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PREDSLOV <<< 

Milí priatelia, 
 

rád využívam príležitosť prihovoriť sa Vám v tomto vydaní 
druhého ročníka informačno-vzdelávacieho bulletinu, ktorého 
prvé číslo je venované práve  prevencii kriminality. Naše spoločné 
aktivity proti negatívnym spoločenským javom, medzi ktoré patrí 
aj kriminalita, potvrdzujú, že je možná a aj nutná spolupráca navo-
nok takých vzdialených rezortov, ako sú rezorty vnútra a kultúry. 
Popri represii, ktorá je nevyhnutná pri odhaľovaní, vyšetrení 
a spravodlivom potrestaní trestných činov, je tu prevencia, ktorá 
má s kultúrou veľa spoločného a predstavuje to najhumánnejšie 
a najkultúrnejšie, čo možno urobiť pre človeka, aby sa nestal 
páchateľom ani obeťou trestného činu. A nemožno nespomenúť 
ani významnú ekonomickú stránku prevencie, spočívajúcu 
v tom, že vždy sa viac vypláca každému zlu predchádzať, ako 
potom naprávať chyby alebo odstraňovať škody spôsobené 
kriminalitou. 
 

Vládou Slovenskej republiky prijatá stratégia prevencie krimina-
lity poskytuje dostatok možností aj pre pracovníkov kultúrnych 
a osvetových zariadení, aby v práci predovšetkým s mládežou, 
v organizovaní voľnočasových aktivít, poskytovali priestor na jej 
zmysluplnú činnosť a zdravý rozvoj bez podstatnejšieho vplyvu 
negatívnych javov (alkoholizmus, tabakizmus, drogová závislosť, 
vandalizmus atď.). Kabinet sociálnej prevencie Národného osve-
tového centra prejavoval už v minulosti v tomto smere dostatok
skúseností a invencie. 

Oceňujem prácu všetkých pracovníkov prevencie v oblasti 
kultúry, ktorí často na základe dobrovoľnosti, nešetriac čas 
a energiu, sa celým svojím umom a srdcom venujú deťom, 
mládeži, ale i dospelým, aby takto šírili humánne posolstvo 
kultúry. Pretože len v kultivovaných vzťahoch je možná toleran-
cia a porozumenie medzi ľuďmi bez rozdielu na národnostnú, 
svetonázorovú či politickú príslušnosť. 

Príspevkami, ktorými sa odborníci v tomto bulletine vyjadrujú 
k aktuálnym témam a problémom, čo prináša život, chceme  
prispieť k orientácii pracovníkov kultúry tak, aby sme jednotne, 
koordinovane postupovali pri ich riešení. Časom, spolu s geo-
politickými zmenami či pokrokom v technike a technológiách 
vznikajú (ako ich odvrátená tvár) nové a nové problémy, ktorým sa 
treba venovať so zvýšeným úsilím (či je to migrácia, šikanovanie 
na školách alebo počítačová kriminalita a podobne). Ak chceme, 
aby sa prevencia kriminality – v zmysle Programového vyhláse-
nia vlády SR – stala záležitosťou celospoločenskou, pracovníci 
kultúry a osvety v tomto úsilí na žiadnom úseku nemôžu chýbať. 

                 

                             

Robert Kaliňák,
podpredseda vlády a minister vnútra SR,

predseda Rady vlády SR pre prevenciu kriminality

 

Vážení čitatelia,

   slovenská kultúra v celej svojej histórii popri rozvíjaní es-
tetického cítenia, kultivovaní zmyslu pre krásu a posilňovaní 
národného ducha plnila zároveň aj výraznú výchovnú funkciu. 
Jej súčasťou bolo i nabádanie k „predchádzaniu zlému“, čiže 
ku konaniu dobra, slušným medziľudským vzťahom, k úcte 
mládeže k starším a pod. Dnešnou terminológiou by sme túto 
oblasť kultúry mohli označiť aj pojmom sociálna prevencia, 
a hoci jej ciele sú v modernej spoločnosti zasiahnuté mnohými 
novými sociálnopatologickými javmi (nielen tradičným alkoholiz-
mom) oveľa širšie a sofistikovanejšie, jej podstatou stále zostáva 
to základné predchádzanie zlému.

   Môžem na tomto mieste preto len vyjadriť potešenie, že aj 
súčasná slovenská kultúra, dnes i na pevnej inštitucionálnej báze, 
plní túto dôležitú spoločenskú funkciu. Zároveň chcem oceniť 
systematické, už mnohoročné úsilie Národného osvetového cen-
tra a jeho kabinetu sociálnej prevencie – špecializovaného pra-
coviska nášho rezortu, ktoré sa zameriava a odborne garantuje 
špecifické aktivity prevencie rôznych sociálnopatologických javov 
v našej spoločnosti. Jedným z najrozšírenejších a spoločensky 
najnežiaducejších stále aj na Slovensku zostáva kriminalita a jej 
tradičné, ale i nové, rýchlo sa rozširujúce formy, ktoré sú často 
daňou za širokú liberalizáciu nášho spoločenského života, prílišné 
uvoľnenie predtým oveľa pevnejších a súdržnejších rodinných 
väzieb, strata pocitu solidarity s blížnymi, ale aj psychologicky 
a často i ľudsky nezvládnutý vpád nových technológií (počítačová 
kriminalita, nebezpečenstvá internetu) do nášho života.

    Tieto i ďalšie témy našich, aj uznávaných českých odborníkov 
sú obsahom tohto informačno-vzdelávacieho bulletinu rezortu 
kultúry, po roku opäť venovaného prevencii kriminality. Dokazuje, 
aká je táto téma najmä vo vzťahu k mládeži aktuálna a pálčivá. 
Svedčí o tom i nedávny odborný seminár zástupcov inštitúcií 
v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva kultúry SR, ktorý sa za-
oberal otázkami prevencie kriminality v kultúrno-osvetovej 
činnosti na Slovensku v súlade  so stratégiou prevencie krimina-
lity, prijatou vládou SR. Poznatky z jeho záverov prináša aj toto 
číslo bulletinu.     

    Rád by som tento krátky príhovor využil i na to, aby som ocenil 
veľmi dobrú spoluprácu rezortu kultúry s rezortom vnútra a Ra-
dou vlády SR pre prevenciu kriminality a rovnako s Policajným 
zborom SR. Len takouto vzájomnou koordinovanou a odborne 
fundovanou spoluprácou môžeme dosiahnuť, aby prevencia 
kriminality, zvlášť mládeže a detí, bola naozaj účinná, aby napĺňala 
to dávne, stále však aktuálne a rovnako ušľachtilé predchá-
dzanie zlému.   

     Marek Maďarič,
     minister kultúry SR

    Marek Maďarič,
    minister kultúry SR
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>>> PRÍSPEVKY ZO ZAHRANIČIA

V decembri 2003 bol ukončený dvojročný projekt Ministerstva 
školstva, mládeže a telovýchovy Českej republiky, ktorý sa 
zaoberal overovaním špeciálneho programu proti šikanovaniu 
v Zdravej škole. Výsledky sú povzbudivé. Dajú sa porovnať 
s účinnosťou svetoznámeho Olweusovho intervenčného pro-
gramu. Štyri mesiace po zavedení programu kleslo celkové 
šikanovanie v školách v priemere o 42,5 %. V triedach, kde pra-
covali členovia užšieho realizačného tímu, sa znížil výskyt pria-
meho i nepriameho šikanovania o 50 až 75 %. V kontrolnej škole 
zostal výskyt šikanovania nezmenený. Uvedené výsledky sú 
zvlášť cenné preto, že napriek preukázanej epidémii šikanovania 
na školách dosiaľ neexistuje overený program, ktorý by dokázal 
tomuto zlu čeliť. Jeden z kľúčových záverov: keby všetky základ-
né a stredné školy v ČR použili tento špeciálny program podob-
ným spôsobom, ako bol použitý na experimentálnej Zdravej 
škole, počet šikanovaných žiakov by sa v pomerne krátkom 
čase znížil o 255 tisíc obetí.

Čo je dobré vedieť o českom intervenčnom programe proti 
šikanovaniu? 

1. Tri základné charakteristiky programu

Základný variant Českého školského programu proti šikanovaniu 
je určený predovšetkým pre tie školy, ktorým sa podarilo 
vytvoriť priaznivú sociálnu klímu. Vychádzame z empirických 
a výskumných zistení, že je potrebné prepojenie všeobecných 
preventívnych programov, ktoré rozvíjajú bezpečné vzťahy 
medzi všetkými členmi školského spoločenstva, so špeciálnym 
programom proti šikanovaniu. Až kombinácia všeobecného 
a špeciálneho prináša zásadnú zmenu. Táto významná skutoč-
nosť býva nepovšimnutá.
Český program je špeciálny, celoškolský a stojí na trinástich 
kľúčových komponentoch.

Špeciálny program
Už sme sa zmienili, že dôležitou charakteristikou nášho pro-
gramu je jeho špeciálnosť. Znamená to, že tento intervenčný 
program sa zameriava výhradne na špecifickú primárnu 
a sekundárnu prevenciu. 
Nutná prepojenosť so sekundárnou prevenciou by nás mohla 
prekvapiť, avšak zložitosť šikanovania presahuje naše do-
terajšie predstavy. Máme na mysli v prvom rade dve kom-

plikácie. Zárodočné podoby šikanovania sa vyskytujú viac 
či menej vo všetkých školách. A môžeme dodať, že skoro 
vo všetkých triedach. Z tohto jednoduchého dôvodu je dôležité, 
aby pedagógovia vedeli diagnostikovať a liečiť počiatočné štá-
diá šikanovania. Ďalší problém spočíva v tom, že ani tá najlepšia 
škola nedokáže úplne zabrániť rozvinutému pokročilému šika-
novaniu. Pedagógovia musia vedieť spolupracovať v tomto prí-
pade s odborníkmi z terapeutickej a reštriktívnej oblasti. 

Predpoklad fungovania programu – celoškolský prístup
Ďalším zásadným rozmerom nášho programu je celoškolský 
prístup. Ak chce škola deti chrániť pred šikanovaním, musia 
všetci jej pracovníci túto úlohu prijať za svoju. Prevenciu nemôže 
robiť jeden človek, aj keď je výborný odborník a pracuje na plný 
úväzok. Jednotlivec môže iba „hasiť požiar“. O celoškolskom 
prístupe môžeme hovoriť vtedy, keď sa nám podarí včleniť 
špeciálny program proti šikanovaniu do systému školského 
vzdelávacieho programu.

Štruktúra – súbor hlavných komponentov
Poslednou podstatnou charakteristikou programu je zmysluplná 
štruktúra kľúčových komponentov. Zoznam možných opatrení 
proti šikanovaniu býva pri niektorých programoch veľmi dlhý. 
Aj napriek tomu môže ísť len o nakopenie rôznych metód, pri 
ktorých netušíme, ako fungujú. Na základe nášho projektu sa 
špecifikovalo 13 všeobecných kľúčových komponentov, ktoré 
by nemali v nejakej podobe chýbať v žiadnom programe:  

•   spoločné vzdelávanie a supervízie,
•   užší realizačný tím,
•   zmapovanie situácie a motivovanie pedagógov na zmenu,
•   spoločný postup pri riešení šikanovania,
•   prevencia na triednych hodinách,
•   prevencia vo vyučovaní,
•   prevencia v školskom živote mimo vyučovania,
•   ochranný režim,
•   spolupráca s rodičmi,
•   školské poradenské služby,
•   spolupráca so špecializovanými zariadeniami,
•   vzťahy so školami v okolí,
•   evalvácia.

ČESKÝ ŠKOLSKÝ PROGRAM PROTI ŠIKANOVANIU.
PERSPEKTÍVY

Dr. Michal Kolář 
etopéd a psychoterapeut, Česká republika
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Uvedieme niekoľko poznámok k piatim súčastiam programu.

Spoločné vzdelávanie a supervízie
Jednou z prvých úloh bolo naštartovanie vzdelávania v oblasti 
prevencie šikanovania. Ťažko sa dá niečo zmeniť, keď peda-
gógovia o probléme nič nevedia a nemajú žiadnu predstavu, 
čo sa dá urobiť na ochranu detí pred šikanovaním. Vzdelávanie 
sa realizovalo prostredníctvom modulového kurzu nazvaného 
Špeciálny školský program proti šikanovaniu. Vyučovanie alebo 
skôr výcvik prebiehal v škole a zúčastňovali sa na ňom všetci 
pedagógovia.

Zmapovanie situácie v škole a motivovanie pedagógov na 
zmenu situácie
Ďalšou podstatnou súčasťou programu bolo zmapovanie 
situácie v celej škole. Je to dôležitý moment pre motivovanie 
pedagógov. Pochopiteľne, oboznámenie s výsledkami musí byť 
citlivé a fundované.
Prakticky to znamenalo, že sme vykonali na začiatku školského 
roka zisťovanie od štvrtých do deviatych tried. Deti spätne 
hodnotili svoje vzťahy so spolužiakmi za minulý školský rok. 
Výsledky boli prezentované na 2. kurze. (Orientačné mapo-
vanie vzťahov u detí v nižších triedach prebiehalo neskôr, 
až po absolvovaní 2. a 3. kurzu, a realizovali ho s deťmi triedne 
učiteľky prostredníctvom hier, maľovania a pod.)

