkové zákona 1 10   1 4 6 

zák. č. 135/1961 Zb. cestný zákon       42 42 

zák. č. 219/1996 Z. z. o ochrane pred zneuž. alk. nápojov       52 52 

zák. č. 79/2015 Z. z. a 79/2015 Z. z. o odpadoch 2 20 4 50  10 16 

zák. č. 282/2002 Z. z. o podmienkach držania  psov 14 170 42 505 58 12 126 

zák. č. 377/2004 Z .z. o ochrane nefajčiarov 79 980 115 1175 266 3 463 

zák. č. 725/2004 Z .z. o podmienkach prevádzky vozidiel      79 79 

Iný správny delikt      34 34 
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5/1996 - O státí,  parkovaní a oznamovaní ...   9 130 5  14 

30/1996 - O zriaďovaní, ... prístreškov MHD   3 45 31  34 

78/2006 - O čistote a verejnom poriadku 209 2775 216 2730 1964 82 2471 

  137/2013 - O nakladaní s komunálnymi odpadmi 7 100 36 515 4973 21 5037 

VZN mesta a MČ o psoch 10 140 9 90 16 1 36 

VZN mesta a MČ o trhovom poriadku   9 110 3 1 13 

VZN mestskej časti 6 130 25 390 7 5 43 

VZN mesta - iné  3 73 5 85 68  78 

Spolu 1533 35223 9105 140403 13724 755 25117 
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Graf č. 1 Podiel jednotlivých staníc MsP na riešených priestupkoch za 1. ½ rok 2016 

 

 

 
 

Graf č. 2 Podiel jednotlivých staníc MsP na riešených priestupkoch za 1. ½ rok 2015 
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Príslušníci MsP v priebehu 1. ½ roku 2016 zistili prostredníctvom kamerového systému  

MsP celkovo 1 088 prípadov porušenia právnych noriem a iných nedostatkov. Na miesto 

spáchania priestupku alebo zistených nedostatkov boli vždy operatívne vyslané hliadky MsP 

za účelom ich následného riešenia. 

 V 1. ½ roku 2016 sme realizovali: 31 prípadov privolania Rýchlej zdravotnej pomoci, 16 

prípadov privolania hasičského a záchranného zboru, 66 prípadov privolania asanačnej služby 

alebo UVL Košice, 27 prevozov peňazí pre MMK, Domov dôchodcov na Garbiarskej ulici 

a iné subjekty. Obyvateľom mesta Košice sme v hodnotenom období doručili 2 738 zásielok 

z Okresných súdov a Krajského súdu v Košiciach, mesta Košice a jednotlivých MČ.  

Pre nemožnosť preukázať svoju totožnosť a pre podanie vysvetlenia sme v hodnotenom 

období predviedli na stanice MsP 22 osôb a na útvar Policajného zboru sme odovzdali 8 osôb 

podozrivých zo spáchania priestupku alebo trestnej činnosti. Všetky prípady predvedenia      

boli v súlade s platnou právnou úpravou.  

V období od 01. 01. do 30. 06. 2016 sme kompetentným organizáciám zistili a následne 

oznámili nedostatky na verejnom osvetlení, dopravnom značení a zariadení, znečistenie 

verejného priestranstva a nedostatky na svetelnej signalizácii. Pre rôzne subjekty (DPMK, 

ÚPSVaR, MV SR a pod.) sme vykonali celkovo 282 asistencií. 

V uplynulom období sme zistili 15 trestných činov, pričom sme zadržali a obmedzili 

osobnú slobodu 7 páchateľom trestného činu.  

V  danom  období  bolo  prešetrovaných  27 sťažností na činnosť MsP, z toho 4 sú 

rozpracované, ukončených bolo 23 prípadov. 5 sťažností bolo opodstatnených, 13 

neopodstatnených, 4 sťažnosti boli odložené. Vrátených bolo celkom 8 podnetov. 

 

 

5     Oblasť spolupráce a prevencie 

 

       Na internetovej stránke MsP bolo v 1. ½ roku 2016 publikovaných 39 informačných 

správ o činnosti MsP a na e-mailovú adresu MsP msp.msp@kosice.sk bolo zaslaných celkovo 

135 e-mailových správ z toho v 101 prípadoch bola žiadateľovi spracovaná a zaslaná 

odpoveď. 

       V rámci preventívnych aktivít realizovali príslušníci MsP v 1. ½ roku 2016 celkovo        

79 prednášok (besied) v rozsahu 121 vyučovacích hodín na témy: „Dopravná výchova“, 

„Kriminálna prevencia pre deti a mládež I. a II.“ „Základné úlohy Mestskej polície Košice“,  

„Ako a prečo povedať drogám NIE!“ a „Kriminálna prevencia pre seniorov“. Aktivít sa 

zúčastnilo 3 832 poslucháčov.  

