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Na území okresného mesta Trebišov je  dislokované obvodné oddelenie Policajného zboru 

II. typu obvodných oddelení PZ v rámci SR. V služobnom obvode OO PZ Trebišov je  11 obcí s 

celkovým počtom 8.520 obyvateľov, v samotnom meste Trebišov žije viac ako 23.000 obyvateľov.

Obvodné oddelenie plní úlohy pri ochrane života a zdravia, bezpečnosti osôb a majetku, 

odhaľuje trestné činy a zisťuje ich páchateľov, spolupôsobí pri zabezpečovaní verejného poriadku, 

dohliada na bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky, objasňuje priestupky a odhaľuje ich 

páchateľov, vykonáva pátranie po osobách a veciach ako aj vykonáva preventívne a represívne 

policajné akcie rôzneho druhu. Pri plnení uvedených úloh vykonávajú príslušníci OO PZ Trebišov 

hliadkovú a obchôdzkovú službu.

Počet tabuľkových miest na tunajšom Obvodnom oddelení je v súčasnej dobe 52 policajtov, 

z tohto počtu je 5 miest neobsadených a 1 policajtka čerpá rodičovskú dovolenku.

Za 12 mesiacov roku 2018 bolo na tunajšom OO PZ zaevidovaných 493 trestných činov, čo 

je o 42 viac, ako za rovnaké obdobie roku 2017. Z tohto počtu bolo 359 trestných činov 

objasnených, čo predstavuje percento objasnenosti 72,82 %. V porovnaní s predošlým rokom, kedy 

bolo objasnených 320 trestných činov a objasnenosť predstavovala 70,95 %, je zaznamenaný 

mierny nárast objasnenosti o 1,87 %. Nápad trestnej činnosti ako i objasnenosť je teda na veľmi 

dobrej úrovni a to aj v porovnaní so susednými okresnými mestami v košickom kraji. Skladba 

kriminality je  zobrazená v nasledovnej tabuľke :

Štatistika nápadu a objasnenosti TČ vrámci služobného obvodu OO PZ za sledované 
obdobie od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018 v porovnaní s rokom 2017.

2017 2018 lo z d ie
Nápad Obj. % Nápad Obj. % Nápad Obj. %

Celkom 451 320 70,95 493 359 72,82 +42 +39 +1,87
Majetková
kriminalita 192 127 66,15 185 104 56,22 -7 -23 -9,93

Krádeže
vlámaním 50 23 46,00 35 9 25,71 -15 -14 -20,29

Násilná 27 24 88,89 35 30 85,71 +8 +6 -3,18
Ekonomická 88 38 43,18 94 68 72,34 +6 +30 +29,16
Ostatné TČ 41 35 85,37 59 49 83,05 +18 +14 -2,32
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V sledovanom období nebol na území mesta spáchaný trestný čin vraždy. Boli 

zaznamenané 4 prípady trestného činu lúpeže, čo je totožný počet ako v roku 2017. Z týchto 

prípadov sa podarilo objasniť všetky 4 prípady, čo predstavuje objasnenosť 100 %. U mravnostnej 

trestnej činnosti bolo zaznamenaných 43 prípadov (do tohto druhu kriminality patria aj prípady 

sexuálne zneužívanie, znásilnenia a obchodovania s ľuďmi). Na tomto úseku bolo objasnených 39 

trestných činov, čo činí objasnenosť 90,70%.

Celkovo u majetkovej kriminality ako takej je  objasnenosť na úrovni 56.22 %, kde z 

celkového počtu 185 prípadov bolo objasnených 104. V porovnaní s minulým rokom, kedy bol 

nápad u majetkovej trestnej činnosti 192 prípadov, z ktorých bolo objasnených 127 a objasnenosť 

predstavovala 66,15 %, je  teda zaznamenaný medziročný pokles tohto ukazovateľa o -9.93 %.

Na úseku objasňovania priestupkov bolo zaevidovaných 1251 priestupkov, čo je o 254 

priestupkov menej, ako za rok 2017, kedy sme zaevidovali 1505 priestupkov. Z celkového počtu 

bolo 1122 priestupkov objasnených, čo predstavuje 89,69 % - nú objasnenosť.

Na úseku objasňovania priestupkov v rámci služobného obvodu OO PZ za obdobie od 
01.01.2018 do 31.12.2018 boli dosiahnuté nasledovné výsledky:

fývoj priestupkov v OO PZ v ľreb išo ve /spo lu __________________________________________________31.12.2018

UKAZOVATEĽ ROK §50 §49 §47-48 §22
zák. č. 