Spoločný postup pri riešení šikanovania 
Tretím kľúčovým opatrením, o ktorom sa tu zmienim, je do-
hoda pedagógov, ako postupovať pri riešení šikanovania. 
Bez toho nemá škola šancu dieťaťu pomôcť. Konkrétne boli 
rozpracované dva okruhy základných scenárov. Prvý okruh 
zahŕňal situácie, ktoré zvládne škola sama. Prakticky to zna-
menalo zoznámenie s postupmi prvej pomoci pri počiatočných 
štádiách šikanovania a zvládnutie „rámcového“ triedneho 
programu na riešenie zárodočných štádií šikanovania. Druhý typ 
scenára sa týkal situácií, keď škola potrebuje pomoc zvonku a je 
potrebná jej spolupráca so servisnými zariadeniami a políciou. 
Išlo o stanovenie kľúčových krokov v krízovom scenári: jednak 
pri odhalení pokročilej formy šikanovania, rozpoznaní neob-
vyklých foriem tohto fenoménu a tiež pri výbuchu skupinového 
násilia, tzv. školského lynčovania. Uvedené štandardné metódy 
a „smernice“ pre mimoriadny režim boli v rámci projektu prijaté 
ako záväzné. Počas realizácie sa, samozrejme, takéto situácie 
vyskytli a dohovorené „algoritmy“ významne prispeli k vyriešeniu 
i veľmi komplikovaného šikanovania.

Prevencia na triednych hodinách
Ďalším opatrením bolo rozbehnutie prevencie na triednych ho-
dinách. V podstate išlo o to, aby triedni učitelia začali pracovať 
so skupinovou dynamikou triedy. Z pohľadu úspechu programu 
to bola zásadná vec. Otázkou však bolo, ako učiteľov získať? 
Osvedčil sa modulový výcvikový kurz, ktorého podstatnou sú-
časťou bola príprava na prácu so skupinou. Po jeho absolvovaní 
sa začala systematická práca triednych učiteľov. Učitelia dostali 
vypracovaný „rámcový“ program špecifickej primárnej preven-
cie, ktorý mal štyri až päť častí.
Filozofia, komunitné základné princípy, pravidlá, postupy a me-
tódy vychádzali zo Základného intervenčného programu (ďalej 
ZIP) pre počiatočné štádia šikanovania.
Vychádzali sme z toho, že špecifická primárna prevencia
a liečba počiatočných štádií šikanovania prostredníctvom ZIP 
majú veľa spoločného. Zárodočné podoby šikanovania sa vysky-
tujú viac či menej všade. Z tohto hľadiska triedny učiteľ musí 
urobiť v určitej minimálnej miere vždy sekundárnu prevenciu. 

Spolupráca so špecializovanými inštitúciami
Nakoniec spomenieme ešte jedno kľúčové opatrenie – 
a tým je spolupráca so špecializovanými zariadeniami. Na 
jednom z prvých supervíznych stretnutí bola so zástupcami 
školských servisných zariadení (v našom prípade to bola SVP 
Domino a i.) a odborníkmi zo štátnych a neštátnych inštitúcií 
(polícia, OSV a oddeleniami sociálnej prevencie OÚ, OS Salin-
ger atď.) dohovorená pomoc najmä pri riešení šikanovania, ktoré 
škola sama nezvládne. V projekte je stanovený koordinovaný 
postup jednotlivých inštitúcií pri riešení problému šikanovania. 
Tento spôsob spolupráce posunul pomoc školám na novú 
kvalitu a je inšpiratívny aj pre ostatné kraje. 

2. Špecifiká českého školského programu 

Pre efektívne využívanie školských intervencií je dôležitá 
analýza úspešnosti, prípadne neúspešnosti konkrétnych pro-
gramov. V tomto zmysle upozorníme na hlavný rozdiel medzi 
českým programom a programom profesora Olweusa. Vidíme 
to v metodike sekundárnej prevencie – v riešení existujúceho 
šikanovania. Domnievame sa, že práve tu narážame na slabinu 
Olweusovho programu. V tejto oblasti obsahuje jeho, ale i ďalšie 
príbuzné programy nešťastné omyly. Napríklad Olweus ne-
pracuje s faktom zásadnej odlišnosti riešenia pri počiatočných 
a pri pokročilých štádiách šikanovania. Nepočíta ani s výskytom 
tzv. nezvyčajných foriem šikanovania, ktoré vyžadujú doladenie 
našich metód. Chýba mu diferenciálna diagnostika a metodika 
alternatívnej liečby šikanovania. Metódy pomoci nerešpektujú 
skryté zákonitosti šikanovania – vnútorné štádiá ochorenia 
skupiny, mechanizmus závislosti medzi agresorom a obeťou, 
zakrývajúci systém (jeho základný i rozšírený variant), špecifiká 
nezvyčajných foriem šikanovania, praktickú klasifikáciu iniciáto-
rov šikanovania atď. Celkovo tu chýba dôraz na systematickú 
prácu so skupinovou dynamikou školského šikanovania, ktoré 
je potrebné v kontexte nápravy chápať ako závažné ochorenie 
skupinovej demokracie. 

Záver a perspektívy
V rámci dvojročného projektu Ministerstva školstva, mládeže 
a telovýchovy ČR sa podarilo vytvoriť a uviesť do života pôvod-
ný český špeciálny program proti šikanovaniu v Zdravej škole. 
Dosiahnuté výsledky sú veľmi povzbudivé, majú svetové para-
metre. 

Otázkou zostáva, ako je možné overený účinný program čo 
najlepšie využiť na ochranu detí pred šikanovaním.  

V roku 2005 bol vďaka iniciatívnemu záujmu a finančnej podpore 
Nadácie O2 (predtým Nadácia Eurotel) naštartovaný trojročný 
projekt MIŠ – minimalizácia šikanovania, v ktorom je program 
zavedený na 17 školách. Úlohou projektu je pripraviť program na 
systémové zavedenie do českých škôl. Konkrétne to znamená 
vyškolenie lektorov, zavedenie programov do experimentálnych 
škôl a vyhodnotenie jeho efektivity vo väčšom meradle.

Ak by sme použili prirovnanie s rakovinou, sme vo fáze vyvi-
nutého lieku, ktorý treba riadne otestovať a následne ho urobiť 
široko dostupným – informovať o jeho vzniku pedagógov a ve-
denie škôl a na druhej strane rodičov, aby od svojej školy žiadali 
aktívne zapojenie do boja so šikanovaním.

Použitá literatúra je k dispozícii u autora.
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ZÁKLADNÉ TEORETICKÉ VÝCHODISKÁ VÝSKUMU MEDZINÁRODNÝCH 
MIGRAČNÝCH PROCESOV Z HĽADISKA KRIMINOLÓGIE

PhDr. Marína Luptáková 
Inštitút pre kriminológiu a sociálnu prevenciu, Praha

Migračné procesy zohrávali v priebehu celej histórie ľudstva 
dôležitú úlohu v rozvoji jednotlivých regiónov a pri formovaní 
etnickej skupiny obyvateľstva. V 20. storočí sa tieto výrazne zin-
tenzívnili. 

Podľa expertných odhadov OSN na počiatku tretieho milénia na 
zemeguli žilo 175 miliónov migrantov – ich počet sa vtedy za 
posledné štvrťstoročie zdvojnásobil. Každoročne krajinu svojho 
pobytu zmení 5 miliónov ľudí. Každú minútu deväť migrantov 
prekračuje niektorú zo štátnych hraníc.

Súčasne s nárastom absolútneho počtu migrantov narástol
aj percentuálny podiel migrantov v celosvetovej štruktúre oby-
vateľstva z 2,3 % v roku 1965 na 2,9 % v roku 2000.

Narastá aj počet štátov, ktoré sú „vtiahnuté“ do migračných 
pohybov obyvateľstva. Podľa výskumov Medzinárodnej orga-
nizácie práce v priebehu rokov 1970 – 1990 počet štátov, ktoré 
prijali migrantov (percipienti) vzrástol z 39 na 67 štátov a počet 
štátov, ktoré „dodávali“ migrantov (donorská krajina), vzrástol 
z 29 na 55 štátov a počet tých štátov, ktoré boli súčasne „perci-
pientmi aj donormi“ v rámci migračných pohybov obyvateľstva, 
narástol zo 4 na 15 štátov.

Sedem najbohatších krajín sveta (Nemecko, Francúzsko, Veľká 
Británia, Taliansko, Japonsko, Kanada, USA) má na svojom 
území asi tretinu svetovej populácie migrantov. V západnej Eu-
rópe sa ich na konci 20. storočia nachádzalo viac než 20 mi-
liónov.

Mení sa skladba a charakter migrácie, do pozadia ustupuje 
tradičné sťahovanie migrantov s cieľom zmeny trvalého pobytu 
a naproti tomu narastá počet krátkodobých (cyklických) migrácií 
s opakovanými návratmi do materskej krajiny. 

Rozvoj migrácie napomohli aj revolučné zmeny v dopravnej 
a informačnej infraštruktúre. V 90. rokoch minulého storočia 
cena priemerného cestovného bola trikrát nižšia než v 30. rokoch 
20. storočia. Zintenzívnila sa informačná výmena. Za ostatných 
desať rokov počet medzinárodných telefonátov narástol o 500 %.
Nakoniec internet vôbec zrelativizoval pojem vzdialenosti a hra-
níc z hľadiska výmeny informácií.

Aktivizácia migrácie je súčasťou procesu globalizácie. Na konci 
90. rokov minulého storočia podiel exportu dosahoval už jednu 
štvrtinu vyrobenej produkcie a služieb v svetovej ekonomike. 
Rastúci voľný pohyb tovarov a kapitálu si vynucuje tiež rastúci 
voľný pohyb ľudských zdrojov.

Zosilnenie medzinárodnej migračnej mobility je nielen dôsled-
kom prehĺbenia rozdielu v úrovni ekonomického rozvoja a bla-
hobytu medzi rozvinutými a rozvojovými krajinami sveta, ale tiež 
narastajúcich demografických disproporcií – najrýchlejší príras-
tok obyvateľstva zaznamenávajú predovšetkým najchudobnejšie 
krajiny „tretieho sveta“.

Medzi závažné príčiny intenzifikácie migrácie bezpochyby patrí 
spoločenská nestabilita. Porušovanie ľudských práv, medziet-
nické a občianske konflikty a vojny, ktoré existujú v rade štátov 
a regiónov, veľmi často menia pokojné domáce obyvateľstvo 

na prenasledovaných utečencov, ktorí sa snažia dostať sa do 
bezpečia. Dôležitým príspevkom k zintenzívneniu procesov me-
dzinárodnej migrácie od 90. rokov minulého storočia boli kar-
dinálne geopolitické zmeny v strednej a východnej Európe, 
ktoré umožnili voľný pohyb obyvateľstva, predtým rigidne kon-
trolovaný panujúcimi totalitnými režimami.

Migráciu napomáha tiež prehlbujúca sa integrácia krajín EÚ. 
V protiklade s celosvetovými tendenciami je však pre Európu 
charakteristické znižovanie tempa rastu počtu obyvateľstva 
a starnutie majoritnej populácie. Podľa údajov Eurostatu sa po-
čet obyvateľov Európskej únie zvýšil v období rokov 1975 – 
1995 z 349 miliónov na 372 miliónov (o 6,6 %), pričom podiel 
vekovej skupiny obyvateľov starších ako 65 rokov vzrástol za 
uvedené obdobie z 13 % na 15,4 %. Podľa odhadov Eurostatu 
počet obyvateľ „starých“ členských štátov EÚ sa zvýši za 30 ro-
kov (1995 – 2025) o 14 miliónov – z 372 miliónov na 386 milió-
nov, teda o 3,4 %, a po roku 2025 počet obyvateľov v tejto časti 
Európy začne rapídne klesať, súčasne sa však bude zvyšovať 
podiel dôchodcov – v roku 2025 ich bude 22,4 %.

Pre EÚ zostává nezodpovedaná kardinálna otázka, kto v budúc-
nosti zaistí chod európskych ekonomík a spokojný život čoraz 
početnejších generácií dôchodcov. Pri zachovaní súčasnej úrov-
ne pôrodnosti a úmrtnosti a pri neexistencii migračných pohybov 
by Európska únia do roku 2050 stratila 77 miliónov obyvateľov 
– t. j. došlo by k poklesu z 375 miliónov na 298 miliónov.

Zvládnutie problematiky výskumu, ale aj regulácie kontroly 
medzinárodnej migrácie na úrovni jednotlivých štátov či ich re-
gionálnych zoskupení sa odvíja predovšetkým od vymedzenia 
základných postulátov spojených s fenoménom medzinárodnej 
migrácie.

V otázke definície pojmu medzinárodná migrácia neexistuje 
v odbornej literatúre jednotnosť. Anglický analytik J. Salt preto 
oprávnene zdôrazňuje, že v tradičnom poňatí medzinárodná 
migrácia bola synonymom pre premiesťovanie obyvateľstva 
z jedného štátu do druhého štátu s cieľom získať tam trvalý alebo 
dlhodobý pobyt; v súčasnosti však tento pojem nadobúda širší 
význam, pretože zahŕňa rôznorodé typy a formy premiesťovania 
obyvateľstva, ktoré často podliehajú vnútornej premene.

Analytici sú zajedno len v tom, že závažným atribútom me-
dzinárodnej migrácie musí byť vždy prekročenie štátnych hra-
níc, pričom prekročenie štátnej hranice je kľúčom na riade-
nie procesu medzinárodnej migrácie v zmysle ovplyvňovania 
charakteru, intenzity, smerovania medzištátneho premiesťovania 
obyvateľstva. Ustanovenie pohraničného režimu a podmienok, 
za akých je možné prekročiť hranice, je jednou zo základných 
prerogatív každého štátu a znakom jeho suverenity.

