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ÚVOD
Analýza kriminality a inej protispoločenskej činnosti za rok 2020
rozpracovaná na podmienky Košického kraja nachádza svoje východiska v štatistikách Policajného zboru Slovenskej republiky o počte trestných činov
a priestupov za príslušný rok pričom tieto štatistiky zohľadňujú územný princíp
policajných Okresných riaditeľstiev policajného zboru a ich obvodných
oddelení. Pre vytvorenie čo najlepšieho obrazu stavu kriminality sme oslovili aj
subjekty samosprávy formou dotazníkového prieskumu, prostredníctvom
ktorého sa jednotlivé mestá a obce na území Košického kraja mohli vyjadriť k
negatívnym sociálno-patologickým javom, ktoré sa vyskytujú na ich území
a zároveň sa prostredníctvom dotazníka zisťovali použité nástroje na zamedzovanie výskytu protispoločenských javov. V spolupráci s Úradom práce,
sociálnych vecí a rodiny v Košiciach sme vytvorili dotazník, ktorým sme
sledovali negatívne sociálno-patologické javy na základných a stredných
školách v kraji a realizovaných opatreniach.
Na základe údajov dostupných z uvedených štatistík a dotazníkových
prieskumov je vypracovaná prvá analytická časť Analýza stavu a vývoja
kriminality a inej protispoločenskej činnosti, ktorá predstavuje základ pre spracovanie ďalších strategických dokumentov prevencie kriminality.
Na základe zistení z analytickej časti sme pripravili úlohy, ktorých plnením
by sa malo docieliť eliminovanie negatívnych vplyvov a pôsobiť priaznivo na elimináciu protiprávneho a protispoločenského konania v kraji.

I. ČASŤ
ANALYTICKÁ ČASŤ

KOŠICKÝ KRAJ
Pre pochopenie kriminality a protispoločenských javov je nutné ich vnímať ako
komplex všetkých demografických, sociálnych a ekonomických aspektov, ktoré
utvárajú spoločnosť a ovplyvňujú jej konanie.
Košický kraj s rozlohou 6 754,5 km2 sa rozprestiera na juhovýchode Slovenskej republiky
a zaberá 13,8 % jej územia. Počtom obyvateľov je druhý, rozlohou štvrtý najväčší na Slovensku.
Na juhu hraničí s Maďarskou republikou, na východe s Ukrajinou, na severe s Prešovským a na západe s Banskobystrickým krajom. Je to kraj štyroch historických regiónov - Spiša, Gemera, Abova
a Zemplína.
Podľa územno-správneho usporiadania v zmysle zákona NR SR č. 221/1996 Z. z. sa člení
na 11 okresov: Gelnica, Košice I, Košice II, Košice III, Košice IV, Košice - okolie, Michalovce, Rožňava,
Sobrance, Spišská Nová Ves a Trebišov. Správnym, hospodárskym, politickým, školským a kultúrnym centrom kraja sú Košice, ktoré sú druhým najväčším mestom na Slovensku. Nový štatút mesta
získali zákonom č. 401 Zb. z roku 1990, pozostávajúc z 22 mestských častí s vlastnou miestnou
samosprávou. Najmenším okresom s rozlohou 16,8 km2 je okres Košice III a najväčším s rozlohou
1 534,6 km2 je okres Košice - okolie.
Podielom obyvateľstva je Košický kraj po Prešovskom druhým najväčším na Slovensku.
Ženská zložka tvorí 51,1 % populácie. Kraj patrí k hustejšie osídleným regiónom, na 1 km2 tu žije
priemerne 118,58 obyvateľov. K najhustejšie osídleným patria štyri okresy ležiace na území mesta
Košice, podstatne redšie je osídlenie v okrese Sobrance, Gelnica a Rožňava. Podiel obyvateľstva
v mestách predstavuje 54,7 %. V krajskom meste Košice žije 238 138 obyvateľov, čo predstavuje
29,7 % obyvateľstva kraja.
Košický kraj je jedným z piatich regiónov Slovenska, kde sa zaznamenal celkový prírastok
obyvateľstva. Na tisíc obyvateľov pribudlo spolu 1,5 obyvateľov. Obyvateľstvo kraja je oproti
slovenskému priemeru relatívne mladšie. V roku 2020 tvorilo obyvateľstvo v predproduktívnom veku
(0-14 roční) 17,2 %, v produktívnom (15-64 roční) 67,0 % a v poproduktívnom veku (65 roční a starší)
15,8 % obyvateľstva.
Zdroj: Štatistický úrad SR (www.slovak.statistics.sk)
Počet obyvateľov (k 31.12.2020):

802 092
Rozloha:

6 754,5 km2
Hustota obyvateľov:

118,7 ob./km2

EKONOMICKÁ CHARAKTERISTIKA
Podľa údajov Štatistického úradu SR ku koncu roku 2020 bolo v Košickom kraji
zamestnaných 343 900 ľudí čo predstavuje mieru zamestnanosti na úrovni 68,4 %, ktorá v percentách vyjadruje podiel počtu pracujúcich vo veku 20 - 64 rokov z celkového počtu obyvateľstva
v rovnakom veku. Priemerná mesačná nominálna mzda v roku 2020 v Košickom kraji dosahovala
úroveň 1 238,00 €, pričom celoslovenský priemer predstavuje mzdu na úrovni 1 324,00 €. Výška
priemernej nominálnej mesačnej mzdy u žien dosiahla v Košickom kraji výšku 1 141,00 € čo je opäť
pod celoslovenský priemer, ktorý predstavoval mzdu vo výške 1 191,00 €.
Zdroj: Štatistický úrad SR (www.slovak.statistics.sk)

Počet
zamestnancov

% z celkovej
zamestnanosti

Priemerná
nominálna
mesačná mzda
na zamestnanca

pôdohospodárstvo

3 939

1,9 %

1 028,00 €

ťažba a dobývanie

287

0,1 %

1 308,00 €

priemyselná výroba

40 093

19,3 %

1 302,00 €

stavebníctvo

10 409

5,0 %

1 103,00 €

veľkoobchod a maloobchod

24 516

11,8 %

1 048,00 €

doprava a skladovanie

16 771

8,1 %

1 100,00 €

ubytovacie a stravovacie služby

4 232

2,0 %

728,00 €

informácie a komunikácia

6 951

3,4 %

1 848,00 €

finančné a poisťovacie činnosti

1 781

0,9 %

1 557,00 €

činnosť v oblasti nehnuteľností

4 274

2,1 %

1 029,00 €

odborné, vedecké a technické činnosti

8 206

4,0 %

1 293,00 €

administratívne a podporné služby

9 369

4,5 %

990,00 €

verejná správa a obrana; povinné sociálne
zabezpečenie

22 985

11,1 %

1 440,00 €

vzdelávanie

23 612

11,4 %

1 283,00 €

zdravotníctvo a sociálna pomoc

18 415

8,9 %

1 335,00 €

umenie, zábava a rekreácia

2 612

1,3 %

1 037,00 €

ostatná činnosť

2 905

1,4 %

907,00 €

Odvetvia ekonomickej činnosti

Tabuľka: Zamestnanci v roku 2020 podľa ekonomickej činnosti v Košickom kraji
Zdroj: Štatistický úrad SR (www.slovak.statistics.sk)

Poznámka: Evidenčný počet zamestnancov zahŕňa všetky kategórie stálych aj dočasných zamestnancov (bez ohľadu na štátnu príslušnosť), ktorí sú v pracovnom,
služobnom, štátnozamestnaneckom alebo členskom pomere k spravodajskej jednotke. Do evidenčného počtu nie sú zahrnutí zamestnanci odmeňovaní z ostatných
peňažných plnení z nákladov, osoby na materskej a rodičovskej dovolenke, študenti na prevádzkovej praxi a súkromní podnikatelia (resp. ich spoločníci), ktorí nemajú
uzatvorenú pracovnú zmluvu v danej organizácii.

OBCE A MESTÁ
Košický kraj patrí svojimi geomorfologickými podmienkami a demografickou štruktúrou k regiónom s v vysokým stupňom diverzifikácie. Túto skutočnosť možno badať aj v rôznorodosti sídelných
jednotiek na území kraja. Táto rôznorodosť sa prejavuje najmä vo veľkostnom kritériu obcí a miest, kde až
70,9 % obcí sú obce kde žije do 1 000 obyvateľov. Na druhu stranu v týchto obciach žije len 18,9 %
obyvateľov kraja. Práve pri malých obciach sa často stretávame s problémami nedostačujúceho
finančného a personálneho zabezpečenia, čo sa často prejavuje napríklad aj v nedostatku osvetových
a preventívnych aktivít, ale aj v materiálno-technickom zabezpečení prevencie.

423

17

počet obcí
v Košickom
kraji.

počet miest
v Košickom
kraji.

Počet obcí

Podiel z
celkového počtu
obcí v kraji (v %)

Počet obyvateľov

Podiel z
celkového počtu
obyvateľov
v kraji (v %)

do 199 ob.

43

9,8 %

6 424

0,8 %

200 – 999 ob.

269

61,1 %

145 237

18,1 %

1 000 – 4 999 ob.

113

25,7 %

215 762

26,9 %

5 000 – 9 999 ob.

9

2,0 %

66 566

8,3 %

10 000 – 19 999 ob.

2

0,5 %

30 243

3,8 %

20 000 – 49 999 ob.

3

0,7%

99 722

12,4 %

50 000 – 99 999 ob.

0

0,0 %

0

0,0 %

nad 100 000 ob.

1

0,2%

238 138

29,7 %

Veľkosť obce podľa
počtu obyvateľov

Tabuľka: Obce v Košickom kraji podľa kritéria počtu obyvateľov

DOTAZNÍKOVÝ PRIESKUM:
OBCE A MESTÁ
V priebehu roku 2021 boli mestá a obce Košického kraja oslovené so žiadosťou
o vyplnenie dotazníkového prieskumu o stave kriminality a negatívnych
sociálno-patologických javov na ich území za rok 2020. Zasielanie dotazníka
prebiehalo v dvoch fázach, v prvej bol na obce a mestá zaslaný dotazník v elektronickej forme, prostredníctvom Google Forms a následne papierová forma
rovnakého dotazníka.

Z celkového počtu 440
obcí Košického kraja sa

288 65,5%

počet obcí
zapojených
do prieskumu.

obcí zapojilo
do dotazníkového
prieskumu v roku 2020.

Ide o medziročný, dosť výrazný, pokles záujmu obcí sa zapájať do tohto prieskumu. Kým
pri zbere údajov za rok 2018 sa do prieskumu zapojilo 87,9 % všetkých obcí Košického kraja, za obdobie roku 2019 to bolo už len 73,0 % a za obdobie roku 2020 to bolo už len spomínaných 65,5 %.
Tento negatívny jav poklesu záujmu o zapojenie sa do dotazníka pripisujeme viacerým
skutočnostiam. Podľa nás ide najmä o fakt, že Rada vlády pre prevenciu kriminality ani Kancelária
ministra vnútra nevypísalo žiadnu výzvu na podporu projektov o oblasti prevencie kriminality.
Špecifiká, s ktorými sa samosprávy v roku 2020 potýkali boli bezprecedentné. S pohľadu
jednotlivých okresov, môžeme hovoriť o vyrovnanom zapojení sa do prieskumu. Najvyššia účasť
obcí bola v okrese Michalovce 67,9 % a naopak najnižšia v okrese Rožňava 61,3 %.

57,6%
obcí má zapracovanú
prevenciu kriminality
do PHSR.

Obecné zastupiteľstvo môže na
základe zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov, zriaďovať komisie ako svoje
stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány. Členmi
komisie sú poslanci a ďalšie osoby
zvolené obecným zastupiteľstvom,
pričom úlohy a zloženie komisie
vymedzuje obecné zastupiteľstvo.
V oblasti prevencie kriminality
by mala komisia najmä navrhovať a presadzovať realizáciu preventívnych programov, pričom by sa mali zameriavať
najmä na ochranu mládeže, seniorov
a ďalších rizikových skupín obyvateľov
samosprávy.

Program rozvoja obce (PRO)
alebo tiež Program hospodárskeho
a sociálneho rozvoja obce (PHSR) je
strednodobý strategický dokument,
ktorý sa vypracúva na základe zákona
č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov. Vypracovanie tohto dokumentu
nariaďuje obciam uvedený zákon,
pričom obce ho musia mať spracovaný
obzvlášť v prípade, ak sa uchádzajú
o akékoľvek financie z eurofondov alebo
o štátne dotácie.
PHSR ako aj všetky jeho
prípadné následné zmeny schvaľuje
obecné zastupiteľstvo. Ešte pred schválením tohto dokumentu v zastupiteľstve
sa odporúča predložiť ho na verejnú
diskusiu.
Zdroj: Ministerstvo investícií,
regionálneho rozvoja a informatizácie SR
(www.mirri.gov.sk)

69,1%
obcí má zriadenú
komisiu na ochranu
verejného poriadku.

