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KOMPARÁCIA INTERAKTÍVNYCH
MÁP KRIMINALITY DOMA
I V ZAHRANIČÍ
COMPARISON OF INTERACTIVE CRIME MAPS AT HOME AND ABROAD
Roman Kmeť 1
Autor pôsobí ako interný doktorand na Fakulte bezpečnostného inžinierstva Žilinskej
univerzity v Žiline. Vo svojom výskume (resp. dizertačnej práci) sa venuje návrhom
hodnotenia úrovne kriminality vybraného regiónu. Autor v rámci svojho výskumu publikuje
články v odborných časopisoch, vyučuje odborné predmety a spolupodieľa sa na riešení
projektov.
The author works as an internal PhD student at the Faculty of Security Engineering at the
University of Zilina in Žilina. In his research, he deals with the design of assessing the level
of crime in a selected region. As a part of his research, the author publishes articles in a
professional journal, teaches professional subjects, and participates in project solutions.
Abstract
Crime is one of the aspects that most affect the sense of security of citizens in a particular
security environment. The security situation in a specific area can be objectively expressed
through recorded crimes. An interactive map of crime is a tool that allows the lay as well as
the professional public to get to know the criminal situation in a specific area.
The paper deals with the comparison of individual interactive maps of crime in the Slovak
Republic, the Czech Republic and abroad. The paper aims to compare the presented current
interactive maps with the corresponding functionalities. When creating and presenting
statistically processed data, there may be certain problems that need to be eliminated in the
future.
Keywords: interactive crime map, crime, safety
Abstrakt
Kriminalita je jedným z aspektov, ktorý najviac ovplyvňuje pocit bezpečia občanov v
konkrétnom bezpečnostnom prostredí. Bezpečnostnú situáciu na konkrétnom území je možné
objektívne vyjadriť pomocou zaznamenaných trestných činov. Nástrojom, ktorý laickej, ale aj
odbornej verejnosti umožňuje spoznať bezpečnostnú situáciu na konkrétnom území
Adresa pracoviska: Ing. Roman Kmeť, Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta bezpečnostného inžinierstva,
Katedra bezpečnostného inžinierstva, 1. Mája 32, 010 26 Žilina
E-mail: roman.kmet@fbi.uniza.sk
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predstavuje interaktívna mapa kriminality. Výskum sa zaoberá komparáciou jednotlivých
interaktívnych máp kriminality v Slovenskej republike, v Českej republike a v ďalších
krajinách. Cieľom článku je porovnanie prezentovaných aktuálnych interaktívnych máp s
prislúchajúcimi vyhľadávacími kritériami. Pri tvorbe a prezentovaní štatisticky spracovaných
údajov môže dochádzať k určitým problémom, ktoré je potrebné do budúcna čiastočne alebo
úplne odstrániť.
Kľúčové slová: interaktívna mapa, kriminalita, bezpečnosť.
Úvod
Mapa kriminality je vo svete bežne využívaným nástrojom orgánmi verejnej správy, primárne
určeným pre políciu, bezpečnostné zbory a služby, miestnu a regionálnu samosprávu, ako aj
pre obyvateľov určitého územia. Hlavnou myšlienkou tvorby informačného systému je
monitorovanie a vyhodnocovanie aktuálnej bezpečnostnej situácie, ktorú výrazným spôsobom
ovplyvňuje aktívna alebo pasívna činnosť polície alebo iných subjektov zaoberajúcich sa
otázkou bezpečnosti. Dôležitou súčasťou je tiež poznanie bezpečnostnej situácie zo strany
obyvateľov, v ktorých môže určitý stav bezpečnosti navodiť pocit bezpečia a naopak.
ANALÝZA MAPOVANIA KRIMINALITY DOMA I V ZAHRANIČÍ
Interaktívna mapa kriminality predstavuje nástroj, ktorého hlavnými funkciami môžu byť
zber, spracovanie, analyzovanie a vyhodnocovanie informácií o trestnej činnosti. Vďaka nej
môže polícia a iné orgány štátnej správy určiť oblasti, v ktorých je miera kriminality vysoká,
a preto je potrebné vytvárať opatrenia na jej zníženie, aby sa zvýšila bezpečnosť a kvalita
života obyvateľov. Taktiež umožňuje obyvateľom zistiť stav kriminality v mieste ich bydliska
alebo v jeho širšom okolí.
V rámci analýzy súčasného stavu mapovania kriminality doma i v zahraničí si
priblížime jednotlivé interaktívne mapy kriminality s ich obsahom a vyhľadávacími
kritériami.
MAPA TRESTNÝCH ČINOV V SLOVENSKEJ REPUBLIKE
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky v roku 2013 uverejnilo na svojom internetovom
portáli mapu trestných činov v SR (ďalej SR). Mapa zobrazuje počet trestných činov
v jednotlivých policajných okrskoch s percentuálnym vyjadrením objasnených trestných
činov (obr. 1). Informácie sú voľne prístupné širokej verejnosti (občanom), ktorí si môžu
zvoliť buď celkovú kriminalitu, alebo určitý druh kriminality (ekonomická, majetková,
mravnostná, násilná) za určité časové obdobie (štvrťrok, polrok alebo rok) (Kmeť 2018).
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Obr. 1 - Zobrazenie trestnej činnosti v Slovenskej republike za rok 2018
Zdroj: Mapa trestných činov v Slovenskej republike 2018