Švédsky autor T. Hammar zdôrazňuje, že medzinárodná mi-
grácia súvisí nielen s prekračovaním štátnych hraníc zo strany 
obyvateľstva, ktoré sa premiestňuje, ale aj so zmenou miesta 
pobytu (prechodného alebo trvalého) migrantov.

V podstate identickým stanoviskom sa prezentuje aj Medzi-
národná organizácia práce vo svojich pravidelných výročných 
správach, keď uvádza, že „medzinárodná migrácia je spojená 



s prekračovaním jednej alebo niekoľkých štátnych hraníc a so 
zmenou právneho štatútu migrantov“.

Je samozrejmé, že regulácia právneho štatútu migrantov pro-
stredníctvom príslušného zákonodarstva sa stáva dôležitým 
inštrumentom štátneho usmerňovania medzinárodných migrač-
ných procesov.

Mnoho analytikov zároveň uvádza, že niektoré cesty do za-
hraničia, napríklad turistické, rekreačné, služobné, študijné a lie-
čebné pobyty či umelecké hosťovanie, nespadajú do kategórie 
medzinárodnej migrácie, pretože ich uskutočnenie nie je viazané 
na súhlas príslušného štátneho orgánu, umožňujúci pracovať 
či podnikať v cieľovej krajine, alebo analogickým súhlasom na 
trvalý alebo dlhodobý pobyt.

Anglický autor J. Salt však píše, že napríklad turistické pobyty 
sú často len prológom k budúcej medzinárodnej migrácii: dnes 
turisti a zajtra migranti získavajú takýmto spôsobom informácie 
o krajine svojich migračných ašpirácií.

Priechodnosť „demarkačnej línie“ medzi turistickým pobytom 
a medzinárodnou migráciou treba vidieť aj v iných súvislostiach: 
mnoho súčasných imigrantov, ktorí sa natrvalo usídlili vo svojej 
cieľovej krajine, prekračovalo hranice ako turisti.

Medzinárodná migrácia sa v odbornej literatúre prevažne inter-
pretuje ako realizácia práva na slobodný pohyb osôb a súčasne 
ako prejav ich slobodného rozhodnutia zotrvať v konkrétnej kra-
jine alebo z nej vycestovať.

História ľudstva však pozná aj veľa situácií, keď jednotlivci alebo 
skupiny ľudí boli traktované ako „bábky“ v rámci teritoriálneho 
premiesťovania obyvateľstva, ako to bolo v prípade obchodu 
s otrokmi, rôznych deportácií, etnických čistiek či násilných 
výmen „problémových“ skupín obyvateľstva medzi zmluvnými 
štátmi.

Z hľadiska medzinárodného práva a zákonodarstva jednotlivých 
štátov vynútení migranti spadajú do právnej kategórie utečencov, 
žiadateľov o azyl, vynútených presídlencov a pod.

Vynútená migrácia má síce ďalekosiahle sociálne dôsledky, 
no keďže obsahuje elementy mimoekonomického donútenia, 
mnohí autori ju nepovažujú na rozdiel od dobrovoľnej migrácie 
za súčasť medzinárodných migračných pohybov.

Tento názor je však neopodstatnený, a to z toho dôvodu, že 
mimoekonomické donútenie rôznej intenzity sa podieľa na 
prijatí každého rozhodnutia presídliť sa v rámci medzinárod-
nej migračnej mobility obyvateľstva. Vonkajšie pôsobenie mi-
moekonomického donútenia je totiž permanentne prítomné, 
a to dokonca i v prípadoch rozhodovania pre dobrovoľnú mi-
gráciu, keď sa ľudia sťahujú za prácou za hranice domovského 
štátu s cieľom zlepšiť svoju ekonomickú situáciu – zaangažovaní 
migranti si však často neuvedomujú pôsobenie vonkajších mi-
moekonomických tlakov na vlastné rozhodnutie.

Z hľadiska typológie delíme migráciu nielen na vynútenú 
a dobrovoľnú, ale tiež podľa týchto kritérií: dĺžka pobytu 
v zahraničí, frekvencia ciest migrantov do zahraničia, motivácia 
migrácie, právny štatút migrantov a pod.

Pretože jednotlivé prejavy medzinárodnej migrácie obyvateľstva 
spĺňajú spravidla kritériá niekoľkých typov medzinárodnej mi-
grácie súčasne, ich typologizácia nemôže byť jednoznačná ani 
definitívna. 
Podľa dĺžky pobytu rozlišujeme tzv. nezvratnú (plnú, stacionár-
nu) migráciu, spojenú so zámerom trvalého usídlenia v cieľovej 

krajine, a migráciu predpokladajúcu návraty do domovskej kra-
jiny – cyklickú (zvratnú) migráciu.

Do kategórie tzv. nezvratných migrácií patria aj reemigrácia 
a repatriácia, teda návraty osôb, ktoré prežili časť svojho života 
alebo sa dokonca narodili mimo svojej domovskej krajiny a vráti-
li sa do krajiny svojho pôvodu.

Naproti tomu cyklickú migráciu môžeme definovať ako časovo 
limitovanú migráciu – uskutočňuje sa v rámci ohraničeného ob-
dobia, po zavŕšení ktorého sa migrant vráti do svojej domovskej 
krajiny. 

S ohľadom na kritérium motivácie medzinárodnej migrácie je 
dnes najrozšírenejšou podobou pracovná migrácia (migrácia 
pracovnej sily), ktorá zahrnuje výjazdy migrantov z jednej krajiny 
do druhej s cieľom získať zamestnanie.

Tieto migrácie majú prevažne zvratný charakter, charakter 
pohybu tzv. pendlerov (tzv. kyvadlová migrácia) a v prvom rade 
zahrnujú sezónne práce v poľnohospodárstve, stavebníctve, 
v turistickom ruchu, ale aj iné druhy prác v tých segmentoch 
ekonomiky hostiteľskej krajiny, kde sa koncentruje adekvátny 
dopyt.

Z hľadiska motivácie migrácie je vhodné rozlišovať tiež ekono-
mickú migráciu, ktorá okrem už uvádzaných podôb pracovnej 
migrácie zahŕňa aj migráciu podnikateľov do zahraničia s cieľom 
realizovať v hostiteľskej krajine svoje podnikateľské zámery. 
Čoraz dôležitejším komponentom ekonomickej migrácie sa 
v intenciách prebiehajúcich procesov globalizácie stáva intelek-
tuálna migrácia vysokokvalifikovaných odborníkov, vedcov, 
umelcov: hostiteľská krajina pre špičkových intelektuálov 
poskytuje oveľa lepšie ekonomické podmienky než ich mater-
ská krajina, a preto sa táto kategória intelektuálov veľmi často 
v hostiteľskej krajine trvale usídľuje.

Typologicky dôležité je rozlišovať tzv. nezákonnú (nelegálnu, 
neregulovanú) migráciu, ktorá je dôsledkom porušovania pra-
vidiel vstupu, pobytu alebo vykonávania ekonomickej činnosti 
v hostiteľskej krajine zo strany migrantov. V ostatných rokoch 
sa tento typ migrácie čoraz väčšmi kriminalizuje a mení na 
vysokoziskovú a lukratívnu súčasť biznisu zločineckých štruktúr 
(pašovanie a obchodovanie s ľuďmi, prevádzanie a pod.).

Uvedený náčrt typológie jednotlivých podôb medzinárodnej 
migrácie si, prirodzene, nenárokuje, že bude vyčerpávajúci. 
Používajú sa aj iné kritériá, ktoré charakterizujú medzinárodnú 
migráciu, napríklad sa hovorí o študijnej, rodinnej, etnickej, eko-
logickej, tranzitnej migrácii; v rámci migračných procesov sa 
rozlišuje medzi štatútom emigranta a imigranta  a pod.

Na záver krátkej exkurzie do oblasti terminológie medzinárodnej 
migrácie uveďme, že v odbornej verejnosti prebiehajú diskusie 
na túto tému a sú nielen vedecky relevantné, ale majú i svoj 
pragmatický rozmer, pretože umožňujú presné vymedzenie poj-
moslovia, ktoré následne slúži zákonodarstvu.

Na zvládnutie problematiky výskumu a regulácie medzinárodnej 
migrácie však nepostačuje len vymedzenie základných pojmov 
s ňou spojených, ale je tiež potrebné urobiť analýzu medzinárod-
nej migrácie v kontexte aprobovaných migračných teórií.

V odbornej literatúre nájdeme až 17 migračných teórií. Väčšina 
autorov sa však prikláňa k názoru, že dostačuje je 5 základných 
teórií, ako minimálny teoretický základ. 
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Neoclassical economic approach chápe migráciu ako prostrie-
dok vyrovnávania rozdielov medzi krajinami, z ktorých migračné 
krajiny majú vyspelú ekonomiku, vysoké platy a zároveň trpia 
nedostatkom pracovných síl, zatiaľ čo emigračné krajiny majú 
menej vyspelú ekonomiku, s malými platmi, ale s veľkou záso-
bárňou pracovných síl. Táto teória zdôrazňuje, že jedinec mi-
gruje tam, kde je podľa neho saldo očakávaných ziskov a strát 
najväčšie.

World system theory interpretuje migráciu v súvislosti so 
všeobecnými makromodelmi sociálno-ekonomického a politic-
kého vývoja. Vysávanie bohatstva, resp. nadväzujúce nerovno-
merné rozloženie bohatstva a príležitostí je hlavným motorom 
migračných pohybov.

Dual labour market theory proklamuje, že medzinárodná migrá-
cia vyviera z neustáleho dopytu po migračnej pracovnej sile vo 
vyspelých spoločnostiach. Tá potom dotuje sekundárny pra-
covný sektor, ktorý je pravým opakom primárneho; sekundárny 
sektor je typický malou atraktivitou s nízkymi mzdami, nestabil-
nými podmienkami, malou pravdepodobnosťou zlepšenia pod-
mienok i kariérneho rastu.

Network theory zdôrazňuje v migračnom procese význam medzi-
ľudských väzieb, keď krajania usadení už skôr v cieľovej krajine 
znižujú ďalším „spriazneným“ prichádzajúcim cenu a riziko 
z pobytu, a, naopak, zvyšujú očakávané zisky, a tým teda zvyšujú 
pravdepodobnosť sťahovania.

Institutional theory zdôrazňuje vplyv inštitucionálnych subjektov 
(vládnych a nevládnych), ktoré významným spôsobom formujú 
vzorce migračného správania populácie.

Uvedené teórie je možné rozdeliť na dve skupiny. Prvá skupina 
teórií sa sústreďuje na úlohu jednotlivca, rodiny a domáceho hos-
podárstva v procesoch medzinárodnej migrácie. Druhá skupina 
teórií naproti tomu skúma v týchto procesoch úlohu spoločnosti, 
štátu či svetového spoločenstva a vzťahy medzi aktérmi svetovej 
ekonomiky a politiky. Fundovaná vedecká analýza dynamiky 
a tendencií medzinárodnej migrácie predpokladá prepojenosť 
prístupov charakteristických pre prvú a druhú skupinu teórií 
medzinárodnej migrácie.

Na základe analýzy literatúry venovanej tejto problematike mô-
žeme konštatovať, že prevláda ekonomický prístup interpre-
tácie medzinárodnej migrácie. Pre tento prístup je charakteris-
tický pohľad na migráciu ako na funkčný mechanizmus 

prerozdeľovania pracovnej sily a migranti sú vnímaní predovšet-
kým ako ekonomicky aktívni jedinci.

Podľa významného amerického autora Massey D. S. me-
dzinárodná migrácia vzniká v sociálnych, ekonomických, poli-
tických a psychologických transformáciách, ktoré sprevádzajú 
proces vytvárania trhu a celkový rozvoj: tak ako sú staré eko-
nomické štruktúry nahradzované novými, trhovými mechaniz-
mami, pracovníci sú vytrhnutí zo svojich pracovísk a vrhnutí na 
nové, neisté pracovné trhy. To isté sa týka novej, rodiacej sa sféry 
podnikateľov, ktorí sa snažia podnikať bez toho, aby mali dobre 
fungujúce kapitálové a poisťovacie trhy. Súčasne vstupujú na trh 
noví spotrebitelia, ktorým však nie sú v prvopočiatkoch trhovej 
ekonomiky prístupné v potrebnej miere pôžičky. To všetko 
ovplyvňuje migráciu. Vyslaním člena rodiny do vyspelejšieho 
zahraničia domácnosť diverzifikuje svoje zdroje príjmov a redu-
kuje riziko ich možnej straty. Vďaka vyšším mzdám v cieľovej 
krajine dočasná pracovná migrácia ponúka prostriedky na rých-
lu akumuláciu peňazí.

Len čo raz osoba migruje a vracia sa späť domov, nie je už tou 
osobou, akou bola pred migráciou. Skúsenosť nadobudnutá 
prácou a životom vo vyspelej ekonomike vyvoláva nezvratné
zmeny v motivácii jednotlivca a pravdepodobnosť jeho migrač-
ných pohybov sa zvyšuje.

Toto poňatie migrácie prominentného amerického autora 
Masseyho D. S. je bezpochyby inšpiratívne. Vzniká však zákonite 
otázka, či práve tento prístup môže nájsť odpovede na špecifické 
problémy, ktoré skúma kriminológia v rámci svojej analýzy pro-
cesov medzinárodnej migrácie.

