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Správa o činnosti Stanice MsP Sever a o stave verejného poriadku za obdobie 

od  01.01.2021  do  31.12.2021 
 

V zmysle Plánu hlavných úloh MsP Košice predkladám správu o jej činnosti, ako aj o stave 

verejného poriadku za obdobie od 01.01.2021 do 31.12.2021. Za hodnotené obdobie Stanica MsP   

Sever ako poriadkový útvar, zabezpečovala úlohy vyplývajúce zo zákona č. 564/91 Zb. o obecnej 

polícii. Príslušníci plnili aktuálne úlohy nariadené náčelníkom MsP Košice, preverovali 

a prešetrovali došlé oznámenia a podnety od fyzických a právnických osôb, vykonávali dohľad 

nad majetkom občanov a majetkom mesta, dohliadali  na verejný poriadok a čistotu, kontrolovali 

statickú dopravu ako aj dodržiavanie VZN mesta Košice a jeho jednotlivých mestských častí, ktoré 

má vo svojej pôsobnosti.  

 

A. Oblasť riadiaca a kontrolná   

 

 Na zabezpečovaní úloh sa v hodnotenom období podieľalo osemnásť príslušníkov Stanice 

MsP Sever, vrátane jej veliteľa. Činnosť Stanice MsP Sever sa vyhodnocovala raz mesačne na 

pravidelných pracovných poradách; vyhodnocovalo sa plnenie konkrétnych úloh, vykonával sa 

podrobný rozbor došlých oznámení, vyhodnocovali sa dosiahnuté výsledky jednotlivých 

príslušníkov stanice, a samozrejme, výsledky Stanice MsP Sever ako celku. Z dôvodu proti 

pandemických opatrení sa v mesiaci január 2022, tak ako bolo zvykom, nekonalo riadne 

vyhodnotenie činnosti Stanice MsP Sever za účasti všetkých príslušníkov, ale postupne, po 

jednotlivých oddieloch.   

 Súčasťou riadiacej práce je aj kontrolná činnosť, ktorá je trvalo zameraná na priamy  výkon 

služby. Tá sa vykonávala na základe nariadenia vedenia MsP Košice. Za hodnotené obdobie 

vykonal  veliteľ  Stanice  MsP Sever  spolu  s  veliteľmi  z iných  staníc  MsP Košice niekoľko 

kontrol,  ktoré  boli zamerané  na prítomnosť a činnosť hliadok v teréne, činnosť koordinátorov  na  
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jednotlivých staniciach a na vedenie príslušných služobných evidencií.  Počas týchto kontrol 

neboli  zistené  pochybenia, ktoré by mať závažný charakter vo výkone služby. Výsledky z kontrol  

sú oznamované vedeniu MsP Košice a následne sú prejednané na pracovných poradách Stanice 

MsP Sever.   

 

B. Oblasť priameho výkonu služby 

  

Tak ako bolo spomínané v ostatnej správe, do územného obvodu Stanice MsP Sever patria 

okrem MČ Sever, aj MČ Džungľa a MČ Kavečany, ktoré spolu tvoria  najväčšie územie v rámci 

jednotlivých staníc MsP Košice. 

V hodnotenom období sa činnosť Stanice MsP Sever riadila Plánom hlavných úloh na rok 

2021 a zákonom č. 564/91 Zb. o obecnej polícií čo znamená, že pozornosť hliadok bola zameraná 

hlavne na verejný poriadok a čistotu. Vykonávali sme dohľad nad majetkom občanov a majetkom 

mesta pred poškodením alebo odcudzením, kontrolovali sme statickú dopravu a dodržiavanie VZN 

mesta a mestských častí. Počas celého hodnoteného obdobia sme vykonávali kontroly v parkoch, 

na detských ihriskách, v prímestských rekreačných zónach, v blízkosti školských zariadení, so 

zameraním sa najmä na ich nedovolené znečisťovanie psími exkrementami, hlučnou, 

neprispôsobivo sa správajúcou mládežou a rôznymi asociálnymi skupinami tráviacimi tu svoj 

voľný čas. V rámci hliadkovej činnosti sme svoju pozornosť zameriavali aj na ochranu občanov 

pred vreckármi, lúpežnými prepadmi a vykrádaniami áut na parkoviskách. V rámci prevencie 

hliadky pravidelne obchádzali miesta možného výskytu bezdomovcov, ako aj miesta, kde sa 

sociálne odlúčení občania snažili usadiť natrvalo. Výsledkom týchto cielených aktivít bolo 

objavenie niekoľkých neoprávnene obsadených garáži, záhradných chatiek a opustených budov. 