15

samospráv ma
zriadenú mestskú
políciu.*

* Počet samospráv je určený na základe odpovedí obcí a
miest, ktoré sa zapojili do dotazníkového prieskumu.

V roku 2020 malo 41 obcí
zriadené rómske občianske hliadky, čo
predstavuje podiel 14,2 % zo zapojených obcí do prieskumu. Na základe
spätnej väzby od samotných samospráv
vieme povedať, že občianske hliadky,
ktoré sú vytvárané zo samotných členov
komunít, pričom samotný výber osôb
priamo z komunity je kľúčový najmä
z pohľadu prirodzenej autority a znalosti miestnych pomerov. Rómske občianske hliadky predstavujú nemalú pomoc
pre orgány samosprávy pri komunikácií
s obyvateľmi najmä rómskeho etnika.
Projekt rómskych občianskych
hliadok je podporovaný zo štátneho
rozpočtu. Bohužiaľ v mesiac jún 2021 by
malo dôjsť k zastaveniu financovania
tohto projektu a je veľmi otázne či a do
akej miery budú samosprávy schopné
financovať občianske hliadky z vlastných zdrojov.

Fungovanie
mestských
a
obecných polícií upravuje zákon č.
564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení
neskorších predpisov. V Košickom kraji
na základe Správy o činnosti obecných
polícií v SR za rok 2020 pôsobila obecná
polícia v 19 samosprávach, kde
pôsobilo spolu 440 príslušníkov, pričom
viac ako polovica 260 príslušníkov
slúžilo na mestskej polícií Košice.
V priebehu celého roka 2020
činnosť na úseku prevencie veľmi
sťažovala situácia spojená s pandémiou
COVID-19. Z tohto dôvodu sa nemohli
uskutočniť
všetky
naplánované
preventívne aktivity. Školy, ale aj
predškolské zariadenia, boli v priebehu
roka 2020 dlhý čas uzatvorené a deti
ostávali v domácej izolácii. Počas
krátkodobého uvoľnenia opatrení sa
uskutočnili aktivity, ktoré mohli byť
realizované v exteriéri škôl.

41

obcí má zriadené
rómske občianske
hliadky.

VEREJNÉ OSVETLENIE
Za jeden z prvkov materiálno-technického zabezpečenia miest a obcí v účinnom boji proti
kriminalite a inej protispoločenskej činnosti sa považuje vybudovanie siete funkčného verejného
osvetlenia. Okrem pocitu bezpečia samotných obyvateľov, funkčné verejné osvetlenie prispieva aj k
zvýšenie bezpečnosti chodcov a celkovej dopravnej bezpečnosti v obci a v neposlednom rade funkčné
osvetlenie predstavuje jeden z východiskových predpokladov správneho fungovania kamerového
systému.

96,5%
obcí má funkčné
verejné osvetlenie.

53,1%
V rámci úspory 53,1 % obcí, ktoré sa
zapojili do dotazníkového prieskumu vypína
v nočných hodinách verejné osvetlenie. V mnohých prípadoch, najmä tam, kde je osvetlenie
rekonštruované dochádza k čiastkového
vypínaniu, len niektorých menej exponovaných
lokalít.

3,5%

obcí má čiastočne
funkčné verejné
osvetlenie.

51,7%
V priebehu rokov 2021 až 2025 plánuje
51,7 % samospráv, ktoré sa zapojili do prieskumu rozšírenie alebo modernizáciu verejného
osvetlenia.
Samosprávy pristupujú k výmene,
respektíve modernizácií verejného osvetlenia
individuálne. V niektorých prípadoch ide o postupné vymieňanie nefunkčných bodov osvetlenia, inde o komplexnú výmenu všetkých bodov
osvetlenia bez ohľadu na ich funkčnosť a stav.

VEREJNÝ ROZHLAS
Ďalším, nie menej dôležitým, prvkom technickej infraštruktúry je funkčný verejný rozhlas na okamžité plošné zdieľanie informácií a vyrozumievanie obyvateľov v prípade živelnej alebo inej katastrofy.

90,6%
obcí má funkčný
verejný rozhlas.

V závislosti od vybudovanej siete
drôtového vedenia pristupujú obce k riešeniam, ktoré môžu byť bezdrôtové
zapojenie verejného rozhlasu, rozhlas
po drôte alebo kombinovaná forma
týchto technológií. Každé z týchto riešení
v sebe nesie výhody, ale aj nevýhody. Ako
najväčší
nedostatok
bezdrôtového
rozhlasu sa ukazuje jeho nespoľahlivosť
najmä pri nepriaznivých poveternostných
podmienok, no oproti rozhlasu po drôte
ide o veľmi jednoduché a pomerne lacné
rozšírenie rozhlasu, najmä v lokalitách
obce, kde doposiaľ rozhlas nebol
zavedený.

6,6%

obcí má čiastočne
funkčný verejný
rozhlas.

V priebehu rokov 2021
až 2025 plánuje

51,0%
samospráv rozšírenie
alebo modernizáciu
verejného rozhlasu.

KAMEROVÝ SYSTÉM
Jedným z ďalších nástrojov je aj existencia kamerového systému patriaca k nástrojom technickej
infraštruktúry, ktorá má preventívny charakter najmä z pohľadu situačnej prevencie. Nie menej dôležitý
význam kamerového systému je aj jeho pomoc pri odhaľovaní páchateľa trestnej činnosti.
Na základe realizovaných projektov môžeme konštatovať, že v súčasnej dobe obce najmä rozširujú už
existujúce kamerové systémy alebo ich modernizujú, tj. prechádzajú z analógových na digitálne kamerové
systémy. Rovnako sa čoraz väčšia pozornosť kladie na technické požiadavky kamerových systémov.
Inštalované sú kamery s nočným videním, rozpoznávaním tváre a v blízkosti ciest a križovatiek aj s funkciou rozpoznávania tabuliek s evidenčným číslom. Funkčné verejné osvetlenie sa ukazuje ako dôležitá
súčasť pre fungovanie kamerového systému.

61,1%
obcí má funkčný
kamerový systém.

79,5%
Obce, ktoré majú už existujúci funkčný
kamerový systém až 79,5 % z nich plánujú
v rokoch 2021 až 2025 rozšíriť alebo
modernizovať už existujúci kamerový systém.

72,1%
V priebehu rokov 2021 až 2025 plánuje
72,1 % samospráv, ktoré sa zapojili do prieskumu a doposiaľ nemajú zriadený kamerový
systém, jeho vybudovanie.
V tomto prípade by bola na mieste
otázka, či samosprávy, ktoré nemajú záujem
o budovanie kamerového systému, považujú
tento preventívny nástroj za neúčinný alebo
dôvodom sú finančné možnosti samosprávy.

12,5 %

Analógové kamery

9,7 %

Analógové aj digitálne
kamery

77,8 %

Digitálne kamery

Graf: Štruktúra využívaných typov kamerových systémov samosprávami v Košickom kraji v roku 2020

39,2%
Monitorovacím centrom kamerového
systému sa rozumie vybudovanie pracoviska,
kde je kamerový systém 24 hodín, alebo určený
časový interval, monitorovaný povereným
zamestnancom obecného/mestského úradu
alebo napojený na centrálny pult ochrany
obecnej/mestskej polície, prípadne inej na to
oprávnenej osoby. Z praxe vieme aj o príkladoch, kedy sa v rámci chránených dielni, určujú
osoby,
ktoré
vykonávajú
sledovanie
kamerového systému.

Na základe Správy o činnosti obecných
polícií v Slovenskej republike za rok 2020 vieme,
že obecné a mestské polície v Košickom kraji
mali v roku 2020 k dispozícií sieť celkovo 749
kamier, pričom MP Košice má 274 kamier, MP
Trebišov 99 kamier a MP Michalovce 86 kamier.

60,2%
60,2 % samospráv uviedlo, že v priebehu roku 2020 si útvar policajného zboru
vyžiadal záznam z kamerového systému, ktorý
slúžil na objasnenie protiprávneho konania.
Útvary policajného zboru, si záznamy vyžadujú
za účelom zdokumentovania priebehu
protiprávneho konania alebo na dopátranie
pohybu osôb, ktoré sa dopustili protiprávneho
jednania a vecí, ktoré boli získane alebo
použité na spáchanie takéto skutku. Aj na základe dožiadaní útvarov policajného zboru,
niektoré obce pristupujú k zmene sledovaného
územia kamerami a ich umiestnenia, resp.
nasmerovanie prispôsobujú práve požiadavkám polície.

6,9 %

21 a viac kamier

21,7 %

1 – 5 kamier

16,0 %

16 – 20 kamier

21,1 %

11 – 15 kamier

34,3 %

6 – 10 kamier

Graf: Veľkosť kamerových systémov obcí na základe počtu inštalovaných kamier v Košickom kraji v roku 2020

OTOČNÉ KAMERY

NOČNÉ VIDENIE

Otočné kamery využíva 20,5 % obcí, ktoré sa
zapojili do prieskumu. Výhoda otočných kamier je
najmä v prípadoch ak obec ma zriadené
monitorovacie centrum kamerového systému. To
znamená, že kamera je na diaľku riadená povereným
zamestnancom, ktorý dokáže kameru nasmerovať
priamo na oblasť, v ktorej dochádza k protiprávnemu konaniu. V prípade ak otočné kamery
majú vopred definovanú trasu, resp. oblasti
snímania, často protiprávne konanie nie je
zachytené na zázname kamerového systému.

Kamery s nočným videním používa
43,2 % samospráv. Ako ukazuje prax, lepšie
riešenie ako prisvietenie kamier je využívanie
verejného osvetlenia.

FOTOPASCE
Fotopasce predstavujú jeden zo spôsobov ako monitorovať vznik čiernych skládok
v katastrálnom území obce. Fotopasce využíva
8,5 % samospráv.

ROZOZNÁVANIE
TVÁRE A ŠPZ
Niektoré samosprávy využívajú osobitný
softvér na rozoznávanie tabuliek s evidenčnými
číslami a softvér na rozoznávanie tváre.
Konkrétne ide o 8,0 % samospráv, ktoré využívajú
softvér na rozoznávanie tabuliek s evidenčným
číslom a 4,5 % samospráv využíva softvér na rozoznávanie tváre. Najmä pri softvéri na rozoznávanie tváre sú kladené veľké nároky na dodržiavanie GDPR.

14,0 %

Analógový kábel

26,2 %

Kombinovaný spôsob

1,2 %
Iné

8,7 %

Bezdrôtové WiFi

49,4 %

Optika vedená
„vzduchom“

0,6 %

Optika vedená „v zemi“
Graf: Spôsob zapojenia kamier v obciach a mestách v Košickom kraji v roku 2020

V rokoch 2016 až 2019 boli
v rámci výziev RVPK a KMV podperené
projekty na kamerové systémy v Košickom
kraji sumou

2 037 572,16€

Podporených bolo

201
projektov.

2,33
skóre vnímania kriminality
v Košickom kraj v roku 2020.
Ide o pokles
oproti roku
2019, kedy skóre
bolo
Skóre vnímania kriminality predstavuje
priemernú hodnotu známok, ktoré pridelili obce
a mestá do akej miery vnímajú kriminalitu na svojom
území za problém. Hodnotenie je založené na škále
hodnôt od 1 do 6. Kde hodnota 1 predstavuje
„Kriminalita nepredstavuje problém, neevidujeme
žiadne prípady kriminality“ a 6 reprezentuje tvrdenie
„Kriminalita predstavuje problém, evidujeme zvýšené
množstvo prípadov kriminality“. Čím je skóre vyššie
tým kriminalita predstavuje pre danú samosprávu
väčší problém. Skóre vnímania kriminality vychádza
najmä zo subjektívneho vnímania stavu kriminality
a neodráža skutočný počet spáchaných trestných
činov či priestupkov, ale vypovedá o ich dopade na
spoločnosť. Skóre 4 a vyššie dosiahlo 42 samospráv
v kraji, pričom skóre 4 udelilo 25 samospráv, skóre 5
bolo dosiahnuté v 12 samosprávach a skóre 6 v 5
samosprávach. Práve tieto hodnoty, 4 a vyššie,
považujeme za skóre, ktoré môže predstavovať isté
ohrozenie a je nutné minimálne sledovať trend vývoja
skóre, porovnať s indexmi kriminality priestupkov
a trestných činov, ale aj sa zamerať na špecifiká
konkrétnych samospráv.

2,49

Obce v Košickom kraji, ktoré
udelili skóre vnímania kriminality s
hodnotou 6 sú: Budimír (KS), Iňačovce (MI), Šamudovce (MI), Baškovce
(SO), Blatné Remety (SO).
Skóre 5 udelili obce: Žakarovce (GL),
Čaňa (KS), Poproč (KS), Beša (MI),
Malé Raškovce (MI), Tušice (MI),
Štítnik (RV), Koňuš (SO), Priekopa
(SO), Betlanovce (SNV), Čierna nad
Tisou (TV) a Streda nad Bodrogom
(TV).