Kriminológia ako integrálna súčasť širšieho kontextu spolo-
čenských vied, samozrejme, nebagatelizuje poznatky, ktoré 
prináša výskum medzinárodnej migrácie z pohľadu ekonomiky, 
demografie, sociálnej geografie, histórie, sociológie, ale tvorivo 
na ne nadväzuje, avšak najbližší z predmetov kriminológie je 
výskum medzinárodnej migrácie predovšetkým z hľadiska jej 
inštitucionálnej teórie. Súvisí to s tým, že jedným z kľúčových 
problémov kriminológie je otázka úlohy a funkcií štátnych inšti-
túcií v rámci prevencie a boja proti rôznym prejavom kriminality. 
Výskum medzinárodnej migrácie z pohľadu kriminológie sa pre-
to musí sústrediť na okruh takých problémov, ako sú úloha štátu 
v rámci kontroly migrácie a ochrany štátnych hraníc a tiež spoji-
tosti medzinárodnej migrácie s otázkami národnej bezpečnosti 
štátu.

Použitá literatúra je k dispozícii u autorky.



>>> TEORETICKÉ PRÍSPEVKY

Kriminalitu mládeže, juvenilnú kriminalitu, nemožno považovať 
za žiaden historický prežitok ani za fenomén súčasnosti. Ako 
osobitá forma kriminality, či už na jej špecifickosť nazeráme 
z hľadiska osobnosti, veku, vývojovej úrovne samotného pá-
chateľa, alebo z akéhokoľvek iného pohľadu vyjadrujúceho 
odlišnosť, vždy narážame na známku mimoriadnosti, ktorú 
v sebe obsahuje. Jej mimoriadnosť či zvláštnosť je potrebné 
vidieť predovšetkým v jej schopnosti predurčiť, a to najmä sme-
rom do budúcnosti, kriminalitu nasledujúcich rokov.

Deti – maloletých, mladistvých, neplnoletých a aj tzv. mladých 
dospelých, všetkých možno z kriminologického hľadiska za-
radiť do jednotnej skupiny, ktorú môžeme pre účely skúmanej 
problematiky vymedziť termínom mládež. Predstavuje jeden 
z najcitlivejších elementov z hľadiska jednotlivých členov spo-
ločnosti. V čo najširšej miere dokáže mládež nasávať informácie, 
podliehať aktuálnym vplyvom, prejavujúcim sa v správaní 
a konaní. V nej možno s podstatnou určitosťou vidieť orientáciu 
a chod spoločnosti. Nie nadarmo sa vraví, že práve ona je 
odrazom spoločnosti samej. V súvislosti s kriminalitou mládeže 
by sme sa mali zamerať, v spojitosti so skúmaním trestno-
právnych noriem, predovšetkým na skupinu už trestne zodpo-
vedných osôb, tzv. mladistvých páchateľov. Musíme však 
v tomto kontexte vziať do úvahy, že konania inak trestného sa 
dopúšťajú aj osoby – deti, ktorých vek je pod hranicou trestnej
zodpovednosti. V tomto prípade používame skôr pojem delik-
vencia maloletých, a nie kriminalita, pretože kriminalitou rozumie-
me len trestné činy spáchané trestne zodpovednými osobami 
(pokiaľ by sa konania, ktoré je v zmysle trestnoprávnych noriem 
trestným činom, dopustila osoba, ktorá v čase jeho spáchania 
ešte nedovŕšila štrnásty rok svojho veku, nie je trestne zodpoved-
ná). V zmysle § 94 zákona č. 300/2005 Z. z. – trestného zákona, 
„osoba, ktorá v čase spáchania trestného činu dovŕšila štrnásty 
rok a neprekročila osemnásty rok svojho veku, sa považuje za 
mladistvú“.

Z dostupných štatistických údajov vyplýva, že v porovnaní so 
všeobecnou kriminalitou sa kriminalita mládeže pohybuje okolo 
hranice dvadsať percent. Na tejto úrovni kulminuje už dlhší čas. 
V roku 2006, t. j. v prvom roku účinnosti platného trestného záko-
na, tak ako to vyplýva z dosiaľ uverejnených štatistík generálnej 
prokuratúry, bolo stíhaných 3 541 mladistvých. V roku 2005 bolo 
stíhaných 3 799 mladistvých. Z hľadiska skladby trestných činov 
boli primárne spáchané majetkové trestné činy (najmä krádež), 
ďalej násilné trestné činy (násilná kriminalita), trestné činy, ktoré 
môžeme zaradiť do skupiny tzv. mravnostnej kriminality, a na-
pokon sa objavili aj časté prípady tzv. ekonomickej kriminality. 
Pri poukázaní na tieto príslušné štatistické údaje treba mať na 
mysli, že ich zrelatívňuje latentná kriminalita, kriminalita, ktorú 
orgány činné v trestnom konaní neregistrujú.

Nepochybne jednou z najvýznamnejších otázok, ktoré sa vy-
nárajú vo všeobecnosti v súvislosti s problémom kriminality, a to 
nielen kriminality mládeže, je možnosť jej znižovania a zároveň 

vytvorenia aktívnych a efektívnych nástrojov na jej predchádza-
nie – prevencia kriminality. Prevencia kriminality sa v súčasnosti 
chápe ako proces tvorby sústavy realizácie aktivít a opatrení, 
ktoré majú za cieľ znížiť rozsah a závažnosť kriminality. Teória delí 
systém prevencie na primárnu, sekundárnu a terciárnu preven-
ciu. Všeobecnými nástrojmi boja proti zločinnosti sú, v zmysle 
známych teoretických poznatkov, prostriedky trestnoprávne 
a spoločensko-preventívne. Pri zistení dominantnej príčiny krimi-
nality sú schopné v boji s ňou vhodne napomáhať. Za trestno-
právne prevenčné prostriedky považujeme najmä samotné 
trestnoprávne normy, ktoré však na to, aby mohli zohrávať ro-
zhodujúci prevenčný vplyv, musia zodpovedať požiadavkám 
spoločenského vývoja. Zároveň musia byť dotvárané účinným 
aplikačným systémom. Z hľadiska spoločenských preventívnych 
prostriedkov zohrávajú osobitú úlohu: rodina, školská výchova, 
využívanie voľného času, mentálne problémy, alkoholizmus, 
drogy.  

Je ťažké stanoviť, ktorej skupine týchto prevenčných prostried-
kov poskytnúť miesto primárne a ktorej miesto sekundárne. 
Názory sa rôznia, a to aj napriek tomu, že by sa mohlo javiť, 
že v dnešnej spoločnosti prevládajú tendencie rozhodujúceho 
prevenčného vplyvu so zameraním na úvahu: čím prísnejší trest, 
tým efektívnejší systém. S tým je však spojená hrozba nepri-
meranej represie, ktorej konečným výsledkom môže byť úplný 
opak požadovaného. My sa v tomto smere domnievame, že 
prepojenosť oboch profylaktických systémov je neoddeliteľná 
až do tej miery, že žiaden z nich nemožno nadraďovať oproti 
druhému. 

Ako sme už uviedli, kriminalita mládeže, vzhľadom na svoju 
špecifickosť, vyžaduje osobité nástroje a spôsoby prístupu aj 
z hľadiska samotnej vedy o zločinnosti. Nepochybne je to tak aj 
pri hľadaní a aplikovaní prostriedkov ochrany. Vychádzajúc zo 
zvláštneho statusu mládeže, je primárne potrebné predchádzať 
protispoločenskému konaniu charakterizovanému ako trestné, 
prostredníctvom spoločensko-výchovných opatrení, a až sekun-
dárne formou trestnoprávneho postihu. Nenahraditeľnú úlohu 
v tomto smere zohráva štát, ktorého poslaním je doplniť spo-
menuté nástroje vybudovaním účinného, efektívneho a kom-
plexného inštitucionálneho systému profylaktickej činnosti.

Trestný zákon v platnom znení sa pokúša napĺňať úlohu pre-
vencie kriminality mládeže prostredníctvom represie. Je to 
nepochybné, veď ide o jedno z hlavných poslaní trestného 
práva – odstrašenie prostredníctvom uloženia sankcie. Podľa 
vzoru predchádzajúcich trestných kódexov (hmotnoprávneho 
aj procesnoprávneho) možno aj naďalej vnímať prejav zásady 
podpornej úlohy trestného postihu vo vzťahu k mladistvým 
páchateľom. Pri tejto tzv. represívnej prevencii sa kladie primárne 
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dôraz na sledovanie osobitých individuálnych vlastností každé-
ho mladistvého páchateľa, na sociálne prostredie, z ktorého 
pochádza, prevýchovu prostredníctvom ukladaného trestu. Pr-
voradým záujmom je nasmerovanie ku kladným spoločenským 
hodnotám, zabránenie ďalšiemu patologickému správaniu tak, 
aby sa nestalo trvalým. Nepochybne vhodným profylaktickým 
opatrením, ktoré zákonodarca v novom trestnom kódexe zvolil, 
je rozšírenie možnosti sankcií nespojených s trestom odňatia 
slobody najmä o tzv. výchovné opatrenia, ktoré sa aplikujú pri 
podmienečnom upustení od potrestania, prípadne v prípravnom 
konaní. Konkrétne ide o výchovné povinnosti a obmedzenia 
v zmysle § 107 trestného zákona a o tzv. napomenutie s výstra-
hou v zmysle § 108 trestného zákona. Otázkou zostáva, či možno 
za vhodné preventívne opatrenie pri znižovaní kriminality mla-
distvých považovať rozšírenie kategórie mladistvých páchateľov 
stanovením dolnej hranice trestnej zodpovednosti na 14 rokov.
  
Druhú skupinu prevenčných prostriedkov tvoria už spomínané 
tzv. spoločenské ochranné prostriedky, ktoré v súvislosti s mlá-
dežou predstavujú zvlášť rodina a škola.  

Rodina ako základná a najmenšia bunka spoločnosti, skupina, 
v ktorej prežívame ako subjekty komunity podstatnú časť svojho 
života, z hľadiska vplyvu na vývoj a formovanie ľudskej osob-
nosti plní jednu z najvýznamnejších rolí, a to úlohu socializácie, 
osvojenia vzorových pravidiel správania, vytýčenia cieľov a sme-
rovania. Vytvára základný rámec hodnôt, ktoré si dospievajúca 
osobnosť nesie na svojej ceste pri začleňovaní do spoločnosti. 
Naopak, v prípade istého deficitu v sfére rodinného prostredia, 
napríklad negatívneho vzoru v podobe delikventného rodiča, 
nižšieho finančného príjmu, nezamestnanosti, vznikajú a pôso-
bia faktory, rizikové činitele, ktoré sú schopné ovplyvniť budúce 
možné kriminálne správanie mladých jedincov. Príčiny a pod-
mienky, na ktoré sa treba zamerať z hľadiska prevencie, kde je 
nevyhnutná intervencia štátu ako subjektu primárne zodpoved-
ného za eliminovanie zločinnosti a ochrany vlastných členov 
spoločnosti, svojich obyvateľov. 

Školská výchova alebo školská intervencia predstavuje ďalší 
prostriedok, ďalší nástroj zohrávajúci významnú úlohu pri re-
dukcii delikventného a asociálneho správania. Rozhodujúce je 
vytvorenie takých podmienok a atmosféry, kde školstvo a cel-
kové školské prostredie nie je budované len na vyzdvihovaní ta-
lentovaných detí, kde slabší prospech nespôsobuje automaticky 
odsunutie na okraj spoločnosti, zaškatuľkovanie do predstavy 
zlého žiaka. V opačnom prípade je pochopiteľné, že pôjde o is-
kru rozpaľujúcu oheň negatívneho správania, podnecujúcu dieťa 
k preukázaniu svojej výnimočnosti napríklad prostredníctvom 
fyzickej sily, neposlušnosti, záškoláctva. Z hľadiska sociálno-
preventívnych prostriedkov nemožno vynechať správne využitie 
voľného času. Niet pochýb o tom, že vývoj určitého indivídua je 
podmienený vývojom všetkých ostatných, s ktorými je v pria-
mom alebo nepriamom styku.

Aby si tieto zložky, ktoré zaujímajú mimoriadne miesto, zachovali 
svoje prevenčné poslanie a úlohu správne, musí existovať efek-
tívne vytvorený systém ingerencie štátu, ktorý pri akomkoľvek 
náznaku poruchy jedného z týchto prostriedkov profylaxie dokáže 
primerane zasiahnuť a vrátiť mu jeho primárny účel. Z hľadiska 
takejto účinnej sústavy a jej jestvovania v aktuálnej podobe 
v súčasnosti v Slovenskej republike poukazujeme najmä na 
zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej 
kuratele. Samotná norma, vymedzujúc svoj predmet, zdôrazňuje 
svoj cieľ intervencie na ceste k prevencii. V § 1 vymedzuje, že 
zákon upravuje sociálnoprávnu ochranu detí a sociálnu ku-
ratelu na zabezpečenie predchádzania vzniku krízových situácií 
v rodine, ochrany práv a právom chránených záujmov detí, 
predchádzania prehlbovaniu a opakovaniu porúch psychického 

vývinu, fyzického vývinu a sociálneho vývinu detí a plnoletých 
fyzických osôb a na zamedzenie nárastu sociálnopatologických 
javov. Z predmetnej právnej úpravy je zrejmé, že všetky jej opa-
trenia majú významný preventívny charakter. Zákon reflektuje 
novú právnu úpravu rodinného a trestného práva a z hľadiska 
svojho účelu má významné poslanie pri napĺňaní zámeru so-
ciálnej prevencie. Sústreďuje sa na vykonávanie opatrení pre 
deti, u ktorých sa prejavili poruchy správania rôznej povahy 
a závažnosti, ako aj pre deti, u ktorých sa neprejavili problémy 
ani poruchy správania, avšak ich jednorazové alebo krátkodobé 
správanie vyžaduje pre svoju závažnosť alebo neprimeranosť 
osobitnú pomoc. Okruh objektu záujmu je širší, nedochádza len 
ku koncentrácii na mladistvé osoby. Opatrenia sú smerované 
na celú skupinu tzv. „ohrozenej alebo rizikovej mládeže“, teda 
aj na deti, mladistvých páchateľov, ale aj na osoby plnoletých 
páchateľov – osoby vo veku blízkom veku mladistvých. 