Tu sa treba poďakovať pracovníkom z MÚ MČ Sever, oddelenie rozvoja mestskej časti, ktorí úzko 

spolupracovali a aj spolupracujú pri zisťovaní pobytov, právoplatných majiteľov a samozrejme, pri 

čistení týchto obydlí.  

 

Z mnohých aktivít príslušníkov Stanice MsP Sever vymenujeme aspoň niekoľko z nich: 

 

-stále pretrvávajúca problematika výskytu diviačej zvery v služobnom obvode Stanice MsP 

Sever sa v poslednom období zmiernila. Oznamy od občanov oproti rovnakému obdobiu (rok 

2020) evidentne poklesy. Aj napriek tomu, na základe iniciatívy starostu MČ Sever, sa  dňa 07. 

novembra vykonala spoločná akcia aj s poľovným združením za účelom eliminácie počtu diviakov 

(plašenie, resp. odstrel, ku ktorému ale nedošlo ani v jedinom prípade). Najväčším problémom sú 

stále aj naďalej neudržiavané pozemky ornej pôdy súkromných osôb, situované medzi ulicou 

Kostolianskou a promenádnym chodníkom rekreačnej oblasti Ryba – Anička – minerálny prameň 

Gajdovka s pokračovaním až k Ťahanovskému tunelu. Táto oblasť je permanentne monitorovaná, 

ako aj  rekreačná oblasť smerom od Detskej železnice na Alpinku či smerom na Dolný a Horný 

Bankov. Ani tu sme ale nezaznamenali zvýšený pohyb diviačej zvery a počas celého roka 2021 

sme neprijali ani jeden oznam na výskyt diviakov.  

Na požiadanie sme poskytovali súčinnosť pre SMsZ pri rôznych úpravách zelene, pri 

zabezpečovaní rizikových miest pri orezávaní prerastených krovín a stromov, resp. pri ich výrube 

a pod. 

Aj naďalej pokračovala veľmi dobrá spolupráca s MÚ MČ Sever ako celku, s pracovníkmi 

Referátu dopravy z MMK pri jednotlivých čistiacich prácach, pri rekonštrukciách a opravách ciest 

a chodníkov, pri obnove vodorovných dopravných značení a pod.,  pri ktorých za mienku stoja: 

 *ulica Vodárenská – obnova vodorovného dopravného značenia, 

 *rekonštrukcia vnútro blokových komunikácii na ul. Tolstého a Obrancov mieru, 

 *úprava chodníka Národná trieda, 

 *oprava ulice Na stráni, 
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*opravy vnútro blokových komunikácii na ul. Tolstého, 

*maľovanie vodorovného dopravného značenia na ulici Národná trieda a pod. 

Tak ako vždy, pravidelne sme nahlasovali poškodené, resp. časom znehodnotené, 

nečitateľné dopravné značky. Dávali sme návrhy na umiestnenie nových dopravných značiek 

a zariadení a to, či už priamo, alebo cez príslušných pracovníkov referátu dopravy, resp. cez 

dopravný dispečing za pomoci pracovníkov Oddelenia rozvoja z MÚ MČ Sever. 

Tak, ako koncom roka 2019 a následne v roku 2020, tak sme sa nevyhli z dôvodu 

pretrvávajúcich pandemických opatrení ani v tomto roku zabezpečovaniu verejného poriadku 

v okolí odberných miest, samozrejme, že v prípade potreby sme poskytli občanom aj súčinnosť pri 

usmerňovaní na odberných miestach. K ďalším úlohám z dôvodu tohto nepriaznivého stavu patrila 

aj kontrola obmedzujúcich opatrení a ich dodržiavanie nielen podnikateľskými subjektami ale aj 

širokou verejnosťou, kde sme sa neraz stretávali s agresívnym správaním niektorých jednotlivcov 

alebo skupín. 

Sporadicky sme vykonávali kontroly nočných spojov MHD v našom územnom obvode za 

účelom eliminácie násilných prejavov, neprístojného správania sa, obťažovania cestujúcich 

osobami, ktoré sú pod vplyvom alkoholu alebo inou návykovou látkou, alebo si len potrebujú 

dokazovať svoju výnimočnosť pred ostatnými cestujúcimi. Prítomnosť hliadok mestskej polície 

v nočných spojoch vítajú nielen vodiči MHD, ale aj väčšia časť verejnosti.  