RIZIKOVÉ LOKALITY
Za rizikové lokality považujeme lokality, kde dochádza k zvýšenému výskytu kriminality alebo
k stretávaniu sa neprispôsobivých osôb. Samosprávy tieto lokality evidujú a snažia sa práve vyššie
uvedenými technickými prostriedkami jednak monitorovať a vyhodnocovať takéto konanie a jednak mu
predchádzať pôsobením na páchateľa spôsobom, že jeho konanie môže byť zaznamenané a následne
vyhodnotené ako protiprávne. Najčastejšie ide o rómske osady, kde dochádza k výtržníctvu,
poškodzovaniu verejného majetku či drobným krádežiam. Taktiež sú to športovo-rekreačné areály alebo
areály škôl a detských ihrísk, kde často dochádza aj k ničeniu verejného majetku a požívaniu
alkoholických nápojov najmä mladistvými, obdobné konanie obce zaznamenávajú aj v objektoch
bývalých výrobných podnikov, družstiev, ktoré nie sú strážene, kde okrem uvedeného hrozí aj
nebezpečenstvo úrazu. Ďalej ide o centrálne časti obce so sociálnou infraštruktúrou, v rámci ktorej sa
nachádzajú pohostinské zariadenia alebo predajne, ktoré ponúkajú alkoholické nápoje, v týchto častiach
obce ide o vandalizmus, rušenie nočného kľudu nadmerným hlukom, výtržníctvo. Obdobne ide aj o ďalšie
miesta, kde dochádza ku stretávaniu väčšieho množstva osôb ako sú autobusové či železničné zastávky.
Za rizikové lokality sa považujú aj miesta v blízkosti poľných ciest, alebo vedľajších komunikácií,
pri ktorých často vznikajú čierne skládky. Ďalej ide o lokality v blízkosti cintorínov a domov smútku, kde
dochádza k vandalizmu a drobným krádežiam. Uvedené lokality opakovane uvádzajú samosprávy ako
rizikové a často sa opakujú.

32,3%

obcí má na svojom území
problémovú lokalitu.

33,0%
obcí má na svojom
území rómsku osadu.

Obce, ktoré na svojom území registrujú rizikovú lokalitu:
Okres Gelnica: Kluknava, Margecany, Mníšek nad Hnilcom, Nálepkovo, Prakovce, Richnava, Žakarovce
Okres Košice – okolie: Boliarov, Čaňa, Drienovec, Hrašovík, Kalša, Kecerovce, Medzev, Moldava nad
Bodvou, Nižný Čaj, Nižný Klatov, Valaliky, Poproč, Rankovce, Skároš, Slanské Nové Mesto, Sokoľany
Okres Michalovce: Beša, Čečehov, Hažín, Horovce, Iňačovce, Ižkovce, Jovsa, Kačanov, Kapušianske
Kľačany, Malé Raškovce, Michalovce, Nacina Ves, Palín, Petrovce nad Laborcom, Šamudovce, Trhovište,
Tušice, Veľké Kapušany, Zalužice, Zemplínske Kopčany
Okres Rožňava: Čučma, Dobšiná, Honce, Jovice, Krásnohorské Podhradie, Markuška, Nižná Slaná,
Rejdová, Rožňava, Rožňavské Bystré, Slanec, Štítnik
Okres Sobrance: Baškovce, Blatné Remety, Koňuš, Koromľa, Lekárovce, Priekopa, Sobrance
Okres Spišská Nová Ves: Betlanovce, Kolinovce, Krompachy, Letanovce, Markušovce, Odorín, Slatvina,
Slovinky
Okres Trebišov: Biel, Brezina, Čierna nad Tisou, Dvorianky, Hrčeľ, Klin nad Bodrogom, Kráľovský Chlmec,
Kuzmice, Lastovce, Leles, Malé Trakany, Sirník, Slivník, Somotor, Streda nad Bodrogom, Veľaty, Veľké
Ozorovce, Veľký Horeš, Zemplínska Nová Ves, Zemplínska Teplica

NEGATÍVNE SOCIÁLNO-PATOLOGICKÉ
JAVY
Časť otázok v dotazníkovom prieskume sa týkala aj negatívnych spoločenských javov, ktoré sa
vyskytujú na území obce. Ide o javy, ktoré nie sú trestným činom ani priestupkom no majú negatívny
dopad na spoločnosť, resp. v mnohých prípadoch sú predpokladom vzniku protiprávneho konania,
a preto ich výskyt je neželaným javom. Pri niektorých otázkach ide najmä o subjektívne vnímanie
negatívnych javov, a preto aj odpovede v prieskume sa nemusia opierať o zdokumentované skutky či
konania, ale ide len o názor pozorovateľa, v tomto prípade zástupcov samospráv.

43,1%

50,7%

obcí na svojom území evidovalo spolu

obcí má na svojom území čiernu skládku. Pod
pojmom čierna skládka sa rozumie odpad, ktorý je
uložený v rozpore s ustanoveniami zákona č. 79/2015 Z.z.
o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Samotný pojem nelegálna skládka odpadov zákon
nepozná, preto skládku odpadov, ktorá nespĺňa všetky
podmienky, ktoré uvádza zákon môžeme označiť za
nelegálnu, tj. ak sa odpad nespracuje tak ako nariaďuje
legislatíva a časť týchto odpadov končí vo voľnej krajine.
Takto sa odpad nachádza na miestach, kde by z hľadiska
jeho zloženia a vplyvov na krajinu a ekosystémy nemal
vyskytovať. Nelegálne skládky svojou prítomnosťou negatívne pôsobia na krajinu a jej zložky. Uložené
odpady majú rôzne zloženie a obsahujú látky, ktoré sa
buď dlho rozkladajú alebo rozkladom uvoľňujú nebezpečné látky do pôdy, povrchovej či spodnej vody a prostredníctvom rastlín sa dostavajú do potravinového reťazca.
Až 146 obcí uviedlo, že v katastrálnom území obce
sa nachádza nelegálna skládka. V porovnaní s minulým
rokom ide o skoro nezmenenú hodnotu (50,6%) čo
potvrdzuje na jednej strane ustáleny, no stále nepriaznivý
trend. Aj na zákalde tejto skutočnosti je potrebný ďalší
rozvoj boja proti envirokriminalite. Problematika
environmentálnej kriminality je pomerne dosť široká a na
každú jej oblasť sa vzťahujú samostatné právne predpisy.
Na tieto sa odvolávajú skutkové podstaty trestných činov
proti životnému prostrediu zaradených v samostatnej
hlave Trestného zákona pod názvom „Trestné činy
všeobecne nebezpečné a proti životnému prostrediu“.
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prípadov vandalizmu. V absolútnych číslach
išlo o 124 obcí. Na základe zozbieraných
údajov môžeme tvrdiť, že najviac prípadov
vandalizmu evidujú mestá a väčšie obce (nad
500 obyvateľov). Oproti roku 2019 ide o mierny
pokles podielu obcí (45,2 %), ktoré zaznamenali vandalizmus na svojom území.
Vandalizmus predstavuje konanie,
ktorým dochádza k poškodzovaniu verejného
majetku, ktorý tým stráca svoju úžitkovú alebo
estetickú hodnotu. Často pri takomto konaní
chýba motív konania a častými páchateľmi sú
mladý ľudia a mládež. Škody, ktoré vznikajú na
majetku nie sú veľké a z dôvodu, že ide
mladistvých páchateľov odstránenie škôd
ostáva na samotnej samospráve.

Jeden z negatívnych sociálno patologických
javov je aj úžera. Úžeru upravuje aj zákon č. 300/2005 Z.
z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov a to
konkrétne § 235, ktorý ho definuje ako konanie osoby,
ktorá zneužívajúc niečiu tieseň, neskúsenosť alebo
rozumovú slabosť alebo niečie rozrušenie, dá sebe
alebo inému poskytnúť alebo sľúbiť plnenie, ktorého
hodnota je k hodnote vzájomného plnenia v hrubom
nepomere, alebo kto takú pohľadávku uplatní alebo
v úmysle uplatniť ju, na seba prevedie. Najčastejším
problémom je, že poškodený odmietajú vo veci
poskytnúť súčinnosť nakoľko sa obávajú pomsty
zo strany veriteľa. Často sa vyskytuje v rómskych
osadách. Z dotazníkového prieskumu vyplynulo, že
v roku 2020 sa v 40 obciach a mestách Košického kraja
stretli s úžerou čo predstavuje:

13,9 %
V porovnaní s rokmi 2018 a 2019 ide o ustálený trend.
V predmetnej otázke nás zaujímal skôr názor, či sa
predmetný jav vyskytuje ako počet trestných stíhaní
a pod.

Ďalší negatívny jav je aj prostitúcia. Kým v roku
2019 tento jav zaznamenalo 4,4 % obcí v roku 2020 išlo
o pokles výskytu tohto javu a to na hodnotu:

2,8%
Ide o návrat k trendu z roku 2018, kedy podiel dosiahol
2,2 %.

Jeden z problémových faktorov je aj bezdomovectvo. Bezdomovec
je pre tieto účely chápaný ako človek
s absenciou bývania, sociálne
vylúčený a zároveň začlenený do
nebytových priestorov, zbúranísk,
kontajnerov, pivníc, kanálov, parkov,
mostov atď. V roku 2020

18,4%

samospráv malo na svojom území
aspoň jednu osobu bezdomovca.
Spolu evidujú
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takýchto osôb. Tu je potrebné
podotknúť, že je veľmi ťažké
odsledovať pohyb takýchto osôb
a v mnohých prípadoch sa stáva, že
osoba je vnímaná ako bezdomovec vo
viacerých lokalitách, nakoľko tieto
osoby migrujú a premiestňujú sa
a v mnohých prípadoch je ich aj
náročné stotožniť a problémom je aj
ich evidencia.
S osobami bez domova sú
často spojené aj ďalšie negatívne javy
ako nadmerné užívanie drog a
alkoholu; neochota a neschopnosť
systematicky pracovať; poruchy správania; zdravotné postihnutie a často sa
tieto osoby stávajú obeťami obchodovania s ľuďmi alebo tzv. biele kone pri
rôznych typoch podvodoch.

VÝVOJ KRIMINALITY
Veľmi dôležitý je faktor vnímania stavu a vývoja kriminality vo všeobecnosti. Práve na trend vývoja
je zameraná otázka kde sa samosprávy majú vyjadriť či v porovnaní s predchádzajúcim rokom sa stav
kriminality v obci nezmenil alebo došlo k poklesu alebo nárastu kriminality.

7,0%
obcí zaznamenalo nárast
kriminality.

72,9%

=

obcí považuje stav kriminality za
nezmenený.

20,1%
obcí zaznamenalo pokles
kriminality.

TYPY KRIMINALITY
Obce a mestá, ktoré sa zapojili do dotazníkového prieskumu určili, ktorý typ kriminality prevláda
na ich území. Opäť na škále od 1 do 6 určovali ako často sa s výskytom jednotlivých typov kriminality
stretli v roku 2019 na svojom území. Pričom hodnota 1 znamená, že daný typ kriminality sa na ich území
vôbec nevyskytol a hodnota 6 vyjadruje častý výskyt daného typu kriminality. Ako z dotazníka vyplýva
za najčastejší typ kriminality, s ktorým sa obce a mesta stretávajú je majetková kriminalita (skóre 1,93).
V tomto prípade ide jednak o priestupky podľa zákona č. 372/1990 Zb. Zákon o priestupkoch v znení
doplnkov v platnom znení podľa § 50. To znamená krádež, sprenevera, podvod alebo zničenie alebo
poškodenie cudzieho majetku. Rovnako sem zaraďujeme aj trestné činy podľa štvrtej hlavy zákona
č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení doplnkov v platnom znení. Z pohľadu obcí ide najmä o krádeže
a prejavy vandalizmu či už na majetku obyvateľov alebo majetku vo vlastníctve obce.

1,99

Majetková kriminality
Krádeže vlámaním, ostatné krádeže

skóre za rok 2019: 1,93

1,31

Násilná kriminalita

Vraždy, lúpeže, násilie na verejných činiteľoch,
úmyselné ublíženie

skóre za rok 2019: 1,20
Mravnostná kriminalita

Znásilnenia, sexuálne násilie, kupliarstvo, obchod s
ľuďmi

1,16

skóre za rok 2019: 1,08

1,69

skóre za rok 2019: 1,63

Ostatná kriminality

Výtržníctvo, požiare, výbuchy, drogy, nepovolené
ozbrojovanie

1,21

Ekonomická kriminalita

Skrátenie dane, korupcia, sprenevera, podvod,
porušenie autorských práv

skóre za rok 2019: 1,15

1,82

Zostávajúca kriminalita

Dopravné nehody, ohrozenie pod vplyvom návykových
látok

skóre za rok 2019: 1,66
COVID-19

Nenosenie rúška, porušenie karantény,
nerešpektovanie zákazu vychádzania,
nerešpektovanie obmedzenia fungovania prevádzok

1,95

bez údajov za rok 2019

Pri porovnávaní údajov z roku 2019 v každom type kriminality sme zaznamenali mierny nárast
skóre vnímania jednotlivých typov. Zmena spôsobu životného štýlu, čoraz väčšia izolácia. Dopad
pandémie ochorenia COVID-19 nepriaznivo vplýva na všetky sféry života čo sa odzrkadľuje aj
na citlivejšom vnímaní negatívnych javov v našom okolí. Zhoršujúca sa ekonomická situácia
a prehlbujúce sa sociálne rozdiely do budúcna s najväčšou pravdepodobnosťou budú toto skóre ešte
väčšmi posilňovať. Aj tu je dôležité poukázať na významnú úlohu prevencie kriminality nakoľko policajné
štatistiky (kapitola Indexy kriminality: trestné činy) ukazujú pokles absolútnych čísel nápadu trestnej
činnosti vnímanie kriminality ako takej ma naopak rastúcu tendenciu.