Úloha orgánov sociálnoprávnej ochrany detí spočíva predo-
všetkým v spolupôsobení s prirodzeným prostredím dieťaťa, 
najmä rodinným a školským, pričom tie by mali byť schopné 
ovplyvniť budúce možné patologické správanie maloletého 
jedinca. Zameranie na generálnu prevenciu, vplývanie na ne-
dospelý subjekt, odstraňovanie príčin a podmienok negatívnych 
javov v ich konaní. V zmysle uvedeného zákona je hlavným 
okruhom záujmu pôsobenie v oblasti tzv. sekundárnej a ter-
ciárnej prevencie. Pôsobenie na deti z rizikových skupín, deti 
s rizikovými faktormi osobnosti, prípadne žijúce v rizikovom pro-
stredí, maloletých delikventov, mladistvých prvopáchateľov, inter-
vencia pri využívaní výchovných opatrení a povinností v zmysle 
zákona a rodine a v zmysle trestného zákona, napomáhanie pri 
ich opätovnom začleňovaní do spoločnosti, pri resocializácii. 
Dosah tohto orgánu by sa mohol javiť ako výrazný nástroj po-
moci doterajšej činnosti probačných úradníkov v oblasti in-
kriminovanej skupiny. Dokonca jeho činnosť by mohla byť najmä 
z hľadiska prevencie ešte účinnejšia, pretože subjekty sociál-
noprávnej ochrany a sociálnej kurately disponujú potrebným aj 
špecificky zameraným vzdelanostným a tréningovým zriadením 
a citlivejším prístupom.

Ako sme už naznačili, v teórii je vytvorený podrobný a prepra-
covaný systém, ktorý má oporu v zákone. Otázkou však zostáva 
praktické a efektívne naplnenie jeho obsahu. Uvedomujeme 
si, že v tejto súvislosti narážame na jeden závažný problém 
v praktickej rovine jeho realizácie. Teoreticky vypracovaný 
systém prevencie kriminality mládeže nie je v praxi funkčný. 
K takémuto záveru nás vedú nasledujúce skutočnosti. 

Nedostatok primárnej prevencie stojacej na začiatku celého sys-
tému a rezonujúcej najmä vo výchove a vzdelávaní. Znamená 
to, že aj napriek legislatívnemu zdôrazneniu potreby primárnej 
prevencie sa v praxi zameriavame len na sekundárnu a terciárnu 
ako kľúčovú. Tento praktický závažný nedostatok potom vytvára 
nekomplexný systém a takéto pôsobenie neprináša napokon 
také výsledky v celkovej prevencii kriminality mládeže, ako ča-
kávame.

Od nepamäti v oblasti boja proti kriminalite platí, že pokiaľ 
poznáme jej príčiny, môžeme kriminalitu znížiť. Keď poznáme čo 
najpodrobnejšie príčiny kriminality mládeže, môžeme exaktnejšie 
odstraňovať jej dôsledky. Zásadnou teda zostáva otázka, či 
z existujúcich štatistík kriminality, prognóz kriminality vieme 
o skutočných podmienkach a príčinách kriminality mládeže.

Nepochybne, a ukazuje to aj samotná štruktúra jednotlivých trest-
ných činov páchaných mládežou, je dôsledkom spoločenské 
prostredie a spoločenská klíma, v ktorej kulminujú nástroje kre-
ujúce vývoj súčasnej generácie. Rozhodne princípy modernej 



demokratickej spoločnosti v sebe prinášajú nový hodnotový 
rebríček, ktorý si dospievajúca osobnosť veľmi rýchlo osvojuje.
Na prvé miesto sa kladú materiálne hodnoty. Podľa nich sa 
v mnohých prípadoch určuje miera spoločenského postavenia. 
Týmto spôsobom dochádza k deformácii významu ostatných 
aspektov, potrebných na bežné fungovanie života. Tlaku rôzno-
rodej ponuky spotrebných predmetov, služieb, možností a ich 
nevyhnutnosti mládež ako skupina s neukončeným psychickým 
a morálnym vývojom ľahko podlieha. Predkladanie hmotných 
nárokov ako prvoradých vedie aj k nemožnosti a netrpezlivosti 
čakať na postupné a pomalé zúročenie vlastných schopností 
a primárnych vedomostí a v mnohých prípadoch sa pretavuje 
do deštruktívneho, sebadeštruktívneho a dokonca až krimi-
nálneho správania. Deti dospievajú psychicky a fyzicky skôr, 
túžia sa podobať svojim dospelým vzorom, ktorých ideál nie je 
v prevažnej miere tvorený pozitívnymi vlastnosťami. V dôsledku 
zmien rebríčka priorít sa u nich častejšie prejavujú psychické po-
ruchy najmä neurotického charakteru, depresie. Hľadajú nové 
oživenie bežného dňa prostredníctvom alkoholu a drog, ako 
sa zbaviť nudy, ku ktorej ich vedú nesprávne návyky pri využití 
voľného času. 

Z doteraz uvedeného vyplýva, že v samotnej podstate poznáme 
faktory ovplyvňujúce kriminalitu mládeže, že máme vybudovaný 
zákonný inštitucionálny systém prevencie kriminality mládeže, 
no napriek tomu prognózy v tejto oblasti nehovoria o klesajúcej 
tendencii kriminality mládeže. Múdry a zodpovedný štát ne-
sporne musí vedieť, že následná prevencia je drahšia ako pre-
vencia primárna a rovnako, že represia je drahšia ako prevencia. 
Na základe tejto premisy je podľa nášho názoru užitočné a v zá-
sade rozhodujúce vplývať na formujúcu sa mladú osobnosť 
už od detského veku, keď už sama dokáže vnímať prostredie 
a situáciu okolo seba. Spôsobom nenásilným a dieťaťu blízkym, 
pomocou prostriedkov, ktoré sú pre neho najzrozumiteľnejšie. 

Zamerať sa na výchovu a vzdelávanie, na vytvorenie priestoru 
na využitie celého aktívneho potenciálu voľného času, ktorým 
dieťa disponuje. Aktívne zapojiť aj masovokomunikačné pro-
striedky. Využiť aj to, čo nám poskytuje priestor v jednotlivých 
oblastiach na miestnej úrovni. Zapojiť a motivovať aj neštátne 
subjekty. Aktivizovať všetky dostupné zložky, zameriavajúc sa 
nielen na boj proti tomu, čo už vniklo, ale pôsobiť tak, aby to 
nevzniklo vôbec. Všetko úsilie sústrediť na vybudovanie kom-
plexného systému primárnej prevencie, ktorý funguje nielen 
inštitucionálne, ale hlavne spoločensky, pôsobiac proti pácha-
niu trestnej činnosti.

Je nepochybné, že prevencia kriminality mládeže je aktuálnou 
otázkou každej generácie. Každá spoločnosť si vie len ťažko 
pripustiť budovanie nových väzenských populácií, ktoré vy-
plývajú práve z deficitu prevencie kriminality mládeže. Existuje 
priama úmera: maloletý delikvent – mladistvý páchateľ – dospelý 
recidivista. 

Pokiaľ sa nechceme uspokojiť s jej kumulovaním a ticho sa 
spoliehať len na to, že predsa disponujeme náležite vybudo-
vaným, aspoň teoretickým aparátom na zachovanie zdanlivo sa 
javiacej pozitívnej prognózy, je nevyhnutné začať na počiatku. 
Len skutočne účinná a prakticky fungujúca sústava nástrojov, 
pôsobiacich takpovediac od kolísky, je schopná aj z Oliverov 
Twistov pôvodne predurčených na temnú budúcnosť vychovať 
Oliverov Twistov reálnych členov spoločnosti, dostatočne 
osobnostne silných na to, že aj pri konfrontácii s negatívnymi 
životnými udalosťami si dokážu zachovať správny smer mimo 
zločinnosti. A to by nemala byť utópia, ale reálny optimizmus pre 
všetkých slušných ľudí. 

A to je vlastne aj naša odpoveď na otázku: Ako ďalej s preven-
ciou kriminality mládeže?

Použitá literatúra je k dispozícii u autorov.

NOVÁ STRATÉGIA PREVENCIE KRIMINALITY V SLOVENSKEJ REPUBLIKE

Mgr. František Šinka, CSc.,
tajomník Rady vlády SR pre prevenciu kriminality

Začínam aktuálnou a dobrou správou pre všetkých pracovníkov 
prevencie kriminality na Slovensku: vláda Slovenskej republiky 
schválila 15. augusta 2007 návrh novej Stratégie prevencie krimi-
nality v Slovenskej republike na roky 2007 – 2010. Urobila tak 
v tejto oblasti prvý krok na plnenie svojho programového vyhlá-
senia. Vláda sa v ňom zaviazala, že „pripraví novú stratégiu 
prevencie kriminality a zavŕši legislatívny proces zabezpečenia 
prevencie prijatím návrhu zákona o prevencii kriminality. Bude 
venovať zvýšenú pozornosť sociálnej prevencii ako výrazu 
starostlivosti o najviac ohrozené skupiny obyvateľstva (deti 
a mladiství, starší ľudia, týrané a zneužívané ženy). Prijme sys-
tém finančného zabezpečenia programov prevencie a priči-
ní sa o to, aby sa prevencia kriminality stala záležitosťou celo-
spoločenskou“.

V čom je stratégia nová? 
Predovšetkým v tom, že sa upúšťa od spôsobu aplikovaného pri 
tvorbe predchádzajúcich dvoch stratégií (stratégia 1999 – 2002,
aktualizovaná stratégia 2003 – 2006), ale pri zachovaní platnosti 
teoretických a filozofických východísk. Poznatky a skúsenosti, 
ktoré sa na ich podklade v prevencii kriminality získali, slúžili pri 

tvorbe novej stratégie ako ďalšie východisko. Boli obohatené 
o požiadavky a odporúčania medzinárodných organizácií pre 
prevenciu kriminality (predovšetkým Komisie OSN pre preven-
ciu kriminality a trestnú justíciu a Európskej siete pre prevenciu 
kriminality) ako dôsledky geopolitických zmien, ktoré nastali 
v postavení Slovenskej republiky po získaní členstva v NATO 
a Európskej únii. Ak pri doterajšej tvorbe stratégií slúžili te-
oretické postuláty ako kostra, ku ktorej jednotlivé subjekty 
rozpracovali svoje konkrétne úlohy a praktické postupy (s oso-
bitným zreteľom na sociálnu, situačnú, viktimačnú, resp. pri-
márnu, sekundárnu a terciárnu prevenciu) v zmysle zamera-
nia svojej činnosti a postavenia v hierarchii a štruktúre v rámci 
trojúrovňového systému prevencie (celoštátna, regionálna 
a miestna úroveň),  nová stratégia sa opiera o získané poznatky 
a skúsenosti z nich. Na základe stratégií platných v dvoch pred-
chádzajúcich štvorročných obdobiach bolo možné konštatovať, 
že prevencia kriminality v SR má už svoje dejiny, ktoré poskytujú 
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dobré predpoklady na vypracovanie nových stratégií. Skúse-
nosti z minulosti predurčili budúce postupy v prevencii aj v tom 
zmysle, že bolo nevyhnutné určiť – predovšetkým s ohľadom 
na existujúce možnosti a zdroje – priority, ktoré majú pred os-
tatnými úlohami v prevencii prvenstvo, ktorým bude potrebné 
venovať zvýšenú pozornosť. 

Nová stratégia spočíva na piatich prioritách
Skôr než sa schválila filozofia a koncepcia budúcej stratégie,
založená na prioritách, bola potrebná analýza problémov súvi-
siacich s kriminalitou. Opierala sa o poznatky a skúsenosti z pre-
zentácie realizácie prevencie kriminality prostredníctvom pre-
ventívnych projektov na pôde Rady vlády SR ako poradného 
orgánu vlády SR pre oblasť prevencie. V podstate sa správne 
postupovalo už v minulosti z hľadiska orientácie na objekty pô-
sobenia (nehovoriac tu o známych problémoch s finančným 
zabezpečením prevencie, hoci určitá kontinuita predsa len bola 
zachovaná aj bez ohľadu na výšku prostriedkov). Bolo obdo-
bie, keď medzinárodné organizácie vytýkali Slovenskej repub-
like nedostatočnú pozornosť venovanú niektorým špecifickým 
problémom, s ktorými medzinárodné spoločenstvo bojuje za 
nerovnakého prispenia všetkých štátov (predovšetkým v prob-
lematike obchodovania s ľuďmi z dôvodu absencie dôkazov 
o zvyšovaní úsilia na odstránenie jeho závažných foriem). Toto 
obdobie bolo prekonané, čo dokumentujú kroky, ktoré sa v tom-
to smere vykonali v nedávnej minulosti, ale aj stanovenie priorít 
budúcej stratégie. 