V rámci nočných služieb sú už železnou pravidelnosťou kontroly areálu Košickej detskej 

historickej železnice, ktorá je neraz vďačným lákadlom pre rôzne neprispôsobivé osoby, ktorých 

jedinou zmysluplnou aktivitou je poškodiť, znehodnotiť, resp. odcudziť rôzne zariadenia a tu 

voľne uskladnené materiály, ktoré sú potrebné pre riadnu činnosť a fungovanie tejto občanmi 

Košíc, veľmi obľúbenej atrakcie. 

Tak, ako sa vykonávajú kontroly na už spomínanej Detskej železnici, tak sa kontroluje aj 

nie menej obľúbená Vyhliadková veža Hradová.  Od času, kedy SMsZ zrušila trvalú strážnu 

službu, zvýšila sa aj frekvencia obhliadky objektu a to nielen vo večerných a nočných hodinách, 

ale aj počas dňa.   

Sporadicky sme vykonávali aj kontroly, ktorých cieľom bolo obmedziť pohyb chodcov po 

cyklistickom chodníku smerom k Detskej železnici a parkovaniu na chodníku vedúcemu 

k Reštaurácii Baránok.   

Tak, ako každý rok, aj toho roku sme sa zúčastňovali aj aktivít, ktoré boli zamerané 

väčšinou na dohľad nad verejným poriadkom pri organizovaní rôznych športových 

a kultúrnospoločenských podujatí, či už mestom, jednotlivými mestskými časťami alebo aj 

rôznymi organizáciami zaoberajúci sa touto činnosťou. 

Sústredenými akciami sme sa zameriavali na oblasť problematiky spreyerov, psov, 

fajčiarov na zastávkach MHD, na problematiku konzumácie alkoholu na miestach nie na to 

určených, na konzumáciu alkoholu mladistvými osobami, ako aj kontroly na prítomnosť 

maloletých a mladistvých osôb v reštauračných zariadeniach. 

 

Mimo plnenia si základných povinností v priamom výkone služby sme sporadicky vykonávali 

akcie, ktoré už rozdeľujeme do troch hlavných skupín, ktorými sú: 

 

1) Zabezpečovanie priechodov pre chodcov a to hlavne pred školami a školskými 

zariadeniami, ktoré sú využívané školopovinnými deťmi. Jedná sa hlavne o najviac exponovaný 

čas, a to, ranné príchody detí do škôl. Tu však nastal problém z dôvodu prechodu z riadneho 

vyučovacieho dňa na tzv. dištančné vyučovanie, kedy sa to menilo v jednotlivých školách 

a školských zariadeniach podľa aktualizovaných vyhlášok a nariadení hlavného hygienika, resp. 

aktuálne platného Covid automatu. Z dôvodu rekonštrukcie mostov na ulici Hlinkovej nám 

pribudol aj priechod pre chodcov v blízkosti ČS ÖMV, cez ktorý nielen v rannej špičke, ale aj 

počas celého dňa prechádza okrem školopovinných detí aj veľké množstvo ostatných občanov. 
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V súčasnosti je už most v plnej prevádzke a tak kontroly na tomto priechode sú už sporadické, 

podľa počtu slúžiacich príslušníkov. 

 

2) Zabezpečovanie preventívno-bezpečnostných akcií so zameraním na oblasť 

problematiky psov, fajčiarov, čiernych skládok, činnosť sprejerov, konzumácie alkoholu na 

miestach nie na to určených, konzumáciu alkoholu mladistvými osobami, ako aj kontroly na 

prítomnosť maloletých a mladistvých osôb v reštauračných zariadeniach.  

 

3) Ostatné akcie, ktorých bolo za hodnotené obdobie vzhľadom na pretrvávajúci výskyt 

vírusu COVID-19 oveľa menej, než po iné roky. Napriek tomu ale boli a bolo našou povinnosťou 

byť na nich účastní a zabezpečiť verejný poriadok, ako aj dozerať na dodržiavanie aktuálne 

platných covidových opatrení. Jednalo sa o rôzne legálne povolené kultúrne a športové podujatia, 

počas konania osláv pri rôznych príležitostiach s väčším, alebo menším významom. Tu môžeme 

spomenúť akcie, ako napr.: 

-monitorovanie verejného priestranstva v okolí futbalového štadióna Lokomotívy Košice počas 

konania futbalových zápasov;  

-dňa 27.04.2021 sa konalo slávnostné Otvorenie brány ZOO a následne, dňa 12.09.2021 sa konal 

už tradičný, verejnosťou veľmi obľúbený Deň maskotov, pri ktorom je veľký nápor najmä 

na usmerňovanie vodičov na voľné parkovacie miesta, ako aj na riadenie dopravy;   