V roku 2018 bola táto mapa doplnená o štatistiku v podobe interaktívnej mapy kriminality
SR, pričom došlo k detailnejšiemu spracovaniu a zobrazeniu stavu kriminality vybraných
regiónov (obr. 2).

Obr. 2 - Interaktívna mapa trestných činov v Slovenskej republike za rok 2017
Zdroj: Štatistiky 2018

A však táto mapa so sebou prináša rad nedostatkov, ktoré môžu skresľovať reálny stav
kriminality. Ako prvý môžeme uviesť fakt, že mapa pracuje s absolútnymi a nie relatívnymi
údajmi. To znamená, že mapa kriminality zobrazuje celkový stav a nie úroveň kriminality,
čoho dôsledkom je absencia indexu kriminality. Mapa disponuje až 12 kategóriami trestných
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činov, pričom každej prislúcha iná farba. Zistené trestné činy sú vyjadrené v percentách
zaokrúhlené raz na dve desatinné miesta a raz na šesť. Niekde sa uvádza znak „%” a niekde
zase chýba. Na základe týchto skutočností môže mapa pôsobiť zavádzajúcim, chaotickým a
neprehľadným dojmom (Kmeť 2018).
Vyššie popísané skutočnosti boli podnetom pre vytvorenie prehľadnej interaktívnej mapy
kriminality. Na základe PDF súborov Ministerstva vnútra SR vytvorila spoločnosť AI-MAPS
prehľadnú interaktívnu mapu, ktorá zobrazuje stav, úroveň a vývoj kriminality v jednotlivých
okrskoch v rámci SR (obr. 3).

Obr. 3 - Zobrazenie kriminality na Slovensku za rok 2015
Zdroj: Mapa kriminality na Slovensku 2015

MAPA ZLOČINU
Mapa zločinu je projekt, ktorý bol vytvorený v roku 2014. Zobrazuje mapu zločinnosti a
dopravných nehôd na území SR. Projekt bol vytvorený pod predstavou vízie „open source“,
t.j. ako informácie, ku ktorým majú obyvatelia slobodný prístup. Tento projekt podporili
spoločnosti EEA s. r. o, ESET, nadácia ReŠtart Slovensko a veľvyslanectvo Spojených štátov
amerických (Kriminalita v SR 2016).
Mapa vychádza z verejne dostupných štatistík Ministerstva vnútra SR. Zobrazuje počet
zistených trestných činov v jednotlivých krajoch (obr. 4), a to od roku 1997 až po rok 2016.
Výhoda oproti predchádzajúcej mape trestných činov je v používaní relatívnych údajov,
pretože poskytované informácie sú v jednotlivých rokoch prepočítavané na počet
prislúchajúcich obyvateľov. V interaktívnej mape sa nachádzajú štyri komponenty, pričom
každý z nich zobrazuje odlišné údaje. Používateľ si tak môže zvoliť:
-
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región (kraj SR),
typ kriminality (násilná, mravnostná, majetková, spoločenská, ekonomická,
zostávajúca),
časové ohraničenie (roky),
sledovaná veličina (spôsobená škoda, mladistvý, maloletý páchateľ a iné) (Kriminalita
v SR 2016).
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Obr. 4 - Počet zistených trestných činov na 1000 obyvateľov za rok 2018
Zdroj: Kriminalita v SR 2016