INDEX KRIMINALITY:
TRESTNÉ ČINY
Index kriminality vyjadruje počet spáchaných trestných činov na 10 000
obyvateľov. Index kriminality nám ponúka možnosť objektívnejšie porovnávať
vývoj kriminality za predchádzajúce obdobie nakoľko zohľadňuje veľkosť
populácie, ktorá žije na sledovanom území (kraj, okres alebo obvod).
Obvodné oddelenie Spišská Nová Ves je s 58 889 obyvateľmi najväčším obvodným
oddelením v Košickom kraji a Obvodné oddelenie Turňa nad Bodvou s 6 608 obyvateľmi zase
najmenším. Pri porovnávaní absolútnych čísel tento fakt môže pôsobiť skresľujúco a pri porovnaní
uvedených obvodných oddelení bolo v Spišskej Novej Vsi evidovaných 408 trestných činov, kým
v Turni nad Bodvou len 72 trestných činov. Ak zohľadníme aj počet obyvateľov tak index kriminality
pre Obvodné oddelenie Spišská Nová Ves je 69,3 trestných činov na 10 000 obyvateľov a Obvodné
oddelenie Turňa nad Bodvou je 109,0 trestných činov na 10 000 obyvateľov, čo predstavuje vo výsledku vyššie skóre aj napriek faktu, že absolútna hodnota je nižšia.
Aj napriek zohľadneniu faktoru počtu obyvateľov, ktorí majú trvalé bydlisko v sledovanom
územnom obvode môže dochádzať k skresľovaniu tohto údaja a to z dôvodu, že index kriminality
nezohľadňuje mobilitu obyvateľstva, tj. ich pravidelné či nepravidelné presúvanie sa za prácou,
štúdiom, službami do administratívny centier, ktoré sú vo väčšine prípadov okresné mestá. V Košickom kraji túto skutočnosť najvýraznejšie vidieť v meste Košice. Kým index kriminality pre Okresné
riaditeľstvo Košice bol 124,6 trestných činov na 10 000 obyvateľov, centrálna mestská zóna, tj.
Obvodné oddelenie Košice – Staré mesto dosiahlo index kriminality 360,5 trestných činov na 10 000
obyvateľov (najvyšší v kraji). Naopak Obvodné oddelenia, ktoré sa nachádzajú v okrajových
mestských zónach dosahovali oveľa nižšie skóre – Obvodné oddelenie Sídlisko KVP - 75,0; Obvodné
oddelenie Nad jazerom – 83,0; Obvodné oddelenie Dargovských hrdinov – 52,6; Obvodné oddelenie
Ťahanovce – 78,2. Na základe štúdie Nitrianskej univerzity z roku 2015 sa odhaduje, že až 39-tisíc
ľudí dochádza do mesta Košice za prácou, vzdelaním alebo iným účelom.
Index kriminality bol vypracovaný na základe údajov o počte trestných činov poskytnutých
z jednotlivých obvodných oddelení policajného zboru na území Košického kraja za rok 2020 a údajov dostupných zo Štatistického úradu Slovenskej republiky o počte obyvateľov v jednotlivých
obvodoch. Údaje o stave obyvateľstva sú k 31. 12. 2020.
Nutné je upozorniť na fakt, že územný obvod podľa klasifikácie NUTS 4 (LAU 1) nie je totožný
s územným obvodom okresných riaditeľstiev Policajného zboru.
Ak sa budeme venovať časovej komparácií jednotlivých indexov kriminality podľa
jednotlivých rokov, môžeme sledovať od roku 2015 (sledované obdobie) medziročné poklesy tohto
ukazovateľa. V kontexte pandemickej situácie v roku 2020, spôsobenej ochorením COVID-19, a s tým
spojenými opatreniami na zamedzenie šírenia tejto nákazy a vyhlásením núdzového stavu
spôsobilo výrazný pokles mobility obyvateľstva a zároveň zmenu pracovných, rodinných a sociálnych kontaktov a interakcií, čo sa podľa nás rovnako podpísalo pod výrazný medziročný pokles
nápadu trestnej činnosti.

7 991
počet spáchaných
trestných činov
v roku 2020
v Košickom kraji.

99,6
index kriminality trestných činov
pre Košický kraj v roku 2020.
Vyjadruje počet spáchaných
trestných činov na 10 000
obyvateľov.

60,8%
podiel objasnených
trestných činov
v roku 2020
v Košickom kraji.

INDEX KRIMINALIT PODĽA
OKRESNÝCH A OBVODNÝCH
ODDELENÍ
Pre lepšie a komplexnejšie pochopenie stavu a vývoja kriminality je nutné sledovať
aj priestorové rozloženie kriminality v rámci Košického kraja. Na sledovanie
priestorového rozloženia kriminality je najvhodnejšie voliť územne obvody
jednotlivých okresných riaditeľstiev Policajného zboru a jednotlivé obvodné
oddelenia.
Nutné je opäť podotknúť, že územné celky podľa klasifikácie NUTS 4 (LAU 1), t. j. okresy a ich
územne obvody nie sú totožné s územnými obvodmi okresných riaditeľstiev Policajného zboru. V praxi to
znamená, že okresy Košice I až IV predstavujú jeden okres a to Okresné riaditeľstvo Policajného zboru
v Košiciach, okresy Michalovce a Sobrance patria pod Okresné riaditeľstva Policajného zboru Michalovce
a okresy Spišská Nová Ves a Gelnica patria do pôsobnosti Okresného riaditeľstva Policajného zboru
Spišská Nová Ves.
Najvyšší index kriminality trestných činov za rok 2020 eviduje Okresné riaditeľstvo Policajného
zboru v Košiciach a to 124,6 trestných činov na 10 000 obyvateľov. Ak sa dívame na štruktúru jednotlivých
trestných činov Košické okresné riaditeľstvo má najvyšší index kriminality vo všetkých druhoch kriminality
okrem mravnostnej kriminality a znásilnení. V roku 2020 bolo v Košickom kraji objasnených 60,8 %
všetkých trestných činov v okrese Košice I až IV išlo len 45,4 %. Analogicky to platí aj v okresných mestách,
resp. obvodoch, v ktorých sa nachádza okresné mesto, kde je objasnenosť trestných činov nižšia než
v ostatných obvodoch.

Počet trestných
činov

Počet
objasnených
trestných činov

Podiel
objasnenosti
trestných činov
(v %)

Index
kriminality
na 10 000
obyvateľov

2 967

1 346

45,4 %

124,6

951

650

68,3 %

72,4

Spišská Nová Ves

1 045

732

70,0 %

79,1

Trebišov

1 009

737

73,0 %

96,0

Rožňava

610

463

75,9 %

98,5

1 409

932

66,1 %

105,6

Okresné riaditeľstvo
Policajného zboru
Košice
Košice – okolie

Michalovce

Tabuľka: Vybrané ukazovatele trestných činov v Košickom kraji za rok 2020 podľa okresných riaditeľstiev
Policajného zboru

Percentuálny
Počet
Okresné
Obvodné
podiel
Počet trestných
objasnených
riaditeľstvo
oddelenie
objasnenosti
činov
trestných činov
Policajné zboru Policajného zboru
trestných činov

Košice

Košice – okolie

Spišská Nová Ves

Trebišov

Rožňava

Michalovce

Index
kriminality
na 10 000
obyvateľov

Staré mesto

752

285

37,9 %

360,5

Sever

298

130

43,6 %

133,8

Ťahanovce

190

110

57,9 %

78,2

Dargovský hrdinov

150

72

48,0 %

52,6

Západ

422

187

44,3 %

107,1

Juh

522

214

41,0 %

192,9

Nad Jazerom

274

130

47,4 %

83,0

KVP

266

146

54,9 %

75,0

Šaca

93

72

77,4 %

128,3

Bidovce

222

149

67,1 %

82,6

Bohdanovce

101

69

68,3 %

74,8

Čaňa

140

92

65,7 %

50,2

Jasov

108

71

65,7 %

69,1

Kysak

44

25

56,8 %

48,2

Moldava n Bodvou

192

136

70,8 %

97,0

Turňa n Bodvou

72

56

77,8 %

109,0

Komárovce

72

52

72,2 %

60,7

Spišská Nová Ves

408

255

62,5 %

69,3

Markušovce

144

114

79,2 %

88,0

Spišské Vlachy

63

45

71,4 %

56,2

Krompachy

164

109

66,5 %

95,2

Nálepkovo

105

87

82,9 %

128,3

Gelnica

161

122

75,8 %

79,5

Kráľovský Chlmec

229

186

81,2 %

85,9

Sečovce

178

133

74,7 %

99,8

Streda n Bodrogom

79

61

77,2 %

78,3

Michaľany

115

91

79,1 %

64,8

Trebišov

408

266

65,2 %

124,3

Rožňava

332

242

72,9%

93,7

Dobšiná

116

93

80,2%

114,2

Plešivec

83

62

74,7%

93,6

Štítnik

79

66

83,5%

101,6

Michalovce

560

339

60,5 %

128,1

Pavlovce n Uhom

151

117

77,5 %

115,1

Strážske

80

56

70,0 %

77,6

Trhovište

126

86

68,3 %

77,7

Vinné - Šírava

97

70

72,2 %

119,7

Veľké Kapušany

183

124

67,8 %

95,4

Sobrance

212

140

66,0 %

93,1

Tabuľka: Vybrané ukazovatele trestných činov v Košickom kraji za rok 2020

ŠTRUKTÚRA A VÝVOJ NÁPADU
TRESTNEJ ČINNOSTI
Okrem priestorového rozloženia kriminality v rámci kraja je nutné sledovať aj jej
rozdelenie dynamiku a vývoj v čase. Pozitívny trend môžeme sledovať v naďalej
klesajúcom počte trestných činov. Štruktúra trestných činov nám zase ponúka obraz
o druhoch trestných činov, ktoré boli spáchane.

10,6 %

0,8 %

Násilná trestná činnosť
Počet TČ: 845
Objasnenosť TČ: 75,1 %

Lúpeže

Počet TČ: 66
Objasnenosť TČ: 68,2 %

49,1 %

Ostatná trestná činnosť
Počet TČ: 3 940
Objasnenosť TČ: 62,9 %

36,4%

Majetková trestná
činnosť

Počet TČ: 2 909
Objasnenosť TČ: 47,4 %

2,8 %

Mravnostná trestná
činnosť
Počet TČ: 221
Objasnenosť TČ: 54,8 %

Graf: Štruktúra trestných činov v Košickom kraji v roku 2020

14

počet vrážd
v roku 2020
v Košickom kraji.
Všetkých 14 vrážd
bolo objasnených.

13

počet znásilnení
v roku 2020
v Košickom kraji.
Z toho 7 prípadov
(53,8 %) bolo
objasnených.