-deň 24.04.2021 bol dňom slávnostného spustenia do opätovnej prevádzky Detskej železnice; 

rovnako, ako pri ZOO, tak isto aj pri otvorení železnice sa dohliadalo nie len na verejný 

poriadok, ale najmä vykonávanie dozoru pri parkovaní na priľahlých parkoviskách 

a zabezpečovaní  prejazdnosti komunikácií, najmä pre MHD, ale aj ostatné vozidlá;   

-03.05.2021 sa konala akcia na Košickom hrade s názvom „Tanec pod hradom“; 

-zabezpečovanie verejného poriadku počas akcií, ktoré boli súčasťou osláv Dni mesta Košice;  

-21.05.2021 -konanie protestného pochodu, ktorého cieľom bolo upozorniť na únosy detí do 

zahraničia; 

-Deň detí:  akcia na Aničke, ktorej usporiadateľom bola MČ Sever a druhá bola v objekte ZOO, 

kde bolo tak ako vždy, hotové šialenstvo z dôvodu nedostatku parkovacích miest; 

-v dňoch 31.07 až 01.08.2021 sa v lokalite oddychovej zóny Anička konal „Rodinný festival“; 

-v lokalite Alpinka – Jahodná sa v dňoch 28.09.2021 až 29.09.2021 už tradične konali motoristické 

preteky – RELLY KOŠICE; 

 

 Určite ale, jednou z najdôležitejších preventívno – bezpečnostných akcií v roku 2021, na 

ktorej sme zabezpečovali verejný poriadok a na ktorej participovali všetky bezpečnostné zložky 

štátu a mesta, vrátane celej mestskej polície, bola návšteva Svätého Otca v Prešove a v Košiciach. 

Táto akcia za zaobišla bez akéhokoľvek narušenia verejného poriadku. 

 

 

V rámci súčinnosti a spolupráce: 

 

-spolupráca s DPMK sa už stala samozrejmosťou a tak sme počas celého roka 2021 pokračovali     

v spoločných preventívno-bezpečnostných akciách (kontrolách) s pracovníkmi prepravnej kontroly 

DPMK a príslušníkmi PZ SR, ako aj náhodných kontrolách na dodržiavanie platného 

prepraveného poriadku s dôrazom na vylúčenie z prepravy cestujúcich bez cestovného lístka, ale aj 

cestujúcich, ktorí svojim správaním, alebo oblečením sú na príťaž ostatným cestujúcim. 
-pre tretí sektor boli v dňoch 25.05.2021 až 28.05.2021 poskytované hliadky mestskej polície pri 

mapovaní ľudí bez domova, resp. sociálne odlúčených skupín obyvateľov; 

-v mesiacoch apríl, máj sme poskytovali hliadky pre všetky stanice MsP z dôvodu čistenia 

komunikácii po zimnej údržbe;  
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-v mesiaci máj na základe rozhodnutia Krízového štábu mesta Košice (od 18.05.2021 do 

22.05.2021) sme zabezpečovali pravidelný monitoring stavu hladiny rieky Hornád z dôvodu jej 

možného vybreženia; 

-v čase letnej turistickej sezóny sme sa podieľali spolu s ostatnými stanicami MsP na 

zabezpečovaní výkonu služby na Hlavnej ulici; 

-v dňoch 04.08.2021 až 13.08.2021 sme v lokalite Baránok – Alpinka vykonávali dozor nad 

dodržiavaním prenosného dopravného značenia z dôvodu zabezpečenia bezpečnej premávky pre 

motorové vozidlá, nakoľko Mestské lesy vykonávali orez drevín, resp. ich výrub v blízkosti 

komunikácie; 

-počas roka 2021 boli na základe požiadaviek poskytované hliadky na zabezpečenie verejného 

poriadku pre Stanicu MsP Stred z rôznych dôvodov, spomenieme len niektoré:  

*kontrola dodržiavania dopravnej disciplíny (platené parkovanie), 

*03.10.2021 sa uskutočnil 98. ročník MMM, ktorého súčasťou bol aj Mini-maratón, ktorý 

sa konal deň predtým, 02.10.2021, 

*06.11.2021 - Ultramaratón, 

*v mesiaci október - Biela noc v Mestskom parku, 

*28.08.2021 - Dúhový pochod, 

*kladenie vencov pri príležitosti osláv SNP, 

*29.a 30.08.2021 - cyklistické preteky Okolo Slovenska, 

*01.09.2021 - verejné zhromaždenie, ktoré sa konalo ku dňu prijatia Ústavy SR a následne, 

dňa 17.11.2021 - Deň boja za slobodu a demokraciu, ktoré sa ale nieslo v duchu protestného  

zhromaždenia s nesúhlasom vládnej politiky.   