Po finalizácii projektu mapy zločinu, ktorý zobrazuje kriminalitu od roku 1997 až po rok
2016, prišla jeho stagnácia. Hlavným dôvodom bol nedostatok štatistických údajov trestných
činov, a tiež skutočnosť, že Ministerstvo vnútra SR predstavilo na svojom internetovom
portáli vlastnú mapu (štatistiku) trestných činov.
MAPA KRIMINALITY V ČESKEJ REPUBILKE
Cieľom informačného portálu Mapa kriminality Českej republiky (ďalej ČR) je uľahčiť
verejnosti orientáciu v údajoch o trestnej činnosti, ktoré pravidelne publikuje Polícia ČR,
ktorá transformuje policajné štatistiky do jednoduchých tabuľkových a mapových náhľadov.
Pre tých, ktorí majú záujem údaje hlbšie analyzovať sú k dispozícií súbory na stiahnutie.
Čiastkovým cieľom tejto mapy kriminality je tiež spolupráca s verejnosťou, ktorá sa zaoberá
problematikou trestnej činnosti a hľadá pre svoj výskum potrebné údaje (Mapa kriminality
v Českej republike 2020).
Takto spracovaná a zobrazovaná štatistika trestnej činnosti (obrázok 5) predstavuje široké
možnosti využitia, pre rôzne skupiny používateľov, ako napríklad:
-

-
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zástupcovia bezpečnosti v obciach alebo mestách, ktorí pomocou webovej stránky
môžu mať okamžitý prehľad o vývoji trestnej činnosti v ich lokalite a o údajoch, na
základe ktorých môžu zapracovať svoje podklady a stanoviská pre riešenie otázok
miestnej bezpečnosti,
aktívni občania, pre ktorých predstavuje bezpečnosť dôležitú sféru ich života a chcú sa
podieľať na jej zlepšení,
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-

-

novinári, ktorí sa zaoberajú trestnou činnosťou tak majú jednoduchý a rýchly prístup
k základným údajom o trestnej činnosti, ktoré môžu využiť pri reportážach
o sociálnych nepokojoch v dôsledku narastajúcej kriminality,
študenti právnických smerov, spoločenských a bezpečnostných vied, ktorí sa vo svojich
záverečných prácach venujú priamo bezpečnosti alebo súvisiacim otázkam,
príslušníci PZ, ktorí majú nie len prístup k údajom, ale aj bezprostrednú skúsenosť.
Prehľadne spracované, ucelené a zobrazované údaje môžu výrazne zvýšiť kvalitu
práce policajných zložiek (Mapa kriminality v Českej republike 2020).

Obr. 5 - Zobrazenie trestnej činnosti v Českej republike
Zdroj: Mapa kriminality v Českej republike

MAPA KRIMINALITY VO VEĽKEJ BRITÁNII
Webová stránka Crimemap zobrazuje otvorené údaje o trestnej činnosti a policajnej činnosti
v Anglicku, Walese a Severnom Írsku (obrázok 6). Používateľovi sú poskytnuté údaje
o kriminalite, jednotlivých policajných okrskoch, či susedských hliadkach, prostredníctvom
interaktívnej mapy. Taktiež si užívateľ môže tieto údaje jednoducho stiahnuť vo formáte CSV
do svojho počítača. Je tu tiež priestor pre stiahnutie údajov o policajných činnostiach
v určitom časovom intervale a množstvo iných údajov súvisiacich s policajnou činnosťou,
vrátane zadržaní páchateľa či spracovania tiesňových volaní. Všetky údaje na tejto webovej
stránke sú sprístupnené na základe licencie Open Government License (Crime map for
Community Policing 2020).
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Obr. 6 - Trestná činnosť v lokalite City of London
Zdroj: Crime map for Community Policing 2020

MAPA KRIMINALITY V TALIANSKU
Štatistické zobrazovanie údajov v rámci interaktívnej mapy kriminality v Taliansku je
založené na hlavnom ukazovateli kriminality – index kriminality. Interaktívna mapa je určená
predovšetkým obyvateľom, ktorých zaujíma ako celková úroveň kriminality, tak aj úroveň
kriminality v mieste ich bydliska.
Hlavným tvorcom a sprostredkovateľom interaktívnej mapy bolo v tomto prípade
Oddelenie verejnej bezpečnosti talianskeho Ministerstva vnútra, ktoré spracovalo trestné činy
vyskytujúce sa na základe hlásení a správ policajných zložiek.
Ako príklad štatistického spracovania a vyhodnotenia môžeme uviesť, že v Taliansku
je spáchaných a hlásených viac ako 6 600 trestných činov každý deň, okolo 277 každú
hodinu. V porovnaní s poklesmi z predchádzajúcich rokov to v roku 2019 predstavovalo
medziročný pokles o 2,3%, čo sa však odráža v rozdielnej dynamike na provinčnej úrovni.
Fenomény drobnej trestnej činnosti zostávajú v tieni, nakoľko nie sú kontrolované
kompetentnými orgánmi z dôvodu nedostatočnej komunikácie konkrétnych obetí.