Z pohľadu štruktúry trestnej činnosti a jej priestorového rozloženia môžeme konštatovať
nasledovné. Z pohľadu Košického kraja predstavuje index kriminality trestných činov hodnotu 99,6
trestných činov na 10 000 obyvateľov, pričom v sledovanom období od roku 2015 ide o prvý rok kedy sme
zaznamenali pokorenie hranice 100 trestných činov na 10 000 obyvateľov.
V roku 2020 sme zaznamenali 845 prípadov násilných trestných činov, čo predstavuje index
kriminality 10,5. Objasnenosť týchto trestných činov je na úrovni 75,1 %. Z pohľadu jednotlivých
okresných riaditeľstiev najvyššiu objasnenosť dosiahlo Okresné riaditeľstvo Košice – okolie a to 88,4 %
všetkých násilných trestných činov a naopak najnižšiu Okresné riaditeľstvo Košice a to 66,8 %.
Evidovaných bolo aj 66 prípadov lúpeži z čoho objasnených bolo 45 prípadov, čo predstavuje
68,2 % prípadov a v prepočte na 10 000 obyvateľov pripadá 0,8 prípadu. Tu najvyššiu úspešnosť pri odhaľovaní páchateľa trestnej činnosti zaznamenali na Okresnom riaditeľstve Rožňava, kde odhalili všetkých
páchateľov tejto trestnej činnosti a naopak najnižší podiel objasnených prípadov a to 50,0 % bol
zaznamenaný na Okresnom riaditeľstve Michalovce.
V rovnakom období evidujeme aj 221 prípadov mravnostnej trestnej činnosti, čo predstavuje 2,8
prípadov na 10 000 obyvateľov. V 121 prípadoch sa podarilo páchateľa trestnej činnosti vypátrať čo
predstavuje mieru objasnenosti 54,8 %. Najvyššia miera objasnenosti bola zaznamenaná Okresným
riaditeľstvom Spišská Nová Ves a to 83,3 % a najnižšia Okresným riaditeľstvom Košice a to 37,0 %.
Majetková trestná činnosť zaznamenala nápad 2 909 prípadov počas roka 2020, čo predstavuje
index kriminality 36,3 trestných činov na 10 000 obyvateľov. Objasnenosť majetkovej trestnej činnosti
dosahuje 47,4 %. Podľa regionálnej charakteristiky najvyššia objasnenosť bola dosiahnutá na Okresnom
riaditeľstve Trebišov a to 69,6 %, najnižšia na Okresnom riaditeľstve Košice a to iba 28,7 %. Tu je však
nutné poukázať aj na fakt, že kým Okresné riaditeľstvo Trebišov malo index kriminality majetkovej trestnej
činnosti 34,1 Okresné riaditeľstvo Košice dosiahlo index 51,9.

Index kriminality

Objasnenosť

143,4

62,9 %
Index kriminality

131,4

Objasnenosť

61,2 %
Objasnenosť

Objasnenosť

61,7 %

59,7 %

Objasnenosť

60,8 %
Index kriminality

Index kriminality

125,2

112,7

Objasnenosť

58,0 %

Index kriminality

119,2

Index kriminality

99,6

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Graf: Vývoj indexu kriminality trestných činov a objasnenosti počtu trestných činov v Košickom kraji v rokoch 2015 až 2020

INDEX
KRIMINALITY
Nakoľko počet obyvateľov v Košickom kraji z dlhodobého hľadiska ma
ustálenú tendenciu, vývoj indexu kriminality v tomto prípade kopíruje nastolený
trend poklesu absolútnych čísel počtu
prípadov trestných činov.

OBJASNENOSŤ
Pri pohľade na percentuálny podiel
objasnenosti priestupkov môžeme hovoriť
o ustálenom trende na úrovni 60,7 %, čo sa
v roku 2020 potvrdilo, keď miera objasnenosti trestných činov dosiahla hodnotu
60,8 %.

2015
2016
2017
2018
2019
2020

Graf: Vývoj počtu trestných činov v Košickom kraji v rokoch 2015 až 2020

7 991

Počet trestných činov:

9 018

Počet trestných činov:

9 426

Počet trestných činov:

9 991

Počet trestných činov:

10 468

Počet trestných činov:

11 408

Počet trestných činov:

INDEX KRIMINALITY:
PRIESTUPKY
Index kriminality vyjadruje počet spáchaných priestupkov na 10 000 obyvateľov.
Index kriminality nám ponúka možnosť objektívnejšie porovnávať vývoj
kriminality za predchádzajúce obdobie nakoľko zohľadňuje veľkosť populácie,
ktorá žije na sledovanom území (kraj, okres alebo obvod).
Pre porovnanie Obvodné oddelenie Spišská Nová Ves je s 58 889 obyvateľmi najväčším
obvodným oddelením v Košickom kraji a Obvodné oddelenie Turňa nad Bodvou s 6 608 obyvateľmi
zase najmenším. Pri porovnávaní absolútnych čísel tento fakt môže pôsobiť skresľujúco a pri porovnaní uvedených obvodných oddelení bolo v Spišskej Novej Vsi evidovaných 1 634 priestupkov, kým
v Turni nad Bodvou len 260 priestupkov. Ak zohľadníme aj počet obyvateľov tak index kriminality
pre Obvodné oddelenie Spišská Nová Ves je 277,5 priestupkov na 10 000 obyvateľov a Obvodné
oddelenie Turňa nad Bodvou je 393,5 priestupkov na 10 000 obyvateľov, čo predstavuje vo výsledku
vyššie skóre aj napriek faktu, že absolútna hodnota je nižšia.
Aj napriek zohľadneniu faktora počtu obyvateľov, ktorý majú trvalé bydlisko v sledovanom
územnom obvode môže dochádzať k skresľovaniu tohto údaja a to z dôvodu, že index kriminality
nezohľadňuje mobilitu obyvateľstva, tj. ich pravidelné či nepravidelné presúvanie sa za prácou,
štúdiom, službami do administratívny centier, ktoré sú vo väčšine prípadov okresné mestá. V Košickom kraji túto skutočnosť najvýraznejšie vidieť v meste Košice. Kým index kriminality pre Okresné
riaditeľstvo Košice bol 401,3 priestupkov na 10 000 obyvateľov, centrálna mestská zóna, tj. Obvodné
oddelenie Košice – Staré mesto dosiahlo index kriminality 1 053,6 priestupkov na 10 000 obyvateľov
(najvyšší v kraji), čo je hodnota 2,6-krát vyššia ako je priemerná hodnota v okrese Košice. Naopak
Obvodné oddelenia, ktoré sa nachádzajú v okrajových mestských zónach dosahovali oveľa nižšie
skóre – Obvodné oddelenie Sídlisko KVP – 196,6; Obvodné oddelenie Nad jazerom – 299,7; Obvodné
oddelenie Dargovských hrdinov – 269,1; Obvodné oddelenie Ťahanovce – 225,2. Na základe štúdie
Nitrianskej univerzity z roku 2015 sa odhaduje, že až 39-tisíc ľudí dochádza do mesta Košice za prácou, vzdelaním alebo iným účelom.
Index kriminality bol vypracovaný na základe údajov o počte priestupkov poskytnutých
z jednotlivých obvodných oddelení policajného zboru na území Košického kraja za rok 2020 a údajov dostupných zo Štatistického úradu Slovenskej republiky o počte obyvateľov v jednotlivých obvodoch. Údaje o stave obyvateľstva sú k 31. 12. 2020.
Nutné je upozorniť na fakt, že územný obvod podľa klasifikácie NUTS 4 (LAU 1) nie je totožný
s územným obvodom okresných riaditeľstiev Policajného zboru.
Nepriaznivá pandemická situácia v roku 2020 bola špecifiká aj z pohľadu priestupkov.
Dodržiavanie, resp. nedodržiavanie pandemických opatrení ako nosenie rúška, karanténa,
obmedzenia fungovania prevádzok bolo v okrese Košice evidovaných 264 priestupkov. Najviac
priestupkov sa týkalo povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest a to konkrétne 176 priestupkov.
Väčšina týchto priestupkov nebolo riešená v blokovom konaní, ale bola postúpená Regionálnemu
úradu verejného zdravotníctva.

30 466
počet spáchaných
priestupkov
v roku 2020
v Košickom kraji.

379,8
index kriminality priestupkov
pre Košický kraj v roku 2020.
Vyjadruje počet spáchaných
priestupkov
na 10 000 obyvateľov.

89,8%
podiel objasnených
priestupkov
v roku 2020
v Košickom kraji.

INDEX KRIMINALÍT PODĽA
OKRESNÝCH A OBVODNÝCH
ODDELENÍ
Pre lepšie a komplexnejšie pochopenie stavu a vývoja kriminality je nutné sledovať
aj priestorové rozloženie kriminality v rámci Košického kraja. Na sledovanie
priestorového rozloženia kriminality je najvhodnejšie voliť územné obvody
jednotlivých okresných riaditeľstiev Policajného zboru a jednotlivé obvodné
oddelenia.
Nutné je opäť podotknúť, že územné celky podľa klasifikácie NUTS 4 (LAU 1), t. j. okresy a ich
územné obvody nie sú totožné s územnými obvodmi okresných riaditeľstiev Policajného zboru. V praxi to
znamená, že okresy Košice I až IV predstavujú jeden okres a to Okresné riaditeľstvo Policajného zboru
v Košiciach, okresy Michalovce a Sobrance patria pod Okresné riaditeľstva Policajného zboru Michalovce
a okresy Spišská Nová Ves a Gelnica patria do pôsobnosti Okresného riaditeľstva Policajného zboru
Spišská Nová Ves.
Najvyšší index kriminality priestupkov za rok 2020 eviduje Okresné riaditeľstvo Policajného zboru
v Trebišove a to 553,7 priestupkov na 10 000 obyvateľov. Ak sa dívame na štruktúru jednotlivých
priestupkov Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Trebišove má najvyšší index kriminality v priestupkoch podľa § 22, tj. priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky. V roku 2020 bolo v Košickom kraji objasnených 89,8 % všetkých priestupkov v okrese Košice I až IV išlo o objasnenosť na úrovni
84,7 %, čo predstavuje najnižšie skóre v rámci Košického kraja. Analogicky to platí aj v okresných mestách,
resp. obvodoch, v ktorých sa nachádza okresné mesto, kde je objasnenosť priestupkov nižšia než v ostatných obvodoch.

Počet
priestupkov

Počet
objasnených
priestupkov

Podiel
objasnenosti
priestupkov
(v %)

Index
kriminality
na 10 000
obyvateľov

Košice

9 556

8 098

84,7 %

401,3

Košice – okolie

2 234

1 991

89,1 %

170,1

Spišská Nová Ves

5 008

4 740

93,6 %

379,0

Trebišov

5 821

2 312

94,8 %

553,7

Rožňava

2 565

4 688

90,1 %

414,1

Michalovce

5 282

5 521

89,7 %

395,8

Okresné riaditeľstvo
Policajného zboru

Tabuľka: Vybrané ukazovatele trestných činov v Košickom kraji za rok 2020 podľa okresných riaditeľstiev
Policajného zboru
Pri prepočte sa nezohľadňujú priestupky objasňované PMJ, ktoré sa vykazujú podľa policajného útvaru, ktorý
objasňoval priestupok a nie podľa miestnej príslušnosti.

Počet
priestupkov

Počet
objasnených
priestupkov

Percentuálny
podiel
objasnenosti
priestupkov

Index
kriminality
na 10 000
obyvateľov

Staré mesto

2 198

1 930

87,8 %

1 053,6

Sever

1 361

1 194

97,7 %

611,0

Ťahanovce

547

376

68,7 %

225,2

Dargovský hrdinov

768

638

83,1 %

269,1

Západ

1 090

923

84,7 %

276,6

Juh

1 521

1 328

87,3 %

562,0

Nad Jazerom

989

790

89,9 %

299,7

KVP

697

574

82,4 %

196,6

Šaca

385

345

89,6 %

531,1

Bidovce

227

187

82,4 %

84,5

Bohdanovce

292

271

92,8 %

216,4

Čaňa

285

254

89,1 %

102,2

Jasov

227

185

81,5 %

145,3

Kysak

207

188

90,8 %

226,7

Moldava n Bodvou

481

429

89,2 %

242,9

Turňa n Bodvou

260

235

90,4 %

393,5

Komárovce

255

242

94,9 %

214,9

1 634

1 465

89,7 %

277,5

Markušovce

516

503

97,5 %

315,2

Spišské Vlachy

324

308

95,1 %

289,2

Krompachy

877

810

92,4 %

508,9

Nálepkovo

706

690

97,7 %

863,0

Gelnica

951

912

95,9 %

469,7

Kráľovský Chlmec

1 195

1 159

97,0 %

448,5

Sečovce

1 298

1 215

93,6 %

727,8

Streda n Bodrogom

763

741

97,1 %

756,3

Michaľany

650

622

95,7 %

366,3

Trebišov

1 915

1 784

93,2 %

583,5

Rožňava

1 119

928

82,9 %

317,4

Dobšiná

528

499

94,5 %

519,6

Plešivec

454

434

95,6 %

517,4

Štítnik

464

451

97,2%

598,6

1 548

1 296

83,7 %

354,0

Pavlovce n Uhom

751

721

96,0 %

572,6

Strážske

772

729

94,4 %

748,6

Trhovište

512

493

96,3 %

315,5

Vinné - Šírava

544

491

90,3 %

671,5

Veľké Kapušany

681

598

87,8 %

355,0

Okresné
Obvodné
riaditeľstvo
oddelenie
Policajné zboru Policajného zboru

Košice

Košice – okolie

Spišská Nová Ves

Spišská Nová Ves

Trebišov

Rožňava

Michalovce

Michalovce

Sobrance
474
412
86,9 %
208,1
Tabuľka: Vybrané ukazovatele trestných činov v Košickom kraji za rok 2020
Pri prepočte sa nezohľadňujú priestupky objasňované PMJ, ktoré sa vykazujú podľa policajného útvaru, ktorý
objasňoval priestupok a nie podľa miestnej príslušnosti.