1/2014
ostatné Súhrne

Priestupky

(DPS+BK)

2018 273 191 60 722 0 5 1251
2017 381 244 49 828 0 3 1505
V- -108 -53 11 -106 0 2 -254

Objasnené priestupky 

(DPS+BK}

2018 167 168 60 722 0 5 1122
2017 248 220 49 828 0 3 1348
+/- -81 -52 11 -106 0 2 -226

Objasnenosť % 

(DPS+BK)

2018 61,17 87,96 100,00 100,00 ######## 100,00 89,69
2017 65,09 90,16 100,00 100,00 ######## 100,00 89,57
+/- -3,92 -2,21 0,00 0,00 uinniuimu######## 0,00 0,12

Celkový nápad 

vDPS

2018 231 196 27 40 0 8 502
2017 328 250 22 28 0 10 638
+ /- -97 -54 5 12 0 -2 -136

Skutočný počet 

priestupkov 

vDPS

2018 179 179 25 40 0 3 426
2017 246 233 22 28 0 3 532
+ / - -67 -54 3 12 0 0 -106

Počet objasnených 

priestupkov 

vDPS

2018 73 156 25 40 0 3 297
2017 113 209 22 28 0 3 375
+/- -40 -53 3 12 0 0 -78

Objasnenost % 

DPS

2018 40,78 87,15 100,00 100,00 l< II 1 1 1 1 II H II H ######## 100,00 69,72
2017 45,93 89,70 100,00 100,00 ######## 100,00 70,49
+/- -5,1528 -2,5487 0 0 ######## 0 -0,770412
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Bloková pokuta počet

2018 94 12 35 682 0 2 825
2017 135 11 27 800 0 0 973
+/- -41 1 8 -118 0 2 -148

Bloková pokuta § 84 
počet

2018 479 479
2017 458 458
V- 0 0 0 21 0 0 21

Bloková pokuta § 84 
suma v C

2018 9720 9720
2017 8650 8650
+/- 0 0 0 1070 0 0 1070

Bloková pokuta § 85 
počet

2018 94 12 35 203 2 346
2017 135 11 27 342 515
+/- -41 1 8 -139 0 2 -169

Bloková pokuta § 85 
sumavC

2018 2415 330 960 6860 60 10625
2017 3695 315 745 9390 14145
+/- -1280 15 215 -2530 0 60 -3520

Opätovne sme zaznamenali pokles nápadu na úseku majetkových ale aj iných druhov 

priestupkov, čo možno zdôvodnit kvalitnou prevenciou na uliciach mesta a plánovaním väčšieho 

počtu policajtov v hliadkovej službe. Taktiež existenciou viacerých obchodných centier v meste, 

kde je zabezpečená ochrana prostredníctvom vlastnej strážnej služby, čo pomáha pri zisťovaní a 

objasňovaní týchto priestupkov, ako aj samotnou vyhľadávacou činnosťou policajtov tunajšieho 

0 0  PZ Trebišov.

V nákupných centrách boli zaznamenané najmä prípady krádeže tovaru, ako aj okrádania 

zákazníkov počas nákupov. V tejto súvislosti je  potrebné spomenúť, že za rok 2018 bolo 

zaznamenaných 42 prípadov, keď sa páchateľ v priebehu jedného roka opakovane dopustil 

priestupku proti majetku, čím naplnil skutkovú podstatu prečinu Krádeže podľa § 212/2 f) Tr. 

zákona. V roku 2017 bolo zistených 46 takýchto prečinov, čo predstavuje pokles o 4 konaní. 

Objasnenosť na tomto úseku predstavuje 100%. V sledovanom období bol taktiež zaznamenaný 

nápad prípadov poškodzovania zaparkovaných motorových vozidiel rôznymi spôsobmi, najmä 

však poškodením laku, odlomením stieračov, spätných zrkadiel, či evidenčných čísel. Na ulici 

Berehovskej v Trebišove došlo k úmyselnému poškodeniu troch vozidiel ich podpálením, prípad je 

v štádiu vyšetrovania a páchateľ doposiaľ zistený nebol.