47

http://www.mladaveda.sk

Vol. 8 (2), pp. 41-52

Obr. 7 - Štatistické zobrazenie kriminality v provinčnej časti Talianska (Rimini)
Zdroj: Indece della criminalita 2018

KOMPARÁCIA VYHĽADÁVACÍCH KRITÉRIÍ INTERAKTÍVNYCH MÁP
KRIMINALITY
Jednotlivé interaktívne mapy kriminality ponúkajú rad vyhľadávacích kritérií tab. 1, pomocou
ktorých môžeme zúžiť široké spektrum zobrazovaných údajov. Základným ukazovateľom
úrovne kriminality určitého územia je index kriminality, ktorý zobrazuje počet trestných
činov určitého počtu obyvateľov skúmanej lokality, regiónu, prepočítaný na n obyvateľov (n
= 1000, 10 000 alebo 100 000). V tomto prípade ide o základný, celosvetovo používaný
ukazovateľ úrovne kriminality určitého územia.
Vyhľadávacie kritérium

Slovenská
republika

Veľká Británia

x

Index kriminality
Objasnenosť

Česká republika

x

x

x

Počet hlásení

x

Druhy trestných činov

Taliansko

x

Policajná činnosť

x
x

x

Komparácia regiónov

x

x

Vývoj indexu kriminality

x

x

Štatistické výstupy

x

x

x

Tab. 1 - Komparácia vyhľadávacích kritérií máp kriminality konkrétnych krajín
Zdroj: Vlastné spracovanie 2020
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V rámci skúmania komparácie jednotlivých vyhľadávacích kritérií interaktívnych máp
kriminality je Taliansko na čele vyššie uvádzaných krajín. Dôvodom je široké spektrum
vyhľadávacích kritérií ako sú objasnenosť, počet hlásení, druhy trestných činov, policajná
činnosť, komparácia regiónov alebo štatistické výstupy v podobe rôznych tabuliek, grafov
a obrázkov. Najväčšiu váhu prikladáme zobrazovanému indexu kriminality, pričom je
možnosť sledovania jeho časového vývoja z minulosti do prítomnosti. Polícií, bezpečnostným
zborom a službám, ale aj obyvateľom, je tak sprostredkované veľké množstvo objektívnych
informácií, ktoré môžu ovplyvňovať ich konanie v budúcnosti, čím môže dôjsť k zmene
bezpečnostnej situácie.
INFORMAČNÝ SYSTÉM HODNOTENIA ÚROVNE KRIMINALITY VYBRANÉHO
REGIÓNU
V rámci spracovania dizertačnej práce autora článku, a tým spojeným výskumom v oblasti
spracovania mapy kriminality, prebieha spolupráca medzi Fakultou bezpečnostného
inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline, Fakultou riadenia a informatiky a Krajským
riaditeľstvom Policajného zboru SR v Žiline. Výsledkom a hlavným cieľom spolupráce je
vytvoriť digitálnu, a zároveň interaktívnu mapu kriminality Žilinského samosprávneho kraja,
ktorá by bola unikátnym nástrojom pre skúmanie kriminality v rámci SR.
Vytvorená mapa kriminality Žilinského samosprávneho kraja by predstavovala
východisko pre vytvorenie mapy kriminality pre celé územie SR. Obsahom mapy kriminality
budú trestné činy spáchané na území Žilinského kraja, ktoré by používatelia vytvoreného
portálu mohli skúmať z hľadiska druhu trestných činov na čo najnižšej možnej úrovni.
Výstupom projektu bude informačný webový portál, plný interaktívnych funkcií,
umožňujúcich používateľom podrobnú analýzu trestnej činnosti na požadovanom území.
Prínosom projektu bude poznanie aktuálnej bezpečnostnej situácie, ktorú môže odborná
verejnosť, bezpečnostné zbory a služby využiť pre zvyšovanie úrovne bezpečnosti občanov.
Mapu kriminality môže využiť aj laická verejnosť pre objektivizáciu pocitu bezpečia.
Pilotný projekt prebehol v roku 2017. V rámci neho bola vytvorená interaktívna
desktopová aplikácia – mapa kriminality mesta Prievidza. Mapa zobrazovala trestnú činnosť
mesta za posledných 5 rokov (2013 – 2017). Zobrazeniu údajov v mape kriminality
predchádzalo štatistické spracovanie trestných činov. Spracované údaje boli následne
pretransformované do tejto mapy (obrázok 8).
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Obr. 8 - Dizajn desktopovej mapy kriminality mesta Prievidza
Zdroj: Kmeť 2018