ŠTRUKTÚRA A VÝVOJ NÁPADU
PRIESTUPKOV
Okrem priestorového rozloženia kriminality v rámci kraja je nutné sledovať aj jej
rozdelenie dynamiku a vývoj v čase. Pozitívny trend môžeme sledovať v naďalej
klesajúcom počte priestupkov. Štruktúra priestupkov nám zase ponúka obraz o druhoch priestupkov, ktoré boli spáchane.

3,6 %

20,2 %

Priestupky proti verejnému
poriadku
Počet priestupkov: 1 102
Objasnenosť: 97,2 %

Priestupky proti
občianskemu
spolunažívaniu
Počet priestupkov: 6 142
Objasnenosť: 90,0 %

§47-48

§ 49

18,5 %
§50

Priestupky proti majetku
Počet priestupkov: 5 639
Objasnenosť: 57,2 %

55,1 %
§22

Priestupky proti
bezpečnosti a plynulosti
cestnej premávky
Počet priestupkov: 16 795
Objasnenosť: 99,8 %

2,6 %

ostatné priestupky
Počet priestupkov: 787
Objasnenosť: 96,4 %

Graf: Štruktúra priestupkov v Košickom kraji v roku 2020

1

prípad porušenia
zákona č. 1/2014 Z. z.
v roku 2020
v Košickom kraji.

264

počet priestupkov v
súvislosti s ochorením
COVID-19
v roku 2020
v okrese Košice.

Z pohľadu štruktúry priestupkov a ich priestorového rozloženia môžeme konštatovať nasledovné.
Z pohľadu Košického kraja predstavuje index kriminality priestupkov za rok 2020 hodnotu 379,8
priestupkov na 10 000 obyvateľov, pričom v sledovanom období od roku 2015 ide o pozitívny trend
medziročného poklesu jednak absolútnych čísel priestupkov a jednak indexu kriminality priestupkov.
V roku 2020 sme zaznamenali 5 639 prípadov porušenia § 50 – priestupky proti majetku, čo
predstavuje index kriminality 70,3. Objasnenosť týchto priestupkov je na úrovni 57,2 %. Z pohľadu
jednotlivých okresných riaditeľstiev najvyššiu objasnenosť dosiahlo Okresné riaditeľstvo Trebišov a to
72,8 % všetkých priestupkov proti majetku a naopak najnižšiu Okresné riaditeľstvo Michalovce 47,3 %.
Evidovaných bolo aj 6 142 prípadov porušenia ustanovenia § 49 – priestupky proti spoluobčianskemu nažívaniu z čoho objasnených bolo 5 529 prípadov, čo predstavuje 90,0 % prípadov a v prepočte
na 10 000 obyvateľov pripadá 76,6 prípadov. Tu najvyššiu úspešnosť pri odhaľovaní páchateľa priestupkov
zaznamenali na Okresnom riaditeľstve Trebišov, kde odhalili 95,7 % páchateľov tejto činnosti a naopak
najnižší podiel objasnených prípadov a to 82,6 % bol zaznamenaný na Okresnom riaditeľstve Košice.
V rovnakom období evidujeme aj 1 102 prípadov priestupkov podľa § 47 – 48 priestupkov proti
verejnému poriadku, čo predstavuje 13,7 prípadov na 10 000 obyvateľov. V 1 071 prípadoch sa podarilo
páchateľa priestupku vypátrať, čo predstavuje mieru objasnenosti 97,2 %. Najvyššia miera objasnenosti
bola zaznamenaná Okresným riaditeľstvom Košice – okolie a Okresným riaditeľstvom Rožňava a to
objasnenie všetkých spáchaných priestupkov a najnižšia Okresným riaditeľstvom Košice a to 95,8 %.
Priestupky podľa § 22 na úseku bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky zaznamenali nápad
16 795 prípadov počas roka 2020, čo predstavuje index kriminality 209,4 priestupkov na 10 000
obyvateľov. Objasnenosť dopravných priestupkov dosahuje mieru 99,8 %. Podľa regionálnej
charakteristiky najvyššia objasnenosť bola dosiahnutá na Okresnom riaditeľstve Rožňava a to 100,0 %,
najnižšia na Okresnom riaditeľstve Košice a to 99,7 %. V tomto prípade je objasnenosť priestupkov
irelevantná nakoľko v celom Košickom kraji sa pohybuje v rozmedzí 0,3%. Skôr je zaujímavé sa zamerať
na index kriminality dopravných priestupkov, kde Obvodné oddelenie Bidovce vykazuje index kriminality
25,3 priestupkov na 10 000 obyvateľov a Obvodné oddelenie Košice – Staré mesto index 665,4 priestupkov
na 10 000 obyvateľov.
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Graf: Vývoj indexu kriminality priestupkov a objasnenosti počtu priestupkov v Košickom kraji v rokoch 2015 až 2020

INDEX
KRIMINALITY
Nakoľko počet obyvateľov v Košickom kraji z dlhodobého hľadiska má
ustálenú tendenciu , vývoj indexu kriminality v tomto prípade kopíruje nastolený
trend poklesu absolútnych čísel počtu
prípadov spáchaných priestupkov.

OBJASNENOSŤ
Pri pohľade na percentuálny podiel
objasnenosti priestupkov môžeme hovoriť
o ustálenom trende na úrovni 89,7 %, čo sa
v roku 2020 potvrdilo, keď miera objasnenosti priestupkov dosiahla hodnotu 89,8 %.
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Graf: Vývoj počtu priestupkov v Košickom kraji v rokoch 2015 až 2020
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ŠKOLY
Medzi rizikové skupiny obyvateľstva, na ktoré by sa mala prevencia kriminality
zameriavať sú hlavne deti a mládež. Okresný úrad Košice v spolupráci
s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Košice vykonáva dotazníkový
prieskum na školách v Košickom kraji so zameraním na výskyt negatívnych
sociálno-patologických javov ako aj aktivít, ktoré vykonali na ich elimináciu.
Dotazník svojimi otázkami sleduje jednak výskyt negatívnych javov ale aj aktivít, ktoré
jednotlivé školy uskutočnili počas školského roka. Spracovaný dotazník slúži ako podklad
pre vypracovanie Zbierky preventívnych aktivít pre školy v okrese Košice a Košice – okolie. Zbierka
obsahuje súbor aktivít, ktoré sú radené podľa témy a pre koho je aktivita určená.
Dotazníkový prieskum sa vykonáva v mesiaci jún až júl vždy za uplynulý školský rok.
Oslovené sú všetky základné, stredné a špeciálne školy v kraji. Zozbierané údaje sú za školský rok
2020/2021.

288 59,5%
počet
zapojených
škôl.

podiel zapojených
škôl.

Do dotazníkového prieskumu sa zapojilo spolu 288 škôl čo predstavuje 59,5 % zo všetkých
škôl v Košickom kraji. Konkrétne ide o 189 základných škôl, 67 stredných škôl a 32 špeciálnych škôl.
V školskom roku 2020/2021 tieto školy navštevovalo 72 162 žiakov spolu v 3 938 triedach.

NEGATÍVNE SOCIÁLNO-PATOLOGICKÉ
JAVY
Jedna z otázok dotazníkového prieskumu bola zameraná na konkrétne negatívne sociálnopatologické javy, s ktorými sa jednotlivé školy mohli stretnúť počas školského roka. V uvedenej otázke
mohli školy označiť aj viacero negatívnych javov ak sa s nimi počas školského roka stretli. Daná otázka
zisťuje len či sa predmetný jav na škole vyskytol, nesleduje jeho početnosť či frekvenciu výskytu. V grafe je
vyjadrený percentuálny podiel škôl, ktoré sa s uvedeným negatívnym javom stretli. Špecifikom tohto
školské roku bola najmä pandémia COVID-19, kedy výučba prebiehala najmä v online prostredí. Tento
fakt zohral úlohu aj v tom, že až 56,9 % škôl odpovedalo, že tento školský rok nezaznamenali žiadne
negatívne javy. V grafe je uvádzaný podiel škôl, ktoré sa s predmetným javom stretli. Za základ (100 %) sa
považujú školy, ktoré označili, že sa počas školského roku stretli s negatívnymi sociálno-patologickými
javmi.

65,3%
65,3%
28,2%
26,6%
25,0%
23,4%
21,0%
16,9%
16,9%
9,7%
8,1%
8,1%
6,5%
5,6%
5,6%
0,8%
0,8%

fajčenie
záškoláctvo
násilie medzi žiakmi
nelátkové závislosti (soc. siete, počítačové hry, internet, ...)
šikanovanie
užívanie alkoholu
kyberšikanovanie
sebapoškodzovanie
vandalizmus
násilie smerom k autorite
prejavy rasizmu
sexuálne správanie
užívanie drog
samovražedné správanie
neevidujeme takéto prípady
distribúcia drog
prejavy extrémizmu

131

škôl eviduje prípad
vymeškania 60 hodín a
viac.

19
škôl zaznamenalo prípad kedy sa ich žiak
dopustil trestného činu. Pričom do objasňovania musela byť zapojená polícia a sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela. Čo
predstavuje 16,5% zo zapojených škôl. Žiaci sa
dopustili spolu

98

trestných činov. Najčastejšie išlo o trestné činy
záškoláctva, krádeže, vandalizmu. Evidované sú
však aj trestné činy ublíženie na zdraví,
prechovávanie drog a sexuálneho zneužívania.

Z celkového počtu zapojených
škôl v kraji ide o 45,5% kedy škola
zaznamenala prípad aspoň jedného
žiaka, ktorý vymeškal počas školského
roku 2020/2021 60 a viac vyučovacích
hodín. Spolu tieto školy evidujú 1 330
žiakov.

136
prípadov neplnoletej matky v školskom
roku 2020/2021 zaznamenalo 55 základných
a stredných škôl v Košickom kraji. V percentuálnom vyjadrení ide o 19,1% škôl, ktoré sa
zapojilo do prieskumu. V porovnaní s predchádzajúcim školským rokom ide o ustálený
trend čo sa týka podielu škôl (19,3%) no ide
o nárast počtu prípadov z počtu 104
neplnoletých matiek na uvádzanú hodnotu
136.

7
prípadov kedy sa stal žiak obeťou
trestného činu, pričom sa škola túto informáciu
dozvedela od samotnej obete – žiaka (3
prípady), od rodiča obete (2 prípady) a polície
(2 prípady).

Organizácie, s ktorými školy spolupracujú:
 Koordinátor prevencie, školský psychológ,
sociálny pracovník (54)
 CPPPaP (49)
 Policajný zbor (17)
 UPSVaR (7)
 RUVZ (6)
 MP Education (4)
 Mestské/obecná polícia (4)
 Komunitné centrá (3)
 Ministerstvo vnútra SR – odbor prevencie
kriminality (3)
 PEER skupina (2)
 DigiQ (2)
 IUVENTA (2)
 Slovensko bez drog (2)
 Obec/mesto (2)
 Slovenské národne stredisko pre ľudské
práva (1)
 Pro Dynamik o.z. (1)
 Národný bezpečnostný úrad (1)
 Linka detskej dôvery (1)
 Kancelária Európskeho parlamentu (1)
 Amnesty International (1)
Poznámka - číslo v zátvorke reprezentujú počet
škôl v kraji, ktoré spolupracujú s uvedenými
organizáciami.
Aj tu je citeľné špecifikum uplynulého
školského roka. Školy sa museli vysporiadať
s prechodom na online výučbu a tak mnohé
neuskutočnili všetky svoje plánované aktivity,
ale najmä zabezpečovalo aktivity prevažne vo
svojej réžií a to najmä prostredníctvo
koordinátorov primárnej prevencie, školských
psychológov či sociálnych pedagógov.

























Zameranie preventívnych aktivít:
Šikanovanie (36)
Drogy (27)
Kyberšikanovanie (26)
Bezpečný internet (25)
Zlepšovanie medziľudských vzťahov
a budovanie pozitívnej klímy v triedach (23)
Odluka, vylúčenie, sociálna izolácia
a následné začlenenie sa do vyučovacieho
procesu (19)
Zdravý životný štýl a pohybové aktivity (18)
Duševné zdravie (16)
Ochrana deti pred násilím (14)
Sexuálne správanie a sexuálna výchova (12)
Extrémizmus rasizmus a xenofóbia (10)
Fajčenie (9)
Ľudské práva (9)
Alkohol (6)
Partnerstvo a rodičovstvo (6)
Obchodovanie s ľuďmi (6)
Správna životospráva (5)
Trestnoprávna zodpovednosť (4)
Dopravná výchova (3)
Nelátkové záležitosti (3)
Záškoláctvo (3)
Životné prostredie (2)
Agresivita (2)

Poznámka - číslo v zátvorke reprezentujú počet
škôl, ktoré realizovali aktivitu na danú tému.
Niektoré školy realizovali aj viacero aktivít
(prednášky, besedy, ...) na jednu tému.
Zameranie preventívnych aktivít a ich
témy sa museli tak isto prispôsobiť online
výučbe. To sa ukázalo aj pri odpovediach
v prieskume, kde 19 škôl pripravilo aktivitu
na ľahšie zvládanie odluky, vylúčenia
a sociálnej izolácie žiakov. Zároveň školy sa
snažili klásť dôraz na bezpečné online
prostredie, kde uskutočnili aktivity zamerané
na bezpečnosť na internete a kyberšikanovanie.