Dlhodobým a nežiadúcim javom v meste je potulovanie a zgrupovanie sa maloletých 

Rómov v okolí nákupných centier, kde vzbudzujú verejné pohoršenie najmä žobraním, 

znečisťovaním okolia, vykrikovaním a iným neprístojným správaním.
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Tak ako aj po minulé roky pretrvávajú problémy s rómskym etnikom, hlavne na úseku 

majetkovej kriminality a to vo vzťahu najmä k majoritnej časti obyvateľstva, taktiež aj na úseku 

násilnej a mravnostnej kriminality.

Je potrebné spomenúť činnosť policajných špecialistov vyčlenených pre prácu s rómskymi 

komunitami. Začiatkom roka 2017 bol tabuľkový stav starších referentov -  práca v komunitách 

navýšený na aktuálny stav 4 policajtov venujúcim sa prevažne rómskej problematike. Títo pri 

plnení úloh vo svojej špecializácii spolupracujú s orgánmi štátnej správy, samosprávy a 

organizáciami tretieho sektora. Počas toho plne využívajú vlastné skúsenosti, overené spôsoby 

a postupy, ktoré získali počas dlhoročnej policajnej praxe pri riešení problémov rómskej 

komunity. Na tomto úseku sú zaznamenávané pozitívne výsledky jednak na úseku prevencie, ako 

aj na úseku objasňovania páchanej trestnej činnosti. Pre zaujímavosť možno skonštatovať, že 

presvedčivým ukazovateľom v tejto problematike sú extrémne vysoké čísla, ktoré hovoria 

o zaťaženosti týchto štyroch policajtov v problematike dokumentovania protiprávneho konania 

súvisiaceho s epidémiou syfilisu v trebišovskej osade. Špecialisti za týmto účelom predviedli 

celkom 70 osôb a vybavili 300 písomných dožiadaní. Tieto čísla sú alarmujúce.

Priestupky proti verejnému poriadku sú páchané väčšinou v reštauračných, pohostinských 

a zábavných zariadeniach, pričom tradične zvýšený nápad priestupkov proti verejnému poriadku a 

proti občianskemu spolunažívaniu je zaznamenávaný najmä v čase vyplácania sociálnych dávok a 

počas víkendov a dní pracovného voľna. Jedná sa predovšetkým o vzájomné fyzické napádanie 

podgurážených zákazníkov.

Nezanedbateľným faktorom zaťaženosti policajtov OO PZ Trebišov je aj vybavovanie 

obyčajných písomností a to doručovanie súdnych zásielok, zisťovanie pobytu, zamestnávateľa 

a povesti jednotlivých fyzických a právnických osôb, previerky takýchto osôb, vybavovanie 

dožiadaní pre iné zložky Policajného zboru, vykonávanie asistencií, eskort, predvádzanie osôb pre 

súdy, okresný úrad a iné.

Pre zaujímavosť uvediem niekoľko čísel, ktoré sa týkajú tejto činnosti:

- vybavených bolo 1584 obyčajných písomností

- vykonaných 48 asistencií

- vykonaných 306 eskort do UnVV Košice

- predvedených 127 osôb

- zaistených 38 osôb

- zasahovanie pri preniknutí 745 signálov z istených objektov

- vykázané z obydlia boli 12 osoby
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- v súvislosti so spáchaním trestného činu bola 83 osobám obmedzená osobná sloboda

- vypátraných bolo 53 osôb

Na úseku cestnej premávky bolo v roku 2018 zistených 722 priestupkov. Z uvedeného 

počtu bolo 682 priestupkov riešených v blokovom konaní uložením pokút v celkovej výške 

20.345,- €. Alkohol u vodičov, resp. odmietnutie dychovej skúšky kvalifikované ako prečin bolo 

zistené v 23 prípadoch.

Zo strany Krajského riaditeľstva PZ Košice je  tunajšie OO PZ v rámci Košického kraja 

dlhodobo zaraďované na popredné miesto spomedzi ostatných OO PZ okresných miest a mesta 

Košice z pohľadu dosahovaných výsledkov podľa určených interných kritérií.