 

Zimná údržba, tak ako po iné roky, nebola ani v tomto období úplne podľa predstáv 

občanov, čo asi ale nebude nikdy.  Dobrý stav týkajúci sa odpratávania snehu možno hodnotiť 

kladne len na komunikáciách, kadiaľ premáva MHD. Vnútro-blokové chodníky a chodníky, ktoré 

sú priľahlé k nehnuteľnostiam súkromných osôb, boli začiatkom roka 2021 vyčistené len 

sporadicky, ale tam, kde ich čistili osoby, ktoré ich mali v tzv. adopcii, bol stav celkom 

uspokojivý. 

 

 

Vyhodnotenie vybraných ukazovateľov činnosti stanice MsP Sever za obdobie                       

od 01.01.2021 do 31.12.2021 

 

Celkový počet ukončených priestupkov za uvedené obdobie: 4 304 (čo je oproti roku 2020 nárast 

o 702 priestupkov), 

 

 

z toho: 

 

-priestupky na úseku všeobecne záväzných nariadení: 1 437, 

-priestupky na úseku dopravy: 1 974, 

-iné priestupky:  893. 

 

 

z toho riešených:                                

-v blokovom konaní: 1 335 na sumu: 19 615 €, 

-blokom na pokutu na mieste nezaplatenú: 159 na sumu: 4 000 €, 

-oznámením, správou o výsledku objasňovania, uložením, resp. odložením: 120, 

-preventívne,  t.j. „napomenutím“: 2 690.        
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C.  Oblasť prevencie a spolupráce 

 

Aktivity príslušníkov stanice MsP Sever mimo ich bežných pracovných úloh a výkonov 

 

Prevencia: 

 

 V rámci prevencie bolo vykonaných na základných školách desať prednášok so 

zameraním na dopravnú výchovu, na prevenciu kriminality a na tému obchodovanie s ľuďmi.  

   

Spolupráca - súčinnosť: 

 

 V oblasti spolupráce dochádza s ostatnými bezpečnostnými a záchranárskymi zložkami 

pôsobiacimi v meste Košice, ako aj s rôznymi útvarmi úradov štátnej správy, samosprávy či 

rôznych organizácií a samozrejme, s občanmi. Dennodenná spolupráca je však najčastejšia 

s pracovníkmi MÚ MČ Sever v oblasti odpadovej problematiky a sociálne odlúčených skupín 

občanov, či jednotlivcov.  

Často sa stretávame aj s príslušníkmi Policajného zboru, s ktorými spolupracujeme pri 

zabezpečovaní verejného poriadku pri rôznych kultúrnych, športových či spoločenských 

udalostiach. Často sme prizývaní aj ako nezúčastnené osoby pri rôznych policajných zásahoch. 

 

 Poskytli sme policajtov pre Stanicu MsP Stred, ktorá zabezpečovala verejný poriadok pri kladení 

vencov z dôvodu konania pietneho aktu výročia oslobodenia mesta Košice, osláv SNP, ako aj na 

zabezpečovanie verejného poriadku pri rôznych kultúrnych a športových podujatiach, pri rôznych 

petičných aktivitách občanov a združeniach. 

Ako už bolo vyššie spomínané, okrem samostatných kontrol hliadok v nočných spojov MHD 

v našom služobnom obvode, aktívne spolupracujeme s pracovníkmi prepravnej kontroly DPMK  

a príslušníkmi Policajného zboru pri spoločných preventívno-bezpečnostných akciách 

(kontrolách), ktoré sú zamerané na  dodržiavanie platného prepraveného poriadku s dôrazom na 

vylúčenie z prepravy cestujúcich bez cestovného lístka, ale aj cestujúcich, ktorí svojim správaním, 

alebo oblečením sú na príťaž ostatným cestujúcim.  
Počas letnej turistickej sezóny (od začiatku mája do konca septembra) sme poskytovali jednu 

hliadku do priameho výkonu služby na ulicu Hlavná, kde sa podieľala za zabezpečovaní verejného 

poriadku.  

 Spolu s ostatnými hliadkami mestskej polície z iných územných obvodov sme sa zúčastňovali na 

kontrolách platenia za dočasné parkovanie vo vytypovaných zónach s povinnou finančnou 

úhradou.   

Poskytli sme súčinnosť pre MČ Ťahanovce a Občianske združenie Lovena pri hone na diviačiu 

zver, ktorá stráca plachosť a pohybuje sa po sídlisku. 

 

  Doručovanie poštových zásielok:  

-pre súdy: celkom 80 zásielok,  

-ostatné, pre Magistrát mesta Košice, mestské časti a vlastné:  celkom bolo 582.   