27

Škôl má vytvorené
miesto sociálneho
pedagóga, čo
predstavuje 9,4 %.

Jeho hlavnou úlohou je
vykonávať
odborné
činnosti
v rámci orientačnej psychologickej
diagnostiky, individuálneho, skupinového alebo hromadného psychologického poradenstva, psychoterapie,
prevencie a intervencie k žiakom
s osobitným zreteľom na proces
výchovy a vzdelávania v školách a školských zariadeniach. Taktiež vykonáva
odborné činnosti psychologického
poradenstva v oblasti rodinných,
partnerských a ďalších sociálnych
vzťahov.
Poskytuje
psychologické
poradenstvo a konzultácie žiakom,
rodičom a pedagogickým zamestnancom škôl a školských zariadení.

Sociálny pedagóg je jednou
zo zložiek systému výchovného
poradenstva a prevencie.
Spolupracuje najmä s rodinou,
školou,
školským
zariadením,
zamestnávateľmi, orgánmi verejnej
správy a občianskymi združeniami,
pričom zložky systému výchovného
poradenstva a prevencie sú organizačne
a obsahovo prepojené.
Pôsobenie sociálneho pedagóga
je hlavne vykonávať preventívne
činnosti;
poskytovať
poradenstvo
a intervenciu so zameraním na deti
a žiakov s rizikovým správaním
ohrozených
sociálno-patologickými
javmi a zo sociálne znevýhodneného
prostredia; poskytovať poradenstvo
zákonným zástupcom, pedagogickým
zamestnancom a odborným zamestnancom;
vykonávať
sociálnopedagogickú diagnostiku prostredia
a vzťahov, osvetovú činnosť a ďalšie
činnosti v sociálno-výchovnej oblasti.

95

Škôl má vytvorené
miesto školského
psychológa, čo
predstavuje 33,0 %.

DOPRAVNO-BEZPEČNOSTNÁ
SITUÁCIA

K dôležitej oblasti prevencie kriminality patrí aj situácia na cestách. Pri komparácií rokov 2020 s rokom 2019 možno sledovať pozitívny trend vo všetkých sledovaných ukazovateľoch na cestách Košického kraja ako aj
v celoslovenskom meraní.

1 506

počet evidovaných dopravných
nehôd v Košickom kraji v roku 2020.
V porovnaní s rokom 2019 ide
o pokles počtu dopravných nehôd
o 210 nehôd.

14,8 %

dopravných nehôd bol u vinníka
nehody zistený alkohol.

Ukazovateľ

Dopravné nehody

Rok
2020

2019

2018

1 506

1 716

1 750

581

735

807

20

42

31

Ťažko zranení

157

187

226

Ľahko zranení

558

728

800

Alkohol u vinníka nehody

224

223

239

Dopravné nehody s následkom na živote a zdraví
Usmrtení

Tabuľka: Vybrané ukazovatele dopravno-bezpečnostnej situácie v Košickom kraji za roky 2018 - 2020
Medziročný rozdiel počtu dopravných nehôd v roku 2020 oproti roku 2019 predstavoval pokles
o 12,2 %. Rovnako pozitívny, klesajúci, trend sme zaznamenali aj vo vývoji počtu dopraných nehôd
s následkom na zdraví alebo živote. Tu medziročný pokles predstavuje 21,0 % a v prípade počtu
usmrtených osôb na cestách Košického kraja v porovnaní s predchádzajúcim rokom ide o pokles až
o 52,4 %. Negatívne však vyznieva skutočnosť, že počet vinníkov dopravných nehôd, u ktorých bol
zistení alkohol oproti roku 2019 predstavuje nárast iba o 1,0 %, no v kontexte toho, že v roku 2020
bolo zaznamenaných menej dopravných nehôd vyplýva, že kým v roku 2019 pri 13,0 % dopravných
nehôd bol vinník pod vplyvom alkoholu, v roku 2020 to už bolo 14,9 % vinníkov dopravných nehôd.
V priebehu roku 2020 bolo zistené požitie alkoholu u vodičov motorových vozidiel v 1 175 prípadoch,
pričom v 665 prípadoch išlo o vodičov, ktorých výsledok dychovej skúšky preukázal hodnotu 0,48 mg/l
(rovné alebo väčšie 1 ‰) alebo vyššiu a v 510 prípadoch hodnotu do 0,48 mg/l (do 1 ‰).
Z celoslovenských štatistík Policajného zboru vyplýva, že až 72,7 % dopravných nehôd sa stane
v obci, no z celkového počtu usmrtených osôb je iba 36,2 % usmrtených pri dopravných nehodách
v obci. Pri zohľadnení druhu komunikácie z pohľadu počtu dopravných nehôd sú ostatné (miestne)
komunikácie, kde sa odohralo až 57,0 % zo všetkých nehôd. Z pohľadu počtu usmrtených osôb sa ako
najmenej bezpečné ukazujú cesty I. triedy kde z celkového počtu 224 usmrtených osôb v Slovenskej
republike bolo 73 usmrtených práve na cestách I. triedy, čo predstavuje 32,6 %. Až 22,2 % všetkých
dopravných nehôd sa udeje v čase medzi 12 – 16 hod., ako najrizikovejší je označovaný piatok medzi
12 – 16 hod. kedy je evidovaných 4,6 % všetkých dopravných nehôd.
Bezpečnosť na cestách by mala patriť medzi prioritné oblasti prevencie kriminality v kraji. Tu
by sme sa mali zamerať viac na bezpečnosť najohrozenejších účastníkov cestnej premávky a to
chodcov a cyklistov. Práve cyklisti predstavujú kategóriu účastníkov cestnej premávky, kde
v posledných rokoch zaznamenávame najväčší nárast ich počtu, pričom budovanie infraštruktúry
zďaleka nenapreduje obdobným tempom. Z pohľadu prevencie kriminality je nevyhnutné podporovať
osvetové aktivity zamerané jednak na cyklistov a osvojovanie si správnych návykov (správne
prechádzanie cez priechod pre chodcov, jazda po chodníku, ...), pričom je nutné sa venovať nie len
deťom a mladistvým, ale aj dospelým, kde je veľmi dôležitá voľba vhodnej metódy oslovenia cieľovej
skupiny. Rovnako, význam má aj neustále pripomínanie vodičom motorových vozidiel, dôležitosť
bezpečného predchádzania chodcov a cyklistov pri zachovaní dostatočného odstupu. V uvedenej veci
existuje aj niekoľko občianskych iniciatív, ktoré požadujú definovanie bezpečnej vzdialenosti priamo
v zákone o cestnej premávke na 1,5 metra.

Bezpečnosť na cestách by mala patriť medzi prioritné oblasti prevencie kriminality v kraji. Tu
by sme sa mali zamerať viac na bezpečnosť najohrozenejších účastníkov cestnej premávky a to
chodcov a cyklistov. Práve cyklisti predstavujú kategóriu účastníkov cestnej premávky, kde
v posledných rokoch zaznamenávame najväčší nárast ich počtu, pričom budovanie infraštruktúry
zďaleka nenapreduje obdobným tempom. Z pohľadu prevencie kriminality je nevyhnutné podporovať
osvetové aktivity zamerané jednak na cyklistov a osvojovanie si správnych návykov (správne
prechádzanie cez priechod pre chodcov, jazda po chodníku, ...), pričom je nutné sa venovať nie len
deťom a mladistvým, ale aj dospelým, kde je veľmi dôležitá voľba vhodnej metódy oslovenia cieľovej
skupiny. Rovnako, význam má aj neustále pripomínanie vodičom motorových vozidiel, dôležitosť
bezpečného predchádzania chodcov a cyklistov pri zachovaní dostatočného odstupu. V uvedenej veci
existuje aj niekoľko občianskych iniciatív, ktoré požadujú definovanie bezpečnej vzdialenosti priamo
v zákone o cestnej premávke na 1,5 metra.
Okrem cyklistov by sme naďalej mali pozornosť zameriavať aj na chodcov v kontexte
dôležitého pravidla v cestnej premávke a to „vidieť a byť videný“, najmä v jesenných a zimných
mesiacoch. Cieľovou skupinou by mali byť najmä deti, mládež a seniori. Krajská komisia pre prevenciu
kriminality a inú protispoločenskú činnosť Okresného úradu Košice pri odporúčaní projektov Rade
vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality, by mala zohľadňovať túto skutočnosť a to najmä
podporovaním projektov, zameraných na budovanie bezpečných priechodov pre chodcov s využitím
moderných prvkov zvyšujúcich bezpečnosť chodcov a upozorňujúcich vodičov motorových vozidiel
na prítomnosť chodca na priechode pre chodcov. Nemenej dôležitým prvkom je aj fungujúce verejné
osvetlenie v blízkosti ciest najmä v obciach so zvýšenou intenzitou dopravy.
Pozornosť by sme mali zamerať aj na nové trendy v doprave a to najmä prudký vzostup
kolobežiek s pomocným motorčekom, ktoré sú populárne najmä medzi mládežou a mnohokrát si
neuvedomujú, že aj na tento typ dopravného prostriedku sa vzťahujú ustanovenia zákona o cestnej
doprave a z neho vyplývajúce povinnosti pri jazde na takomto dopravnom prostriedku.

II. ČASŤ
ÚLOHY A AKTIVITY

Úloha č. 1
Úloha:
Vytvorenie jednotného prístupového bodu obsahujúcim všetky relevantné osvetové, informačné a edukačné
činnosti realizované v Košickom kraji
Subjekt:
Ministerstvo vnútra SR, Odbor prevencie kriminality; Okresný úrad Košice; Úrad práce, sociálnych vecí rodiny
v Košiciach
Termín:
do 06.2022
Východiska:
Okresný úrad Košice dlhoročne spolupracuje s Úradom práce sociálnych vecí a rodiny v Košiciach
realizáciou dotazníkového prieskumu o negatívnych sociálno-patologických javoch, ktoré sa vyskytujú
na školách v kraji. Následne sú zozbierané údaje podkladom pre vytvorenie Zbierky preventívnych aktivít
pre školy so sídlom v Košice mesto a Košice okolie, pričom táto zbierka je pravidelne aktualizovaná. Zbierka
obsahuje aktivity, ktoré sú rozdelené podľa realizátora aktivity, témy aktivity, cieľovej skupiny a ďalších
informácií o aktivite, pričom školy si vyberajú aktivitu podľa svojich potrieb a následne na základe kontaktov
uvedených v zbierke sami kontaktujú realizátora aktivity a dohodnú si podrobnosti spolupráce.
Aktivita:
Vytvorenie webovej stránky s priebežne aktualizovaným obsahom, ktorá svojimi technickými možnosťami
umožňuje selektívne filtrovanie a vyhľadávanie aktivít vhodných na individuálne potreby konkrétnej školy.
Ukazovateľ naplnenia aktivity:
Počet subjektov poskytujúcich aktivity obsiahnutých v elektronickej zbierke; počet subjektov, ktoré navštívia
zriadené webové sídlo.

Úloha č. 1a
Úloha:
Vytvorenie štandardov odbornej spôsobilosti poskytovateľov programov v oblasti prevencie kriminality a inej
protispoločenskej činnosti
Subjekt:
Ministerstvo vnútra SR, Odbor prevencie kriminality; Okresný úrad Košice; Úrad práce, sociálnych vecí rodiny
v Košiciach; Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie; Košický samosprávny kraj;
Regionálny úrad verejného zdravotníctva; Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach
Termín:
do 06.2022
Východiska:
Táto úloha je neoddeliteľnou súčasťou pre realizáciu úlohy č. 1 nakoľko cieľom nie je len vytvorenie
kvantitatívnej databázy subjektov, ale jej kvalitatívne vymedzenie vo vzťahu k vopred jasne a všeobecne
stanoveným pravidlám, ktoré určujú či daný subjekt a ním vykonávaná aktivita je spĺňajúca stanovené
štandardy. Sleduje sa najmä zamedzenie implementovania nevhodných výchovno-vzdelávacích metód ako
aj vplyv radikálnych či extrémistických skupín a šírenie ich názorov a presvedčení najmä u mládeže.
Aktivita:
Vytvorenie štandardov, obsahujúcich presne stanovené kritéria, ktoré určujú spôsobilosť subjektu poskytovať preventívne aktivity.

Ukazovateľ naplnenia aktivity:
Vytvorenie štandardov ako metodického pokynu.