Dlhodobo najzaujímavejším protispoločenským javom je už mediálne prezentovaný 

fenomén mesta Trebišov, za ktorý možno označiť poskytovanie sexuálnych služieb osobami 

pochádzajúcimi z Rómskej komunity v Trebišove. Keďže samotná prostitúcia na Slovenku nie je 

trestným činom, môže Policajný zbor dokumentovať len jej sekundárne javy. Sem patria trestné 

činy Sexuálneho zneužívania alebo Kupliarstva. Najhorším problémom tejto situácie je  zdravotný 

dopad takéhoto stavu, nakoľko v spolupráci s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva 

a Dermato-venerologickým oddelením nemocnice v Trebišove bol zaznamenaný alarmujúci počet 

osôb nakazených pohlavnou chorobou Syfilis. Ide o mladistvé osoby, ktorých počet je niekoľko 

desiatok. Samozrejme inú väčšiu skupinu tvoria dospelí a ďalej osoby, ktoré mesto Trebišov 

navštívili len za účelom poskytnutia sexuálnych služieb. Tieto je ťažko zmonitorovať. Obdobne 

ťažko určiť, či pri pohlavnom styku použili ochranný prostriedok. Keďže sa jedná o osoby sociálne 

vylúčené s nízkym až mizivým ekonomickým postavením, bude tento problém dlhodobý. Policajti 

OO PZ Trebišov participovali aj pri plnení úloh v súvislosti s vysoko nákazlivou chorobou 

rozšírenou v tomto etniku, jednalo sa o osýpky. Policajti zabezpečovali vyrozumievanie 

a doprovod obyvateľov za účelom ich vyšetrenia alebo očkovania.

Ďalej je potrebné zhodnotiť spoluprácu OO PZ Trebišov s Mestskou políciou, ktorá 

spočíva najmä vo vzájomnej informovanosti a odovzdávaní si poznatkov súvisiacich s trestnou 

činnosťou a ochranou verejného poriadku. Vychádzajúc z ustanovení zákona NR SR o Policajnom 

zbore č. 171/1993 Z.z. Policajný zbor pri plnení svojich úloh okrem iného spolupracuje s orgánmi 

územnej samosprávy najmä pri určovaní priorít prevencie kriminality, ochrany verejného poriadku 

a zamerania boja s kriminalitou, teda ochrana verejného poriadku spadá do pôsobností obce 

a Policajný zbor spolupôsobí pri ochrane základných práv a slobôd, najmä pri ochrane života, 

zdravia, osobnej slobody a bezpečností osôb a pri ochrane majetku. Ak nie je obec schopná
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zabezpečiť verejný poriadok v obci vlastnými silami a prostriedkami, môže požiadať o pomoc 

útvar Policajného zboru. Vlastnými silami a prostriedkami sa rozumie predovšetkým obecná 

polícia. Spolupráca s Mestskou políciou pri úlohách smerujúcich k ochrane verejného poriadku je 

na veľmi dobrej úrovni. V roku 2018 došlo k značnému zlepšeniu spolupráce Mestskou políciou 

hlavne:

pri koordinácií výkonu služby hliadok oboch bezpečnostných zborov najmä pri 

zabezpečovaní verejného poriadku najmä v miestach, kde dochádza k porušovaniu 

verejného poriadku podľa operatívneho vyhodnotenia bezpečnostnej situácie;

pri vzájomnej výmene informácii smerujúcich k objasneniu, resp. zamedzeniu narúšania 

verejného poriadku protispoločenským konaním;

pri využívaní informácií získaných z kamerového systému mestskej polície;

účasťou policajtov mestskej polície počas výkonu procesných úkonov v trestnom 

konaní, kde je  nutná účasť zamestnanca mesta ako nezúčastnenej osoby;

pri poskytovaní informácií z informačných systémov;

- pri zabezpečovaní kultúrno-spoločenských akcií v meste Trebišov;

- ochrane verejného poriadku počas športových podujatí s väčším počtov návštevníkov;

Navrhované odporúčania :

1. Dokončiť projekt kamerového systém, prípadne odstrániť poruchové a nefunkčné 

kamerové zariadenia za účelom možnosti odhaľovania a potláčania uličnej kriminality, pre 

potreby identifikácie páchateľov, resp. hroziaceho nebezpečenstva ohrozenia života, 

zdravia alebo majetku, nakoľko tento je v mnohých prípadoch nepoužiteľný.

2. Nájsť možnosti riešenia problému fetujúcich a potulujúcich sa Rómov v meste Trebišov 

a s tým súvisiace znečisťovanie sídlisk odpadkami z kontajnerov, obťažovanie občanov pri 

nákupných centrách a podobne.



Grafické znázornenie vývoja krim inality za 12 m esiacov rokov 2018-2017 : 

Trestné činy:

celkový počet známe neznáme

Priestupky:

celkový počet známe neznáme