 



8 

 

 
 

 

 

6 Ekonomická oblasť 

  

  6.1  Výdajová (kapitálová) časť MsP  

 

Vo výdajovej časti MsP za obdobie od 01. 01. 2016 do 30. 06. 2016 eviduje tieto 

kapitálové výdaje (v EUR): 

 

 Rozšírenie záznamovej kapacity kamerového systému a doplnenie systému riadenia 

existujúcej videosteny (diskové pole 2ks, video dekodér 5 ks)......................22 002,36 

 

 

 

   S p o l u ....................................................................................................... 22 002,36   

 

 

 

 6.2  Príjmová časť MsP  

  

V príjmovej časti MsP za obdobie od 01. 01. 2016 do 30. 06. 2016 eviduje tieto bežné 

príjmy (v EUR): 

 

 príjem z realizovaných pokutových blokov ........................................................ 142 551 

 príjem  z realizovaných  BNPNNM 
1) 

..................................................................  30 279 
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 príjem za odťahovanie vozidiel ............................................................................ 11 182 

 príjem za predaj služieb ...........................................................................................   246 

 príjem za školenie na získanie odb. spôsobilosti prísl. obecnej polície ...............  2 700 

 príjem za škodové udalosti .....................................................................................    572 

 príjem z dobropisov ................................................................................................ 6 005 

 úroky z omeškania platby za odťahovanie vozidiel ................................................... 268 

 stravné lístky ......................................................................................................... 38 821 

 príjem  Rekviem s.r.o.............................................................................................   1 620 

 

     S p o l u .............................................................................................................. 234 244   

 

 

 

7 Oblasť vymáhania pohľadávok 

 

 V hodnotenom období sme pokračovali vo vymáhaní oprávnených pohľadávok, ktoré 

vznikli činnosťou jednotlivých útvarov MsP.  

V kategórii neuhradených pohľadávok sme realizovali: 

 na rôzne súdy sme v rámci SR podali 19 návrhov na vydanie platobných rozkazov, 

z podaných návrhov na vydanie platobného rozkazu za neuhradené poplatky a pokuty 

za odtiahnutie vozidla v predchádzajúcom a hodnotenom období  vydali súdy v rámci 

SR 19 platobných rozkazov, v 7 prípadoch boli súdmi platobné rozkazy zrušené pre 

neznámy pobyt odporcov, 

 v 57 prípadoch došlo k úplnému uhradeniu dlžnej pohľadávky, 

 v 45 prípadoch sme podali návrh na vymáhanie pohľadávky cestou exekútora. 

      V sledovanom období sme sa zúčastnili v 17 prípadoch súdneho pojednávania.                        

Z realizovaných  súdnych sporov za odtiahnutie vozidla a pod. bolo 9 súdnych sporov 

ukončených v náš prospech, 

       V 1. ½ roku 2016 sme viedli celkom 28 súdnych sporov za odtiahnutie vozidla, 

neuhradené blokové pokuty a pod. 

V kategórii vymáhaných  pohľadávok za uložené bloky na pokutu nezaplatenú na mieste 

sme v prezentovanom období podali 357 návrhov na exekúciu na sumu 7 254,- €, pričom     

sme vymohli 175 pohľadávok na sumu 4 251,34,- €.   

 

 

8   Úlohy pre nasledujúce obdobie  

 

1) Zabezpečiť kontrolu dodržiavania zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov           

na útvaroch MsP a prijať opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov.  

2) Zvýšenú pozornosť venovať nepovoleným záberom verejných priestranstiev a vzniku 

nízkoštandardných nelegálnych obydlí. 

3) Organizovať a realizovať preventívno-bezpečnostné akcie zamerané na boj proti 

alkoholizmu maloletých a mladistvých osôb, kontrolu dodržiavania príslušných 

ustanovení zákona o ochrane nefajčiarov a zistené porušenia postihovať v súlade 

s platnou právnou úpravou. 

4) V zimnom období vykonávať pravidelné kontroly na území celého mesta Košice 

zamerané na dodržiavanie zimnej údržby v zmysle príslušných ustanovení cestného 

zákona. 

5) V súlade s platnými metodickými pokynmi vykonať náhradný termín previerok fyzickej 

zdatnosti pre príslušníkov MsP,  ktorí sa ich nezúčastnili v I. termíne.  
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6) Preškoliť zákon č. 190/2003 Z. z. o strelných  zbraniach a strelive, pravidlá organizovania                    

a vykonávania strelieb v podmienkach MsP, ako aj techniku používania služobných 

zbraní.  

7) V zmysle schválených metodických pokynov pripraviť a realizovať previerky streleckej 

pripravenosti príslušníkov MsP. 

8) Aktualizovať plán vzdelávania, výcviku a streleckej prípravy príslušníkov MsP               

na rok 2015. 

9) Spracovať podkladové materiály k ročnému plánu hlavných úloh MsP na rok 2015.  

 

 

Košice, 26. 08. 2016 

 

 

 