Úloha č. 1b
Úloha:
Vytvorenie mechanizmu koordinácie, podpory a poskytovania informácií medzi jednotlivými subjektmi
realizujúcimi osvetovo vzdelávacie aktivity v oblasti prevencie kriminality
Subjekt:
Ministerstvo vnútra SR, Odbor prevencie kriminality; Okresný úrad Košice; Úrad práce, sociálnych vecí rodiny
v Košiciach; Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie; Košický samosprávny kraj;
Regionálny úrad verejného zdravotníctva; Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach
Termín:
do 12.2022

Východiska:
Pri zostavovaní zbierky aktivít sme narazili na duplicity pri niektorých témach, typoch a zameraniach aktivít.
Na druhej strane, pri niektorých témach a zameraniach aktivít išlo o nedostatok alebo nepostačujúce
aktivity. Vychádzajúc z údajov dotazníkového prieskumu realizovaného na školách vyplynulo, že školy
považujú za nedostačujúce aktivity v oblasti kyberšikanovania, bezpečnosti na internete a zvládanie emócií
a duševného zdravia. Tento nedostatok je plynúci z aktuálnej pandemickej situácie a ponuka aktivít
nedokáže reflektovať aktuálne potreby.
Aktivita:
Vytvorenie verejne dostupnej jednotnej databázy subjektov poskytujúcich osvetovo, vzdelávacie a výchovne
aktivity v oblasti prevencie kriminality vrátane opisov poskytovaných aktivít a kontaktov za účelom možnosti
vytvárania partnerstiev a vymieňania si skúsenosti. Po zozbieraní údajov organizovať tematické pracovné
stretnutia pre subjekty poskytujúce aktivity v rámci tematický príbuzných oblastí.
Ukazovateľ naplnenia aktivity:
Počet aktivít a vytvorených prepojení medzi subjektmi poskytujúcimi aktivity v oblasti prevencie kriminality.

Úloha č. 2
Úloha:
Ukotvenie bezpečnosti ako jedného z pilierov tvorby plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja (ďalej len
„PHSR“) Košického samosprávneho kraja
Subjekt:
Okresný úrad Košice; Košický samosprávny kraj
Termín:
do 12.2022
Východiska:
Vypracovanie a schválenie PHRSR je jednou z podmienok na predloženie žiadosti vyššieho územného celku
o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu alebo dotačných schém financovaných zo zdrojov európskej
únie a doplnkových zdrojov podľa § 4 ods. 2. zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení
neskorších predpisov. Pre vytvorenie priorít v rámci PHSR je nutné zohľadniť teoretické východiská, ktoré
slúžia na analýzu a pochopenie súčasného stavu v kraji. Okresný úrad Košice na základe dohody s Košickým
samosprávnym krajom poskytne všetky dostupné údaje o stave a vývoji kriminality v kraji.
Aktivita:
Poskytnutie súčinnosti a dostupných analytických dát Košickému samosprávnemu kraju pri zostavovaní
PHSR.
Ukazovateľ naplnenia aktivity:
Bezpečnosť ako jedna kľúčových oblastí PHSR kraja ako predpoklad čerpania dotácií z finančných mechanizmov štátneho rozpočtu a Európskej únie.

Úloha č. 3
Úloha:
Vytváranie podmienok pre realizáciu voľnočasových aktivít zvyšujúcich záujem o aktívne trávenie voľného
času – budovanie fitparkov v rámci samospráv a školských zariadení Košického kraja
Subjekt:
Ministerstvo vnútra SR, Odbor prevencie kriminality; Okresný úrad Košice
Termín:
do 12.2022
Východiska:
Na základe dotazníkového prieskumu vykonaného na školách v Košickom kraji za školský rok 2019/2020
vyplýva, že až 80,3 % eviduje aspoň jeden negatívny sociálno-patologický jav medzi svojimi žiakmi. Príčiny
ich vzniku sú rôzne. V mnohých prípadoch však ide o absenciu voľnočasových aktivít, ktorá je zapríčinená aj
chýbajúcou infraštruktúrou pre aktívne trávenie voľného času. Ako najviac riziková sa ukazuje skupiny
mladistvých vo veku 10 – 15 rokov, kde sa najčastejšie objavujú negatívne javy ako fajčenie, užívanie
alkoholu, vandalizmus. N základe skúsenosti a spätnej väzby od samospráv, ktoré vybudovali fitparky
z dotačných mechanizmov štátneho rozpočtu sa takéto parky ukazujú ako miesto jednak na aktívne trávenie
voľného času, miesto stretávania a vytvárania sociálnych väzieb nie len medzi rovesníkmi, ale aj naprieč
generáciami, nakoľko pri vhodnom výbere cvičebných prvkov fitpark využívajú aj seniori a ostatný obyvatelia
samospráv. Vhodné sa ukazuje budovanie takýchto fitparkov v blízkosti škôl a detských ihrísk.
Aktivita:
Podpora samospráv na zapájanie sa do dotačných mechanizmov podporujúcich budovanie fitparkov.
Ukazovateľ naplnenia aktivity:
Počet podporených samospráv a školských zariadení pri budovaní fitparkov.

Úloha č. 4
Úloha:
Zriaďovanie, modernizácia a rozširovanie kamerových systémov v rámci samospráv Košického kraja
Subjekt:
Ministerstvo vnútra SR, Odbor prevencie kriminality; Okresný úrad Košice
Termín:
do 12.2022
Východiska:
Na základe údajov z dotazníkového prieskumu realizovaného v obciach Košického kraja počas roku 2021
vyplýva, že 61,1 % obcí má funkčný kamerový systém. Zároveň z tohto prieskumu vyplýva, že až 72,1 %
zapojených samospráv, ktoré nemajú zriadený kamerový systém, plánuje v rokoch 2021 – 2025 zriadenie
kamerového systému. V tomto prípade je na mieste otázka, či samosprávy, ktoré nemajú záujem
o budovanie kamerového systému, považujú tento preventívny nástroj za neúčinný alebo dôvodom sú
finančné možnosti samosprávy. 79,5 % samospráv, ktoré majú existujúci kamerový systém plánuje jeho
modernizáciu alebo rozšírenie. Nutné je evidovať, monitorovať, vyhodnocovať rizikové lokality, kde
dochádza k zvýšenej kriminalite a inej protispoločenskej činnosti.
Aktivita:
Podpora samospráv s rizikovými lokalitami na zapájanie sa do dotačných mechanizmov podporujúcich
budovanie kamerových systémov.
Ukazovateľ naplnenia aktivity:
Počet podporených samospráv s rizikovými lokalitami pri budovaní kamerového systému.

Úloha č. 5
Úloha:
Modernizácia a rozširovanie siete verejného osvetlenia v rámci samospráv Košického kraja
Subjekt:
Ministerstvo vnútra SR, Odbor prevencie kriminality; Okresný úrad Košice
Termín:
do 12.2022

Východiska:
Na základe údajov z dotazníkového prieskumu realizovaného v obciach Košického kraja počas roku 2021
vyplýva, že 96,5 % obcí má funkčnú sieť verejného osvetlenia. Zároveň z tohto prieskumu vyplýva, že až
51,7 % zapojených samospráv plánuje v rokoch 2021 – 2025 rozšírenie alebo modernizáciu siete verejného
osvetlenia. Výmena a rozširovanie verejného osvetlenia je z pohľadu bezpečnosti obyvateľov jeden
z kľúčových prvkov situačnej prevencie. Verejné osvetlenie predstavuje neoddeliteľnú súčasť kamerového
systému pre jeho správne fungovanie, zvyšujú bezpečnosť chodcov a lokalít, ktoré sa nachádzajú mimo
centrálnej zóny obce no vyskytuje sa v nich zvýšený počet osôb (napr. cintoríny, domy smútku, parky
a oddychovo-rekreačné oblasti, ...). Nutné je myslieť aj na modernizáciu už existujúceho verejného osvetlenia
čo prináša najmä energetickú a finančnú úsporu. Z dotazníkového prieskumu vyplýva, že až 53,1 %
samospráv vypína v nočných hodinách verejné osvetlenie, pričom najčastejším argumentom je práve
finančná úspora.
Aktivita:
Podpora samospráv na zapájanie sa do dotačných mechanizmov podporujúcich modernizáciu a rozširovanie site verejného osvetlenia.
Ukazovateľ naplnenia aktivity:
Počet podporených samospráv pri budovaní alebo modernizácií siete verejného osvetlenia.

Úloha č. 6
Úloha:
Vytváranie podmienok pre realizáciu dopravnej výchovy budovaním dopravných ihrísk v rámci samospráv
a školských zariadení Košického kraja
Subjekt:
Ministerstvo vnútra SR, Odbor prevencie kriminality; Okresný úrad Košice
Termín:
do 12.2022
Východiska:
Počet dopravných nehôd v kraji ma medziročne klesajúcu tendenciu. Na druhej strane počet dopravných
nehôd, pri ktorých bol, zistený alkohol má stabilný trend čo v percentuálnom podiely zo všetkých dopravných nehôd poukazuje na stúpajúci trend. V doprave sa ukazujú nové trendy, ktoré sme doposiaľ neevidovali
a jednotlivý účastníci premávky si len ťažko zvykajú na pravidlá, pod ktoré spadajú. V tejto oblasti za kľúčovú
považujeme deti a mládež, ktoré sú musia osvojiť pozitívne návyky vo vzťahu k cestnej premávke, aby sme
do budúcnosti dokázali eliminovať negatívne vplyvy.
Aktivita:
Podpora samospráv na zapájanie sa do dotačných mechanizmov podporujúcich budovanie dopravných
ihrísk.
Ukazovateľ naplnenia aktivity:
Počet podporených samospráv a školských zariadení pri budovaní dopravných ihrísk.

Úloha č. 7
Úloha:
Zlepšenie prístupu samospráv k informáciám v oblasti prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti
v rámci Košického kraja
Subjekt:
Ministerstvo vnútra SR, Odbor prevencie kriminality; Okresný úrad Košice; Úrad práce, sociálnych vecí rodiny
v Košiciach; Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie; Košický samosprávny kraj;
Regionálny úrad verejného zdravotníctva; Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach
Termín:
priebežne v období od 10.2021 do 12.2022

Východiska:
Pandémia spôsobená ochorením COVID-19 zmenila návyky ľudí a osobný kontakt medzi ľuďmi nahradila
komunikácia v online priestore. Pocit anonymity vo virtuálnom prostredí prispieva k vzniku rôznych haoxov
a dezinformácií, ktoré sa medzi ľuďmi šíria. Preto potreba poskytovať informácie s relevantnými a overenými
faktami od odborných inštitúcií nebolo nikdy tak dôležité ako práve teraz. Cieľom je poskytovať relevantné
informácie samosprávam, ktoré by ich mali na základe vlastného uváženia posúvať jednotlivým orgánom
samosprávy alebo občanom.
Aktivita:
Realizácia informačných mailov adresovaných samosprávam v územnej pôsobnosti Košického kraja za účelom zdieľania aktuálnych, dostupných a relevantných informácií v oblasti prevencie kriminality.
Ukazovateľ naplnenia aktivity:
Vytvorené informačné emaily na dvojmesačnej báze v období od 10.2021 do 12.2022.

Úloha č. 8
Úloha:
Príprava osvetovo-informačných aktivít o fungovania systému prevencie kriminality pre participujúce
subjekty štátnej správy v rámci Košického kraja na úrovni okresov
Subjekt:
Okresný úrad Košice; okresné úrady v Košickom kraji; okresné riaditeľstvá Policajného zboru v Košickom
kraji; zástupcovia samospráv; úrady práce, sociálnych vecí a rodiny v Košickom kraji; okresné prokuratúry
v Košickom kraji; regionálne úrady verejného zdravotníctva v Košickom kraji
Termín:
priebežne (do 12.2022)

Východiska:
Zákon č. 583/2008 Z. z. o prevencii kriminality a inej protispoločenskej činnosti v platnom znení ustanovuje
úlohu krajského koordinátora pre prevenciu kriminality len pre okresný úrad v sídle kraja, pričom jeho
pôsobnosť sa vzťahuje na celé územie kraja je nutné zabezpečiť zdieľanie informácií o jeho činnosti aj
s ostatnými subjektmi štátnej správy, pričom cieľom by malo byť vytvorenie komunikačnej platformy
za účelom zdieľania aktuálnych informácií v oblasti prevencie kriminality; prezentovať zozbierané údaje
relevantné pre daný okres; zberu informácií o aktuálnych problémoch v oblasti prevencie kriminality
v jednotlivých okresoch a následne hľadanie optimálnych riešení pre identifikované problémy. Využitie
platformy na výmeny skúsenosti vo viacerých oblastiach v zložení krajský koordinátor prevencie kriminality,
právnik organizačného odboru, vedúci organizačného odboru, ktorý budú realizovať túto aktivitu.
Aktivita:
Vytvorenie výjazdovej skupiny za účelom zdieľania informácií v oblasti prevencie kriminality na úrovni
okresov.
Ukazovateľ naplnenia aktivity:
Počet zrealizovaných stretnutí.

OKRESNÝ ÚRAD KOŠICE
KOMENSKÉHO 52
041 26 KOŠICE
prevencia.ke@minv.sk