Bez ohľadu na poradie patrí medzi prioritami novej stratégie 
dôležité miesto prevencii a zníženiu kriminality detí a mládeže 1.
Deti a mládež patria medzi tie kategórie populácie, v ktorých 
sa zmysel prevencie uplatňuje najprirodzenejším spôsobom. Sú 
z hľadiska kriminality objektívne najohrozenejšia časť obyvateľ-
stva, ale z hľadiska prevencie najviac „tvarovateľná“. Zo strany 
štátnej politiky je humánne úsilie, aby sa deti a mladí ľudia ne-
dostali do rozporu so zákonom, aby sa nestali páchateľmi, ale 
ani obeťami trestnej činnosti. Ide aj  o zodpovednosť dospe-
lej generácie, ako pripraví budúcu generáciu, ktorá bude 
nositeľom novej kvality života (podľa možnosti bez kriminality 
a podstatnejšieho vplyvu negatívnych spoločenských javov). 

Úlohy, ktoré sa v rámci tejto priority v novej stratégii vytyčujú 
(uvádzame iba niektoré), sa týkajú zabezpečenia prenosu 
najnovších teoretických a praktických poznatkov do praxe 
každodenného života škôl, súdov, prokuratúry i Policajného 
zboru. Bude potrebné vytvárať systemizované miesta pre pre-
ventistov špecializovaných na problematiku mládeže. Zvýšiť 
odbornú pripravenosť učiteľov na preventívne aktivity vrátane 
oboznámenia so základmi kriminológie. Bude potrebné docieliť, 
aby sa na školách pripravujúcich učiteľov zaradili do učebných 
plánov otázky prevencie drogových závislostí, prevencie ná-
silia, mobbingu a trestnej činnosti v školách. V neposlednom 
rade, samozrejme, venovať väčšiu pozornosť zmysluplnému 
využívaniu voľného času detí a mládeže. V prípadoch, keď 
svoju činnosť bude musieť vykonať aj trestná justícia, navrhuje 
sa experimentálne vyskúšať – vzhľadom na špecifiká prístupu 
k mládeži – aj nové metódy, ukladanie alternatívnych trestov, 
mediáciu i probáciu a pod. 

Ďalšou prioritou je zvýšenie bezpečnosti miest 2. Je všeobecne 
známy poznatok (založený na celosvetovej skúsenosti), že 
kriminalitou sú nainfikované predovšetkým veľké mestá. Eu-
róp-ska mestská charta hovorí o práve európskych občanov 
na „bezpečné mesto, ktoré je do takej miery, ako je to možné, 
slobodné od kriminality, delikvencie a agresie“ (článok 29 Am-
sterdamskej zmluvy hovorí o zámere EÚ zabezpečiť pre občanov 
vysokú úroveň bezpečia v rámci priestoru slobody, pokoja 
a spravodlivosti rozvíjaním spoločnej činnosti členských štátov, 
spoluprácou polície a súdov v trestných záležitostiach). Aj naša 

nová stratégia bude od predstaviteľov miest žiadať, aby úlohy 
bezpečnosti a prevencie zapracovali do plánov hospodárskeho 
a sociálneho rozvoja miest. Tak sa plány budú dotýkať okrem 
takých dôležitých oblastí, ako sú bývanie, doprava, životné pro-
stredie, vzdelávanie a profesijná príprava, zamestnanosť, komu-
nitný rozvoj, šport a kultúra, aj bezpečnosti. Len bezpečnostná 
politika tvorená na podmienky miestnej úrovne môže totiž priniesť 
hmatateľnejšie výsledky v oblasti bezpečnosti miest. Aplikované 
formy situačnej prevencie (najmä výstavba kamerových monito-
rovacích systémov) priniesli už v minulosti evidentne pozitívne 
výsledky. Tie by sa však mali rozšíriť o ďalšie formy sociálnej 
a viktimačnej prevencie (preventívna práca s najohrozenejšími 
skupinami mestskej populácie a starostlivosť o skutočné i poten-
ciálne obete trestnej činnosti).

Prevencia viktimácie a pomoc obetiam zločinu  3. však predstavu-
je v novej stratégii aj osobitnú prioritu. Spravodlivosť a starostli-
vosť o obete trestnej činnosti je v súčasnosti už samozrej-
mosťou vo vyspelých demokratických krajinách – konštatuje 
sa v stratégii. Slovenská republika sa i v tomto smere zaradila 
medzi tie krajiny, v ktorých pomoc obetiam zločinu nadobudla 
aj inštitucionálne formy. V ôsmich krajských mestách a jed-
nom okresnom meste boli zriadené poradne pre obete násilia, 
aby bezplatne poskytovali právne, psychologické poradens-
tvo a psychoterapeutickú pomoc pre obete a svedkov trestnej 
činnosti (ale aj nadštandardné služby v podobe právnej po-
moci a zastúpenia pred orgánmi justície a pod.). Dôležité bude 
v zmysle stratégie vypracovať štandardy služieb pre obete, 
najmä v činnosti trestnej justície, v odškodňovaní obetí, v psy-
chologických a psychoterapeutických službách, v sociálnych 
a zdravotníckych službách, v liečbe drogových závislostí, 
v prevencii viktimizácie, v poisťovníctve, cirkvách, náboženských 
spoločnostiach a zamestnávateľských subjektoch. Taktiež bude 
potrebné vytvoriť model financovania činností a zabezpečiť 
finančné zdroje na odškodnenie obetí, financovanie služieb pre 
obete a financovanie systému vzdelávania pracovníkov v „prvej 
línii“. 

Je nepredstaviteľné, aby sa prevencia kriminality neopierala 
o rodinu, ktorú sociológia považuje aj dnes – napriek jej pre-
menám a súčasným charakteristikám – za „pôvodnú a naj-
dôležitejšiu spoločenskú skupinu, ktorá je základným článkom 
sociálnej štruktúry a ekonomickou jednotkou a ktorej hlavnou 
funkciou je reprodukcia trvania biologického druhu a výcho-
va, resp. socializácia potomstva, ako i prenos kultúrnych 
vzorcov a zachovania kontinuity kultúrneho vývoja“. Ďalšia 
z priorít, prevencia a eliminácia násilia na ženách a v rodinách 4, 
v tomto zmysle odzrkadľuje vážny rozpor medzi deklarovanou 
funkciou rodiny a negatívnym vývojom, ktorý sa dotýka rodiny 
samej prostredníctvom násilia. Svedčí o (hlbokej) kríze rodiny, 
ak sa medzi jej členmi – ako v konečnom dôsledku najbližšími 
– prejavujú znaky násilia, tentoraz bez ohľadu na to, či a do 
akej miery sa príčiny dotýkajú celospoločenských súvislostí 
(napríklad nezamestnanosť členov rodiny a nedostatočné 
možnosti „výstupnej mobility“ a pod.). Ide však aj o tie formy 
násilia, ktorých hlavnou príčinou (ak je páchané na ženách) je 
zneužitie moci zo strany partnera, ako aj historicky vytvorená 
a spoločensky podmienená nerovnováha moci medzi mužmi 
a ženami. „Dostať sa“ do rodín bude pre prevenciu nesmierne 
ťažká úloha (keďže ide o súkromnú a intímnu sféru), ale vhod-
nými preventívnymi aktivitami, pripravovanými profesionálmi 
v oblasti sociálnej práce, školstva, zdravotníctva, polície, práva, 
ale aj v oblasti mediálnej a marketingovej komunikácie, azda bu-
deme môcť postupne pripravovať spoločnosť na nulovú toleran-
ciu k násiliu v jej dôležitej a základnej bunke, v rodine.

A napokon prioritou novej stratégie je aj prevencia v oblasti 
obchodovania s ľuďmi 5. V súčasnosti je boj proti obchodo-
vaniu s ľuďmi, t.j. novodobému otrokárstvu, predmetom celo-



svetového záujmu a Slovenská republika nemôže byť pri tom 
len pozorovateľom. Štatistiky, ktoré sú k dispozícii, neodrážajú 
skutočnú realitu, keďže sa predpokladá vysoká latencia tejto 
formy trestnej činnosti. Usudzuje sa, že obchodovanie s ľuďmi 
je pre organizované skupiny tretím najvýnosnejším „biznisom“ 
po obchodovaní so zbraňami a drogami. Obeťami obchodova-
nia s ľuďmi v SR sú najmä mladé ženy, s ktorými sa obchoduje 
s cieľom sexuálneho vykorisťovania a nútených prác. Pochádza-
jú najmä z oblastí Slovenska s vysokou mierou nezamestnanosti 
a zo sociálne slabších rodín. Na zosúladenie krokov v tejto oblasti 
pri plnení národného akčného plánu minister vnútra vymenoval 
národného koordinátora, ktorý je na čele expertnej skupiny pre 
oblasť boja proti obchodovaniu s ľuďmi. 

Úlohy v oblasti prevencie sa budú sústreďovať na zlepšenie 
informovanosti verejnosti o rizikách a nebezpečenstve hrozia-
com zo strany obchodníkov s ľuďmi, na minimalizovanie pod-

mienok, príležitostí i počtu obetí obchodovania, na vzdelávanie 
a zvyšovanie možností prístupu k relevantným informáciám pre-
dovšetkým pre mládež. 

Potrebujeme každého
Pre preventívnu prácu sa podarilo získať mnoho ľudí, odborní-
kov i tých, ktorí boli na úlohy prevencie vyškolení. Pracovníci 
kultúrnych a osvetových zariadení z titulu svojho pôsobenia 
a pomerne širokého akčného rádia sa budú môcť zúčastniť na 
preventívnych aktivitách v rámci priorít obsiahnutých v novej stra-
tégii prevencie kriminality. Priority predznamenávajú smerovanie 
programov prostredníctvom preventívnych projektov, ktoré budú 
jednotlivé subjekty – aj z rezortu kultúry – predkladať na posúde-
nie a podporu do Rady vlády SR pre prevenciu kriminality. 

www.minv.sk/prevencia

POČÍTAČOVÁ KRIMINALITA A NEBEZPEČENSTVO INTERNETU 
PRE DETI A MLÁDEŽ

Ing. Daniela Stábová,
Sekretariát Rady vlády SR pre prevenciu kriminality

V posledných rokoch zaznamenávame prudký nárast využívania 
výpočtovej techniky. Bezpečnosť informačných systémov sa 
stále zdokonaľuje, napriek tomu narastajú aj problémy spojené 
s počítačovou kriminalitou, ktorá sa dotýka všetkých sektorov 
spoločnosti. Zvyšuje sa riziko počítačovej trestnej činnosti pre 
podnikanie a pre občanov, vznikajú stále nové spôsoby trest-
nej činnosti. Tomuto musí zodpovedať aj boj proti počítačovej 
kriminalite a prevencia pred ňou, lebo väčšina občanov sa môže 
ocitnúť v pozícii potenciálnych obetí. 

Oznámenie Európskej komisie Európskemu parlamentu, Rade 
a výboru regiónov Smerovanie k všeobecnej politike boja proti 
počítačovej trestnej činnosti /KOM(2007)267/ reaguje na túto 
situáciu. Pod pojem počítačová trestná činnosť sa zahrňuje trest-

ná činnosť páchaná pomocou elektronických komunikačných 
sietí a informačných systémov alebo proti takýmto sieťam a sys-
témom. V praxi ide o tradičné formy trestnej činnosti ako pod-
vody a falšovanie (krádež identity, pokusy o podvodné získanie 
citlivých informácií, ako sú heslá a podrobné údaje o kreditných 
kartách, vydávajúc sa za dôveryhodnú osobu). Druhou kategó-
riou je uverejňovanie nelegálneho obsahu (napríklad materiál 
obsahujúci sexuálne zneužívanie detí) a treťou kategóriou je 
činnosť špecifická pre elektronické siete, t. j. útoky na informačné 
systémy, odmietnutie vstupu a hacking. Spoločným prvkom pre 
všetky kategórie tejto trestnej činnosti je, že ich možno páchať 
masovo a medzi vykonaním trestného činu a jeho účinkami 
môže byť veľký odstup. 
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Pre členské štáty Európskej únie je dôležitý spoločný postup boja 
proti počítačovej trestnej činnosti a ochrana pred ňou pomocou 
informovanosti občanov a zavedenia rôznych prevenčných opat-
rení tak, aby sa politika v oblasti boja proti počítačovej trestnej 
činnosti a jej stíhanie uskutočňovali pri zachovávaní základných 
práv (sloboda vyjadrovania, právo na úctu k súkromnému a ro-
dinnému životu, ochrana osobných údajov). V súčasnosti je 
najdôležitejším európskym a medzinárodným predpisom v tejto 
oblasti dohovor Rady Európy o počítačovej kriminalite z roku 
2001. V oznámení Európskej komisie sú navrhnuté postupy 
spoločného boja proti počítačovej kriminalite.