 

 

D.  Oznámenia – sťažnosti - poďakovania 

 

 V hodnotenom období sa prijímali oznámenia, sťažnosti cez Operačné pracovisko MsP, 

elektronickou poštou, ústne, priamo na stanici a písomnou formou realizovanou taktiež priamo na 

stanici. Dotýkali sa tak ako vždy, prevažne dvoch základných oblastí a to: 

1) sťažnosti na prácu polície a správanie sa policajtov pri výkone svojich právomocí, 

2) oblasť verejného poriadku, kde sa sťažnosti dotýkali najmä na: 
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- rušenie nočného pokoja, 

- znečisťovanie verejných priestranstiev  (hlavne osoby bez trvalého domova), 

- oblasť statickej dopravy: a) blokovanie vjazdov,  výjazdov z garáží,  súkromných pozemkov, 

    parkovísk a pod., 

    b) dlhodobo odstavené, (opustené, ponechané) vozidlá na verejných 

priestranstvách, tzv. vraky: *neplatnosť technickej a emisnej, 

    *neoprávnené zabratie verejného priestranstva,   

    *poškodzovanie životného,     

    c) zničené dopravné značky a dopravné zariadenia (riešené vždy 

v spolupráci s referátom dopravy MMK, ako aj v spolupráci s MÚ MČ Sever); 

    d) úmyselné nerešpektovanie vodorovného dopravného značenia, 

- neoprávnené zásahy do mestskej zelene; 

- zakladanie nepovolených skládok; 

- neoprávnené zaberanie verejných priestranstiev. 

 

 Na úseku prešetrovania sťažností podľa zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach bola 

zaevidovaná na Stanici MsP Sever jedna sťažnosť, ktorá bola prešetrená a následne vyhodnotená 

ako neopodstatnená.  

 

Dvom príslušníkom Stanice MsP Sever bola udelená  odmena za záchranu života, kedy dňa 

08.04.2021 v čase cca 13.30 h  bola OS MsP boli ako hliadka vyslaní na ulicu Hlinkovu 

k občanovi, ktorý sa nachádzal na streche obytného domu s úmyslom siahnuť si na život, v čom 

mu hliadka úspešne zabránila. 

 

 

ENVIRONMENTÁLNE AKTIVITY 
 

Od roku 2019 pôsobia v mestskej polícii tzv. environmentálne hliadky, ktorých náplňou 

práce je venovať sa prioritne životnému prostrediu a všetkému, čo s ním úzko súvisí. Devastácia 

životného prostredia, to nie sú len divoké skládky odpadu. Je to široká problematika, ktorá v sebe 

zahŕňa celú škálu aktivít. Zriadením tzv. environmentálnych hliadok na mestskej polícii sa 

zefektívnila práca v oblasti životného prostredia, nakoľko sa táto činnosť sústredila na 

konkrétnych policajtov, ktorí sa tejto problematike venujú v oveľa väčšej miere. Pravidelnými 

školeniami týchto hliadok je postarané aj o ich neustály odborný rast. 

 

Z množstva aktivít, ktoré boli environmentálnou hliadkou za obdobie od 01.01.2021 do 

31.12.2021 vykonané, spomenieme aspoň niektoré z nich: 

 

-25.01.2021 – hlásenie kompetentným po kalamite - silný vietor a dlhodobý dážď 

(popadané  stromy v Lesoparku na Detskej železničke a v parkoch v MČ Sever); 

-poskytovaná súčinnosť pre ŽP MMK pri objasňovaní priestupkov týkajúcich sa vrakov 

uložených na ulici Rampovej č.4 v Košiciach; 

-vyjadrenie sa v písomnej forme s vyznačením ulíc a oblastí na mape, kde by mala byť 

obmedzená elektro mobilita (v súčasnosti sú už všetky návrhy zapracované a aj zrealizované); 

 -počas kontroly katastra MČ Kavečany, nájdená pri ceste smer Družstevná pri Hornáde 

staršia skládka azbestovej krytiny; Oznámené starostovi MČ Kavečany a listom odstúpené na OÚ 

ŽP Košice k doriešeniu.  Toho času už je skládka nebezpečného odpadu odstránená.                             

-na základe žiadosti SMsZ bola poskytnutá súčinnosť a  prevedené detailné šetrenie vo veci 

neoprávneného záberu mestskej zelene stavebníkom na rohu ulíc Palkovičova a Tomášikova, kde 

sa prerábal rodinný dom; Šetrením bol zistený stavebník, ktorý poskytol súčinnosť a doložil všetky 
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potrebné doklady na prenajatie mestského pozemku, ktoré boli následne elektronicky zaslané 

SMsZ. 

