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           Cieľom správy je informácia  o stave a vývoji bezpečnostnej situácie za obdobie 

od 01. 01. 2021 do 30. 11. 2021 v služobnom obvode Obvodného oddelenia 

Policajného zboru  Košice Dargovských hrdinov ( ďalej len služobný obvod ).   

Služobný obvod sa skladá z dvoch mestských častí, ktoré sa rozprestierajú na 

rozlohe približne  20 km2  s celkovým počtom cca  30 000 obyvateľov. Špecifickosť 

Mestskej časti Dargovských hrdinov je v tom, že ide o husto osídlenú mestskú časť, 

kde hlavná cesta Trieda armádneho generála Ludvíka Svobodu tvorí vonkajší okruh 

mesta. Sústreďuje hlavne úrady, obchodné centrá a množstvo reštauračných 

a pohostinských zariadení. Mestská časť Košická Nová Ves je však naopak 

charakteristická tým, že zástavba rodinných domov a štátna cesta I/50 smerujúca na 

Michalovce. Pri výjazde danej cesta z Košickej Novej Vsi na ul. Herlianskej nachádzajú 

byty rómskych spoluobčanov. V okrajových častiach oboch mestských častí  sa 

nachádzajú chatové lokality. Keďže sa jedná o dve zástavbou odlišné mestské časti, 

tomu zodpovedá aj charakter páchanej protiprávnej činnosti.        

Základnou úlohou Obvodného oddelenia Policajného zboru Košice 

Dargovských hrdinov za sledované obdobie bolo zamerať výkon policajnej služby tak, 

aby hlavne prevenciou nedochádzalo k nápadu protiprávnych konaní na miestach 

verejnosti prístupných a v prípadoch, v ktorých došlo k takému konaniu, aby bol 

páchateľ skutku zadržaný priamo na mieste činu.  Kriminalita je v služobnom obvode  

celoplošne rozložená a jej stav za sledované obdobie je odrazom celkovej 

ekonomickej a sociálnej situácie obyvateľstva. 

 Táto správa má podať informáciu o stave a nápade uličnej kriminality, ktorá je 

základným sledovaným a hodnotiacim kritériom aj zo strany občanov bývajúcich 

v služobnom obvode.   

          V služobnom obvode bolo za sledované obdobie spáchaných celkovo                   

186 trestných činov rôzneho druhu, z ktorého počtu bolo objasnených 86 prípadov,  čo 

predstavuje 46,77 % objasnenosť.    
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Ekonomická kriminalita 

 

V sledovanom období napadlo 27 prípadov ekonomickej trestnej činnosti, 

z ktorých boli 4 prípady  objasnené, čo predstavuje 14,81 % objasnenosť.       

 

Násilná kriminalita 

 

V sledovanom období napadlo 22 prípadov násilnej trestnej činnosti, z ktorých 

bolo 16 objasnených, čo predstavuje 72,73 % objasnenosť.       

 

Majetková trestná činnosť 

            

          Podstatnú časť celkovej kriminality tvorí majetková trestná činnosť.  Spáchaných  

bolo celkovo 59 trestných činov majetkovej povahy z ktorého počtu bolo 15 prípadov  

objasnených, čo predstavuje 25,42 % objasnenosť. Za sledované obdobie sme 

v služobnom obvode zaznamenali 13 prípadov krádeže vlámaním z ktorých boli              

2 prípady objasnené čo predstavuje 15,38 % objasnenosť.    

 

Výslednosť práce pri objasňovaní priestupkov  

  

  Celkový nápad oznámených priestupkov za sledované obdobie bol v počte     

470 oznámení, skutočný počet priestupkov bol 356 z ktorých objasnených bolo                     

207 priestupkov. Celková objasnenosť je 58,84 %. Najviac oznámení 226 bolo 

v súvislosti s občianskym spolunažívaním, 179 bolo majetkovej povahy, 20 oznámení 

v súvislosti s porušovaním pravidiel COVID 19, 15 prípadov v spojitosti s porušením 

pravidiel cestnej premávky a 30 priestupkov bolo iných v súvislosti proti poriadku v 

správe. V týchto štatistikách nie sú zahrnuté priestupky podľa § 22 a § 50 zákona SNR                

č. 372/90 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov vybavených v blokovom 

konaní. 
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Stav a úroveň verejného poriadku 

 

V sledovanom období roka možno hodnotiť tento stav pozitívne. Výkon služby   

policajtov bol orientovaný na ochranu verejného poriadku a udržiavania pokoja 

v miestach zvýšenej koncentrácie občanov s prihliadnutím na bezpečnostné opatrenia 

vyhlásené v súvislosti s ohrozením ochorenia Covid – 19.   

Na úseku prevencie z dôvodu vyhláseného mimoriadneho stavu neboli 

vykonávané prednášky na základných a materských školách.   

Spolupráca základného útvaru s obcami z dôvodu vyhláseného mimoriadneho 

stavu prebiehala formou telefonických výmen informácií so starostami jednotlivých 

mestských častí za účelom oboznámenia sa so stavom bezpečnostnej situácie 

a následnou koordináciou výkonu služby tak, aby bol rozložený rovnomerne 

s prihliadnutím na  pokrytie celého obvodu s cieľom eliminovať protiprávnu činnosť.   

           Záverom môžeme zhodnotiť celkovú bezpečnostnú situáciu v služobnom 

obvode ako stabilizovanú. Dôvodom stabilizovanej situácie v služobnom obvode        

OO PZ KE Dargovských hrdinov je výsledkom veľmi dobrej spolupráce s miestnymi 

orgánmi, organizáciami, úradmi a inštitúciami, ktoré sa v nemalej miere podieľajú na 

stabilizovanej bezpečnostnej situácii v našom služobnom obvode. Momentálne sa 

všetky sily a prostriedky sústreďujú na opatrenia spojené tvrdým lockdownom. 

            

 