Potvrdením záujmu odborníkov o ochranu detí a mládeže, aby sa 
nestali obeťami trestnej činnosti pri používaní internetu, ktorého 
využívanie hlavne zo strany mládeže prudko rastie, bolo aj zor-
ganizovanie seminára pri príležitosti zasadania Európskej siete 
pre prevenciu kriminality 1. júna 2007 vo Wiesbadene. V tento 
symbolický deň odborníci z Nemecka prezentovali poznatky ex-
pertov na sexuálne správanie a forenznú psychiatriu o účinkoch 
pornografie na internete z lekárskeho hľadiska v súvislosti s prob-
lematikou závislosti, prezentovali aj mediálno-pedagogický 
výskum: Deti + médiá, počítač + internet a Mládež, informácie, 
(multi-)médiá, v ktorom analyzovali voľnočasové aktivity a čas, 
ktorý deti trávia pri počítači. Tento výskum sleduje vekové rozdele-
nie detí a mládeže, rozdelenia na dievčatá a chlapcov a rozdele-
nie podľa vzdelania – základná škola, gymnáziá, odborné školy, 
vybavenie domácností počítačom, či deti pracujú s počítačom 
vo svojich izbách bez dozoru dospelých, s akým obsahom 
sa stretli, či ich niekto už pozval na stretnutie, či sa uskutočnilo 

a ako prebehlo, ako na nich pôsobil obsah stránok, či sa stretli 
s neslušnými návrhmi alebo neslušným obsahom. Podobne pre-
zentovala svoje aktivity švédska Rada pre médiá a organizácia 
Save the Children z Fínska. Tieto krajiny prezentovali aj svoje 
návrhy a opatrenia na prevenciu a informovali o ich realizácii. 
(viac na www.eucpn.org)

Dôležité sú závery seminára, z ktorých vyplýva, že rastúce využí-
vanie internetu okrem nesporných výhod prináša aj značné riziká 
hlavne pre deti a mládež. To však neznamená, že treba obme-
dziť používanie internetu, ale naopak, treba zvýšiť počítačové kom-
petencie rodičov aj detí. Oblasť ochrany mládeže pred viktimáciou
nie je len záležitosť vlády, musí sa zapojiť celá spoločnosť, 
okrem polície a justície aj rodičia, školy a predovšetkým posky-
tovatelia služieb internetu. Je potrebná aj výmena skúseností 
medzi odborníkmi z oblasti medicíny, psychológie, socioló-
gie, kriminológie, polície a justície. Veľmi potrebná je i výmena 
skúseností medzi jednotlivými krajinami, keďže ide o médium 
s cezhraničnou pôsobnosťou. Do aktivít prevencie treba zapojiť 
aj výskum v oblasti nebezpečenstva internetu, ktorý je ešte 
nedostatočný. 

Za zamyslenie stojí aj situácia na Slovensku, či sa venuje 
dostatočná pozornosť ochrane detí a mládeže pred hrozbami 
ich obľúbeného kamaráta – počítača a internetu. V čo najkratšom 
čase je potrebné vypracovať koncepciu na realizáciu opatrení 
navrhnutých Európskou komisiou na boj proti počítačovej krimi-
nalite.

Policajné štatistiky vyspelých priemyselných krajín, rovnako ako 
i experti vedných odborov zaoberajúcich sa skúmaním delikven-
cie a kriminality zhodne uvádzajú nárast počtu násilných trest-
ných činov a výrazný vekový posun k nižším ročníkom. Uvádza 
sa, že úroveň kriminality je až trikrát vyššia ako pred tridsiatimi 
rokmi, pričom podiel detí a mládeže na páchaní násilných trest-
ných činov enormne narastá (jednotlivé štatistiky uvádzajú roz-
pätie 12- až 19-% podiel neplnoletých).

Čo považujeme v ľudskom správaní za násilné? 
Aké sú príčiny násilného správania?

Násilie (zvlášť závažnú formu agresie) definujeme ako zneužívanie 
moci, sily alebo pozície. Má rôzne prejavy a formy – ubližovanie 
druhému alebo sebe zanedbávaním, manipuláciou, vydieraním 
a nátlakom (šikanovaním alebo mobingom – psychické donúte-
nie k niečomu, čo obeť nechce robiť, zastrašovanie a konanie, 
vyvolávajúce strach: ohrozenie dobrého mena, zdravia, existen-
cie až života), zneužívanie (psychické, fyzické, sexuálne), týranie 
až zabitie. Prejavuje sa otvorenou alebo skrytou agresiou. Na 
jednej strane stojí agresor – zneužívateľ moci a sily, na strane 
druhej je obeť tohto zneužitia. Agresivita je zvýšená úroveň po-
hotovosti reagovať agresívne na podnety.

Literatúra rozlišuje rôzne formy násilia: fyzické (brachiálne), psy-
chické (emočné vydieranie, manipulácia, zastrašovanie, hrozba, 
nátlak) a kombinované (mučenie, sexuálne násilie, šikanovanie, 
mobing). Z hľadiska závažnosti poškodenia spoločnosti hovo-
ríme o delikvencii, kriminalite, organizovanom zločine. Vo vzťahu 

RIZIKOVÉ SPRÁVANIE DETÍ A MLÁDEŽE

PhDr. Mirina Hochelová
Katedra psychológie FF UK, Bratislava

k rôznym spoločenským skupinám ide o rodinné násilie (deti, 
ženy, starí ľudia) a násilie voči minoritám (xenofóbia, rasizmus). 
Na makroúrovni potom rozlišujeme násilie inštitucionálne, poli-
tické, vojnový konflikt.

Spoločným menovateľom, ktorý sa premieta do sociálneho 
správania, je očakávaný odpor, obrana, odplata, revanš, trest – 
v konkrétnom správaní nadobúdajú rôzne formy a podobu.

Rizikové faktory vzniku možného násilného správania detí a mlá-
deže možno rozdeliť na tri skupiny:

1. rizikové faktory na strane dieťaťa – genetická výbava, heredi-
tárne predispozície, mentálna úroveň, zdravotný stav, osobnosť 
dieťaťa;

2. rizikové faktory na strane sociálneho prostredia – rodina, 
škola, vrstovnícke skupiny, demografické charakteristiky (mesto, 
vidiek);

3. rizikové faktory na strane situácie – tzv. spúšťače vo forme 
rôznych aktuálnych okolností (príležitostí na trestnú činnosť).

1. Rizikové faktory na strane dieťaťa
V súčasnej literatúre sa čoraz viac stretávame s prehodnotením 
vplyvu genetickej výbavy človeka na jeho správanie. Ukazuje sa, 
že isté dispozície na spôsob reagovania na náročné a záťažové 
situácie v živote, na postoj k nim a ich riešenie sú dané viac 
„chémiou mozgu“, než sa predpokladalo. Len spôsob, tzv. zvlá-



dací (copingový) štýl si osvojujeme prostredníctvom sociálneho 
učenia. Doterajšia kvalifikácia neprimeraných spôsobov správa-
nia sa ešte stále premieta do kategórie tzv. porúch správania.        

Pri diagnostike porúch správania často vychádzame iba z ich 
vonkajších prejavov Klasifikácia porúch správania nie je jednot-
ná. V zásade ju podľa názorov odborníkov možno rozdeliť na 
dve skupiny:

1. poruchy správania orientované extrapersonálne,
2. poruchy správania orientované intrapersonálne.

Do skupiny extrapersonálnych porúch správania zaraďujeme 
konflikty s prostredím v podobe disociálneho, asociálneho a anti-
sociálneho správania, ktoré sa líšia stupňom patológie a po-
škodzovania spoločenských hodnôt. Kým disociálne leží na 
hranici medzi normou a patológiou, prezentujúc sa v podobe 
funkčnej poruchy alebo anomálie, v prípade asociálneho už 
ide o patológiu vymykajúcu sa spoločenskej norme a napokon 
antisociálni jedinci poškodzujú spoločenské i právne normy. 
Všeobecne ide teda o správanie hyperaktívne, negativistické, 
agresívne, vzdorovité, klamanie, túlanie, záškoláctvo, vysmieva-
nie iným (vzťahujúce sa obyčajne na určité vekové krízové obdo-
bia) v prípade disociality; o toxikomániu, alkoholizmus, sexuálnu 
nezodpovednosť a delikty, drobné krádeže a i. v prípade asociál-
nosti a napokon o výtržníctvo, predaj drog, prostitúciu, organi-
zovaný zločin, ublíženie na zdraví pri antisociálnom správaní.

Do skupiny intrapersonálnych porúch správania zaraďujeme tie, 
ktoré vznikajú na podklade psychických ochorení a nervových 
porúch, a klasifikujeme ich ako neurotické a emocionálne po-
ruchy a sociálnu inkompetenciu. Medzi vonkajšie prejavy patria 
nízka sebadôvera, plačlivosť, vyhýbanie špecifickým situáciám, 
fyziologické poruchy, precitlivenosť, uzavretosť zajakavosť, enu-
réza, tiky, obhrýzanie nechtov, vytrhávanie vlasov, poruchy stra-
vovania, pričom môžeme hovoriť o type emocionálne labilnom, 
type senzitívnom a type citovo chladnom.

Sociálna inkompetencia sa prejavuje chybami pri komunikácii, 
charakterizovanými utiahnutosťou, snivosťou, ľahostajnosťou 
k okoliu, nedbalosťou, nesamostatnosťou, neschopnosťou nad-
väzovať rovesnícke kontakty.

Medzinárodná klasifikácia duševných porúch u detí s poruchami 
správania v detstve a adolescencii rozlišuje: 
– hyperkinetické reakcie, vyznačujúce sa nadmernou činoro-
dosťou, hyperaktivitou, zvýšenou pohyblivosťou a nepozornos-
ťou, 
– pasívne – útlmové reakcie, charakterizované utiahnutosťou, 
ľahostajnosťou, neschopnosťou nadväzovať úzke sociálne kon-
takty,
– hyperanxiózne reakcie s nadmernou či nereálnou anxietou 
a nedostatkom sebadôvery,
– úteky z domu, túlanie,
– asociálne správanie s hostilitou, verbálnou agresivitou, pom-
stychtivosťou,
– skupinové delikventné správanie.
Etiologické faktory vzniku porúch správania možno rozdeliť na 
dve skupiny: 
– vnútorné, individuálne príčiny (konštitučné, organické) – tu 
sa uvažuje o získanom genetickom materiáli od rodičov, väzbe 
na mozgové poškodenia a niektoré choroby CNS, poškodenie 
počas gravidity, po pôrode i po ňom (MR, ĽMD, nerovnomerné či 
oneskorené psychomotorické tempo, vývinové poruchy učenia 
a i.);
– vonkajšie príčiny (rodina a sociálne prostredie) – ide o celý 
rad príčin spojených s rodinným prostredím dieťaťa, výchovným 
pôsobením (požiadavky na dieťa sú príliš malé alebo veľké, dieťa 
je sociálne zdôrazňované – rozmaznávané, negatívne sociálne 
vyznačované – chlad až nenávisť, má málo alebo priveľa voľnosti, 
sú výkyvy v emocionálnej obklopenosti dieťaťa – bezpečnosť, 
istota).

Porucha správania je vždy poruchou mechanizmu adaptácie, 
možno sem zaradiť každú maladaptáciu jedinca. Adaptabilita 
je danosť indivídua a opäť závisí tak od biologických podmie-
nok organizmu (dedičnosť, poškodenie, choroba), ako aj od 
pôsobenia psychosociálneho prostredia (rodina, širšie sociálne 
okolie).

Obidve etiológie sa prekrývajú a výskumy ukazujú, že získané 
poruchy správania – pôsobením vplyvov z prostredia – majú 
trikrát častejší výskyt v našej populácii.
Získané poruchy správania vznikajú vždy na podklade krízového 
stavu v konfliktnej situácii, ktorú jedinec svojimi adaptačnými 
mechanizmami nezvláda.

2. Rizikové faktory na strane sociálneho prostredia (ohrozu-
júce zdravý vývin dieťaťa) 

Vplyvy:  – pasívnej povahy (nechcené deti, psychicky deprivo-
vané deti, s nedostatočnou či neadekvátnou starostlivosťou, bez 
náležitej pozornosti, zanedbané deti);                   
     – aktívnej povahy (negatívne naladenie a postoj k die-
ťaťu, hrubé zanedbávanie starostlivosti, hrubé zaobchádzanie až 
týranie, zneužívanie, šikanovanie).

Prostredie: – rodina (primárna, širšia, osvojiteľská),
                      – mimo rodiny: inštitucionálna výchova – škola, pred-
školské zariadenia, dojčenský ústav, detský domov, športové 
kluby, detské tábory, „ulica“ – vrstovnícke vzťahy, partia a pod.

Kým staršie, klasické práce hovoria o dôsledkoch ťažkej de-
privácie detí v ústavných zariadeniach, prípadne detí z rodín 
s nízkou socioekonomickou úrovňou (nedostatok hygieny, pod-
výživa, asociálne vplyvy a pod.), dnes aktualizovaná definícia 
(Matějček, 1995) hovorí, že „zanedbané dieťa v rodine splýva 
s pojmom dieťaťa deprivovaného, t.j. takého, ktoré nemá uspoko-
jované základné psychické potreby v náležitej miere a počas 
určitého, dlhšie trvajúceho obdobia“. Táto definícia upozorňuje 
na oveľa subtílnejší mechanizmus. Ide najmä o potrebu stabil-
ného vrelého citového vzťahu a potrebu reakcie (odpovede) 
a stimulácie. 

Ľahšie formy deprivácie – tzv. subdeprivácia – stoja v pozadí 
výskytu agresivity, delikvencie, šikanovania, toxikománie a iných
foriem náhradného uspokojovania vyšších psychických a so-
ciálnych potrieb nielen v detstve, ale i v mladosti a dospelosti. 
Psychológovia upozorňujú, že správanie podlieha zákonom 
učenia a jeho základy sa vytvárajú medzi 6. – 27. mesiacom
života dieťaťa predovšetkým pri styku s matkou, neskôr 
rozšírenom o otca a súrodencov. Raná detská skúsenosť sa for-
muje mimovoľne, na báze interakcie a imitačného učenia.