-úzka spolupráca s Oddelením daní MMK pri vyrubovaní daní za zabratie verejného 

priestranstva dlhodobo odstavenými vozidlami (dodávanie presných rozmerov vozidiel 

a pravidelné aktualizovanie zoznamu takto odstavených vozidiel); 

-dňa 24.04.2021 v spolupráci so správcom stránky MČ Sever J. Petrvalským a starostom 

MČ Sever bola zorganizovaná brigáda s názvom: Jarná brigáda za čistejší Sever; Priamo na 

brigáde sa zúčastnili aj dvaja členovia enviro hliadky a to, Mgr. Sedlák a Ing. Šarvanec, pričom sa 

v dané dopoludnie vyzbieralo 52 metrov kubických odpadu (5 x VKK) z lokality ulíc Kostolianska 

cesta, Anička a z ul. Pod šiancom. Na tejto akcii sa zúčastnilo viac ako 100 dobrovoľníkov 

z rôznych kútov mesta. Činnosť enviro hliadky spočívala okrem dlhodobej logistickej prípravy 

tejto akcie (zabezpečenie informačných tabúľ, náradia, občerstvenia, kontajnerov,  atď., až po 

samotnú  účasť a organizáciu priamo na mieste čistenia (rozdelenie účastníkov do skupín,  

roznáška  ochranných prostriedkov, manipulovanie s pristavovaním VKK a pod.).   

-dňa 27.05.2021 na základe požiadavky starostu MČ Sever, boli enviro hliadkou 

vytipované dve lokality v Čermeľskom údolí a na Alpinke, kde sa nachádzal rôzny komunálny 

odpad; Ešte v tento deň sa jeden člen enviro hliadky aj aktívne zúčastnil spolu s pracovníkmi firmy 

„Deutsche Telekom Shared Services SK“ na vyzbieraní tohto odpadu v rámci dobrovoľníckej 

aktivity. Táto aktivita vznikla na základe pozitívnej skúsenosti čistenia Kostolianskej cesty zo dňa 

24.04.2021.   

-dňa 15.06.2021 na základe požiadavky starostu MČ Sever, enviro hliadka zabezpečovala 

bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky pri zložení a naplnení VKK na Kavečianskej ceste č. 30 

v Košiciach, kde pracovníci MČ Sever v spolupráci s organizáciou „Združenie detí a rodiny“, so 

sídlom na ulici Štrbskej č.29 v Košiciach, odkiaľ sa vyhadzoval biologický odpad, ako napr. suché 

konáre do spomínaného VKK, nakoľko iná možnosť nebola.  

  

Ďalšie aktivity: 

-aktívna spolupráca s vedením MELESKO (Mestské lesy), konkrétne s  Ing. Tibor Roth – 

polesný Lesoparku  a Ing. Peter Szarka – polesný za Čermeľ, na odstraňovaní  enviro záťaží 

a vylepšení prostredia Mestských lesov Košice a zároveň odovzdávanie si informácií 

a požiadaviek; Naposledy, dňa 26.05.2021 požiadavka na kontrolu stanovania ľudí bez domova 

v lokalite Horný Bankov - lúka. Zistené enviro hliadkou, že je tam šesť malých stanov, kde bývajú 

starší bezdomovci, ktorí odišli z Oázy v Bernátovciach. Všetci boli poučení v zmysle VZN č.78 o 

zákaze stanovania a táborenia a dňa 17.06.2021 už sa tam menovaní ani ich stany nenachádzali. 

         -od 27.06.2021 spustená preventívna kampaň enviro hliadky "Nepodceňuj pitný režim", 

ktorá spočívala v tom, že príslušníci MsP Sever, členovia cyklistických hliadok, počas letných 

horúčav rozdávali balenú pitnú vodu starším občanom, pričom sa ich snažili upozorňovať o 

dôležitosti dodržiavania pitného režimu; Voda sa rozdávala aj rodinám s deťmi v prípade, keď 

hliadka zistila, že nemajú so sebou žiadne tekutiny. Táto kampaň prebiehala až do doby poklesu 

nadmerných plusových teplôt, resp. do doby, kým sa nevyčerpali zásoby sponzorskej balenej 

vody. Táto kampaň bola priebežne propagovaná na FB stránke MČ Sever a FB stránke skupiny 

„Srdcom Severania“. 