FORMULÁCIA AKTUÁLNYCH PROBLÉMOV MAPOVANIA KRIMINALITY
Prezentované mapy kriminality so sebou prinášajú rad nedostatkov, ktoré je potrebné do
budúcna čiastočne alebo úplne odstrániť. Na základe vykonaných analýz došlo k záveru, že za
najväčšie nedostatky sa považuje:
-

-

-

-

neaktuálnosť, nefunkčnosť – pri práci s interaktívnymi mapami kriminality často
dochádza k výpadku systému, pričom zobrazované údaje nie sú vo všetkých prípadoch
priebežne aktualizované,
zobrazovanie stavu, nie úrovne kriminality (chýbajúci index kriminality) –
zobrazovanie stavu kriminality bez prepočtu trestných činov na počet obyvateľov
skúmanej lokality môže zapríčiniť jej skreslené subjektívne pociťovanie,
posudzovaný priestor – najčastejšou štatistickou územnou jednotkou pri posudzovaní
kriminality bývajú policajné okrsky alebo kraje, ktoré predstavujú príliš veľké územie,
alebo veľký priestor pre tvorbu konkrétnych bezpečnostných opatrení,
subjektivita a nejednoznačnosť indexu kriminality – v súčasnosti môžeme pozorovať
odlišnosť v indexoch kriminality jednotlivých krajín EÚ. Pre kvalitnejšie výstupy
analýz kriminality na európskej úrovni je potrebné jeho usmernenie a modifikácie
v rámci EÚ.

Záver
Kriminalita je negatívnym spoločenským javom, ktorý narúša harmonický vývoj spoločnosti
a znižuje kvalitu života jednotlivcovi, sociálnym skupinám, a tým aj celej spoločnosti. Na
základe skúmania subjektívneho vnímania bezpečnosti občanmi z hľadiska kriminality bolo
zistené, že občania Slovenskej republiky považujú kriminalitu za jeden z aspektov, ktorý
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najvýznamnejšie ovplyvňuje ich bezpečnosť. Napriek tomu, že z objektívneho hľadiska
(štatistika kriminality) sa na území Slovenskej republiky kriminalita znižuje, subjektívne
vnímanie kriminality občanmi sa nemení. Na tento účel je nevyhnutné občanom Slovenskej
republiky sprostredkovať objektívne ukazovatele bezpečnosti, aby sa aj subjektívne vnímanie
bezpečnosti z hľadiska kriminality občanmi Slovenskej republiky zlepšovalo. Viaceré vyspelé
štáty zverejňujú interaktívne mapy s bodovým označením rôznych trestných činov. Tieto
mapy kriminality sa líšia v závislosti od zverejňovaných druhov trestných činov, v miere
podrobnosti uvedených informácií, stupni aktualizácie či interaktívnosti máp. Existujúce
mapy kriminality v rámci Slovenskej republiky zobrazujú štatistické výstupy kriminality len
na úrovni vyšších územných celkov. Prezentované grafické údaje sú navyše nedostatočné z
hľadiska reálneho mapovania kriminality (najmä tzv. ohniská - miesta s častým výskytom
kriminality, časové zóny páchania kriminality, či indexy kriminality vybraných lokalít). Práve
tieto skutočnosti boli podnetom pre tvorbu nového hodnotenia úrovne kriminality vybraného
regiónu – interaktívna mapa kriminality.

Tento článok odporúčal na publikovanie vo vedeckom časopise Mladá veda:
prof. Ing. Zdeněk Dvořák, PhD.
Tento článok bol podporený inštitucionálnym grantovým projektom UNIZA
Interaktívna mapa priestupkov vybranej lokality KOR/1041/2020.
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