         -od 28.06.2021 začala spolupráca s KRPZ na akcii „NEZABUDNI NA MŇA V AUTE“, 

ktorá spočívala v rozdávaní letákov na frekventovaných parkoviskách vodičom, čo mali so sebou  

malé deti alebo boli na prechádzke so psami; 

 -dňa 06.07.2021, po intenzívnych dažďoch bol nahlásený zosuv pôdy a časti oplotenia na 

ulici Žľaby – záhradkárska oblasť. Vec bola podrobne zdokumentovaná a nahlásená na CO MMK. 

-v uvedenom mesiaci na podnet envirohliadky MsP Sever bola v spolupráci s KR PZ SR 

opätovne zrealizovaná preventívna aktivita s názvom „Nezabudni na mňa v aute“ (pod gesciou PZ 

SR) a kampaň s názvom „Nezabúdaj na pitný režim“ (aktivita MsP Sever); Tieto aktivity boli 

vzájomne prepojené, za MsP to bola cyklistická hliadka, ktorá poskytla pre PZ minerálky a zase, 
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PZ poskytli pre MsP informatívne letáky, ktoré potom spoločne rozdávali na verejných 

parkoviskách pred obchodnými centrami, ako napr. Hypertesco a pod. Bola prizvaná aj RTVS, 

ktorá z daných aktivít zhotovila príspevok do televíznych novín. 

-v mesiacoch september, október bolo nahlásených viacero opustených vozidiel na ulici 

Kostolianskej 59 až 97. Šetrením bolo zistené, že 11 vozidiel na dané miesto (Kostolianska cesta 

97, kde aj býva), dopravil pán Eduard K., ktorý v mesiaci september likvidoval prevádzku auto-

vrakoviska v obci Ťahanovce a zvyšné vozidlá tam mal pán Róbert M., ktorý má prenajaté garáže, 

v ktorých opravuje vozidlá na ulici Kostolianska cesta 59 v Košiciach. Prvý podnet bol odovzdaný 

enviro kriminálke na KR PZ SR pre podozrenie z viacerých TČ, nakoľko neskôr boli všetky 

vozidlá stiahnuté pánom Eduardom K., na jeho pozemok. Druhý podnet bol odstúpený na 

príslušné orgány, ako podozrenia z neoprávnenej činnosti. Po zadokumentovaní všetkých vozidiel 

pristúpila MsP k radikálnemu riešeniu – k odťahu. Po naložení a následnom odtiahnutí prvého 

vozidlá firmou Fe-Markt, ktoré bolo v dosť veľkej miere rozobraté a poškodzovalo životné 

prostredie, boli ostatné vozidla boli pánom Róbertom M. (majiteľom), z verejného priestranstva 

odstránené. 

-dňa 6.11.2021, po predchádzajúcej dohode bola vykonaná niekoľkohodinová asistencia 

pre Správu mestskej zelene Košice, ktorá vykonávala výrub stromov na ulici Watsonovej; 

Asistencia pozostávala v uzatvorení frekventovanej cesty – jedného pruhu a počas výrubu k úplnej 

uzávierke danej cesty z dôvodu bezpečnosti pracovníkov, ktorí vykonávali píliace a čistiace práce, 

ako aj bezpečnosti motorových vozidiel a okolo idúcich chodcov. 

-v danom mesiaci bolo zistených viacero ležovísk bezdomovcov, ako napríklad: pod 

zrekonštruovaným mostom Pri Hati, ulica Hlinková a Národná trieda 44, pri oplotení ZŠ 

Tomášikova; Na základe dobrej a aktívnej spolupráce medzi environhliadkou, MÚ MČ Sever 

a miestnou pobočkou Správy mestskej zelene, podarilo sa v rekordnom čase tieto ležoviská 

odstrániť a následne upraviť zeleň v mieste ležoviska a v jeho blízkom okolí. 

 

  

E.  Oblasť vzdelávania a výcviku 

 

V zmysle harmonogramu práce MsP Košice sme okrem plnenia riadnych úloh od 

01.01.2021 do 31.12.2020 realizovali aj: 

  

▪ preškolenie:  

- podmienky nosenia služobnej zbrane na strelnicu; 

- nesplnenie povinnosti správcu budovy odpratávať sneh a ľad zo striech budov; 

- VZN č. 78/2006  o čistote a verejnom poriadku,  § 7 obmedzenie  používania 

pyrotechnických výrobkov; 

  - zo smerníc zameraných na bezpečnú manipuláciu so zbraňami a strelivom; 

  - k aktuálnym zmenám v informačnom systéme MANAGER;  

  - k aktuálnym zmenám v informačnom systéme HELIOS GREEN; 

 

▪ absolvovanie: - cvičné ostré streľby, 

- strelecké previerky, 

   - fyzické previerky, 

   - vedomostné previerky. 

    

 

 

 