 Výskumy tejto včasnej interakcie medzi matkou a novorodencom 
(tzv. raný attachment) ukazujú, že nie je dôležité jej množstvo, ale 
kvalita. Jej efektívnosť spočíva v obsiahnutých signáloch matky, 
určených dieťaťu, ktoré sú základom jeho utvárajúcich sa posto-
jov k sebe i okolitému svetu. Mieru nedostatkov v tejto primárnej 
komunikácii možno považovať za subdepriváciu až depriváciu 
a riziká sú tak na strane dieťaťa, ako aj rodičov a celého spoluži-
tia. Takéto deti, keď vyrastú, sú nositeľmi tzv. bazálnej nedôvery 
v ľudí a svet a zároveň to, čo samy nedostali, nemôžu odovzdať, 
tzn. dochádza k transgeneračnému prenosu, ktorý tvorí základ 
násilného správania nielen k svojim budúcim deťom, ale i k os-
tatným ľuďom. 
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Zábery z preventívnych aktivít Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Žiari nad Hronom
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Fotografie: archív kpt. Jany Šmondrkovej
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Činitele zanedbávania v rodine: 
– vonkajšie: konštelácia a zloženie rodiny (strata matky, neprí-
tomnosť otca, výchova osamelým rodičom, nezamestnanosť, 
nízka socioekonomická úroveň a i.);
– vnútorné: psychika a celková osobnosť primárnych vycho-
vávateľov (citová nezrelosť, duševná porucha či ochorenie mat-
ky alebo oboch rodičov).

Zvláštnu, pomerne ťažko identifikovateľnú skupinu tvoria rodičia, 
ktorí sami majú za sebou deprivačnú či subdeprivačnú históriu 
a svojim deťom vytvárajú rovnaké deprivujúce prostredie.

Osobitnou situáciou je predrozvodová, rozvodová a porozvodová 
rodina, kde rodičia nemajú často dostatočnú vnútornú kapacitu 
venovať sa deťom, zanedbávajú ich potreby (dieťa je na okraji 
záujmu), prípadne si prostredníctvom nich ubližujú, vydierajú sa 
cez deti (dieťa je v centre záujmu, ale patologického).

Výrazné (hoci skryté) nebezpečenstvo predstavuje zanedbá-
vanie detí v zdanlivo dobre situovaných a úplných rodinách, 
ktoré majú vysokú kultúrnu úroveň a dobrú povesť.

Profesionálne vysoko angažovaní rodičia nemajú dostatok času 
na dieťa, čo zvyčajne nahrádzajú nadbytkom hračiek a peňazí. 
Čas, ktorý trávia deti doma, presedia samotné pri televízii, videu 
alebo pri počítačoch – pozorujeme u nich budovanie závislostí, 
poruchy sociálnych vzťahov. Deti sú „odkladané“ do rôznych 
zariadení (MŠ, ozdravovne, liečebne atď.), prípadne dlhodobo 
prežívajú u príbuzných a známych.

 Škola ako druhé najdôležitejšie sociálne prostredie (dieťa v nej 
trávi 2/3 denného času) predstavuje zdroj mnohých podnetov 
s vysokou významnosťou, často prevyšujúcou vplyv rodiny. Jej 
formatívnym pôsobením prechádza celá ľudská populácia cca 
od 6 do 18 rokov. Je projekčným plátnom, hlavným „bojiskom“ 

sociálneho zrenia detí a mládeže. Celková atmosféra školy, 
ale najmä triedy, jej duchovné a hodnotové smerovanie až po 
konkrétnu rolovú pozíciu a statusové umiestnenie v triednej hie-
rarchii na dlhý čas ovplyvní vývoj vnímania seba, svojej hodnoty 
a sociálnej pozície v ľudskej spoločnosti. Neuspokojivá pozícia 
v rovesníckej skupine, pocit nedocenenia schopností (pod-
výkonoví žiaci), stigmatizácia, prípadne šikanovanie sa stávajú 
hlavnými motivačnými silami disociálneho až antisociálneho 
vývinu mladého človeka. Členstvo v rôznych neformálnych sku-
pinách (partia, banda, gang) je podmienené túžbou zviditeľniť sa 
a nadobudnúť stratenú pozíciu a obdiv za cenu delikventného až 
kriminálneho správania.

Štatistiky ukazujú, že z hľadiska demografických ukazovateľov 
jednoznačne prevažujú priemyselné mestské aglomerácie, naj-
mä ich sídliskové časti s veľkým nahromadením nízko sociálne 
a zárobkovo situovaných rodín, so životným štýlom charakteri-
zovaným vysokou úrovňou násilného správania.

3. Rizikové faktory na strane situácie 
Hovoríme o tzv. spúšťačoch alebo aktívnych situačných pre-
menných. Dobrým vysvetľujúcim príkladom je známa veta: 
„Príležitosť robí zlodeja.“ Tieto príležitosti sú však vždy spojené 
s oslabením (prechodným či trvalým) vôľových a charakterových 
vlastností, labilným emocionálnym stavom v kombinácii s vyso-
kým motivačným tlakom niečo získať: pozíciu, moc, prevahu, 
nadradenosť. Takmer vždy však v pozadí, hoci je to paradoxné, 
lebo naoko sa tieto činy spájajú s odvahou, býva STRACH.
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PARTICIPAČNÉ PROGNÓZOVANIE V SYSTÉME KONTROLY KRIMINALITY

prof. PhDr. Květoň Holcr, DrSc.,
Centrum vedy Bratislavskej vysokej školy práva

Kriminalitu ako hromadný sociálno-právny fenomén1 charakte-
rizuje nezvyčajná rôznorodosť (násilie, krádeže, podvody, ko-
rupcia, nedovolená manipulácia s drogami a pod.), trvalá ab-
sencia včasných, komplexných a spoľahlivých informácií o jej 
skutočnom2 stave, štruktúre a dynamike, najmä však extrémne 
vysoký stupeň neurčitosti jej fungovania a ďalšieho vývoja. Ini-
ciujúci aktéri kriminality, teda páchatelia, takmer neobmedze-
ne porušujú platné zákony, ignorujú mravné, kultúrne, civilizač-
né a iné spoločensky aprobované normy a promptne zneužíva-
jú každý nedostatok (tovarov, služieb, nedokonalosť zákona 
a pod.), ale aj naopak, kriminálne zneužijú pozitíva (rozšírenie 
osobných slobôd, voľnosť pohybu osôb a tovarov), čo perma-
nentne zvyšuje stupeň objektívnej a subjektívnej neurčitosti fun-
govania a vývoja kriminálnej scény. 

Prirodzene, že tieto „výhody“ páchateľov nemajú ani obete krimi-
nality a nemajú ich ani subjekty kontroly kriminality, osobitne 
trestná justícia (polícia, prokuratúra, súdy). Legálne, morálne, 
kultúrne a iné normy limitujú aj ďalšie subjekty aktívne par-
ticipujúce na kontrole kriminality (od centrálnej až po miestnu 
úroveň). 

Je teda evidentné, že zjednodušujúce, naivne optimistické 
predstavy o dramatickom obmedzení kriminality sú nereálne 
a navyše by mohli byť až škodlivé, ak by skutočné kriminálne 
hrozby zľahčovali. Výrazné obmedzenie či vylúčenie kriminality 
zo spoločenského života nie je reálne v blízkej, ale ani v dohľadnej 
budúcnosti. To však neznamená, že jej vplyv na kvalitu nášho 
života je fatálne predurčený, že sa musíme naučiť s kriminalitou 
žiť tak, že ju budeme pasívne trpieť a budeme odovzdane znášať 
ňou spôsobované materiálne, psychické, morálne a iné ujmy.

Práve naopak, všadeprítomná, každodenná a čoraz sofis-
tikovanejšia kriminalita je výzvou na prijímanie dostatočne zdô-
vodnených rozhodnutí a účinných opatrení, ktoré minimalizujú 
faktory jej vzniku a fungovania. Inak povedané, premeny krimi-
nálnej scény (nové druhy a formy kriminality, nová generácia jej 
páchateľov a nové spôsoby jej páchania) vyžadujú priebežnú 
inováciu kontroly kriminality. Pričom kontrolou kriminality ro-
zumieme vyváženosť jej represívnej a preventívnej stránky. Nad-
mieru uprednostňovaná represia neprináša žiaduce a očaká-
vané účinky a s veľkou pravdepodobnosťou ich neprinesie ani 
v budúcnosti. K jej slabým miestam patrí po prvé to, že postihuje 
len známych páchateľov (či pôsobí odrádzajúco aj na iných,
sa nedá korektne preukázať), a po druhé to je odôvodnený 
predpoklad, že samotný trest síce môže nežiaduce správanie 
obmedziť či zastaviť, avšak nemotivuje k žiaducemu správaniu. 
Napriek tomu považujeme represiu za významnú stránku kon-
troly kriminality, ktorá však má svoje limity.3  

Za účinnejšiu považujeme preventívnu stránku kontroly krimi-
nality, prinášajúcu trvácnejšie výsledky. Jej základným po-
slaním je predchádzanie kriminalite (samotný pôvod slova 

je odvodený z latinského „prae“ – pred, a „venio“ – ísť pred 
niečím, predchádzať niečomu). Cieľom preventívnych aktivít je 
teda odvrátenie budúcich nežiaducich alebo, naopak, podpora 
budúcich žiaducich zmien kriminality. 

Netreba iste osobitne dokazovať, že odpoveď na otázku „ako 
niečo odvrátiť?“ by mala predchádzať odpoveď na otázku „čo 
odvrátiť?“. Hodnotu preventívnych stratégií, programov, plánov 
a ďalších koncepčných a realizačných dokumentov v rozhodu-
júcej miere zvyšuje úplnosť, no najmä včasnosť poznatkov 
o budúcich kriminogénnych faktoroch, druhoch a formách krimi-
nality, jej páchateľoch, obetiach, škodách a pod., ako aj dôsled-
koch prijímaných opatrení. Práve takéto informácie poskytujú 
kriminologické prognózy, a tým umožňujú prijímať preventívne 
rozhodnutia a opatrenia bez časovej tiesne, v čase, keď ešte 
nenávratne nezanikli priaznivejšie podmienky. Inak povedané, 
umožňujú uvážlivé voľby najlepšieho a minimalizujú voľbu tzv. 
„najmenšieho zla“ (ktoré môže byť až povážlivo vysoké). 

Preventívne a prognostické aktivity tak tvoria dve stránky jed-
ného systémovo integrovaného celku. Ich oddeľovaním sa vy-
tráca ich synergetický efekt, prevencia nemá svoje odôvodne-
nie, ak nekonkretizuje, čomu sa zamýšľa predísť a prognóza sa 
stáva samoúčelnou, keď „nevyprovokuje“ preventívne aktivity, 
špecifikované protiopatrenia. 

Podstatným znakom spájajúcim preventívne a prognostické ak-
tivity je ich miesto na časovej škále, konkrétne ich zameranie 
na budúcnosť. V kontexte našich úvah pokladáme za významné 
tieto dva znaky budúcnosti: po prvé, budúcnosť nie je niečo 
definitívne, nachádzajúce sa pred nami, k čomu v čase smeru-
jeme, ale je otvoreným „vejárom“ možností; po druhé, možné 
budúcnosti majú väčšiu alebo menšiu pravdepodobnosť preme-
ny na skutočnosť, pravdepodobnosť ich uskutočnenia. To zna-
mená, že budúcnosť je ovplyvniteľná, že súčasnými aktivitami 
môžeme posilňovať tie faktory, ktoré podporujú uskutočnenie 
žiaducich možností a, naopak, minimalizovať (až eliminovať) 
pôsobenie tých faktorov, ktoré vedú k nežiaducemu vývoju. 
Takéto prognózovanie, ktoré sa neobmedzuje len na posky-
tovanie deskriptívnych výpovedí o budúcnosti, ale naopak, 
má ambíciu budúcnosť ovplyvňovať, aktívne participovať na 
premene možnosti na skutočnosť, nazývame „participačným 
prognózovaním“. Z funkcií a úloh kontroly kriminality vyplýva, že 
samotné exploratívne prognózy (poznávacie, odpovedajúce na 
otázku, „čo môže byť?“) bez prognóz normatívnych (cieľových, 
odpovedajúcich na otázku, „čo bude treba robiť?“) by v systéme 
kontroly kriminality nachádzali plnohodnotné uplatnenie len 
výnimočne. Sú síce nevyhnutnou, avšak nepostačujúcou operá-
ciou participačného prognózovania.

Extrémna rôznorodosť kriminality, umocnená nespočetným 
množstvom viac či menej neurčitých faktorov ovplyvňujúcich jej 
vývojové možnosti, de facto vylučuje, aby sa prognózy pova-

1 Kriminalitou tu myslíme trestnú činnosť, t. j. uprednostňujeme jej legálne vymedzenie pred vymedzením „sociologizujúcim“, ktoré 
zahŕňa okrem trestných činov aj ďalšie protispoločenské javy (ako alkoholizmus, samovražednosť, rozvodovosť a pod.), ktoré síce 
nie sú trestné, avšak s trestnou činnosťou často súvisia.
 2 Oficiálne štatistiky totiž vypovedajú len o časti kriminality, ktorá je registrovaná políciou. Veľkosť skrytej, latentnej časti kriminali-
ty je neznáma a môže v niektorých kategóriách kriminality (napríklad majetkovej, drogovej, mravnostnej) tvoriť až násobky časti 
registrovanej. To sa vzťahuje aj na trestné činy, ktoré sa zdanlivo nedajú zakrývať, ako napríklad vraždy. Nemožno vylúčiť, že časť 
dlhodobo nezvestných sa mohla stať obeťou sofistikovaných, dobre utajených vrážd.    
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žovali za pravdivé alebo nepravdivé, resp. aby sa ponímali ako 
jednoznačné. Prognózy vždy vychádzajú z celkom konkrétnych 
predpokladov (najmä kriminogénnych faktorov), ktoré sa však 
môžu viac alebo menej meniť. A navyše príčiny kriminality nie 
sú známe4.  Hodnota prognóz je teda vždy „len“ pravdepodob-
nostná a nachádza sa medzi nemožným a istým. Ak môžeme 
dostatočne preukázať, že niečo je nemožné5, alebo naopak, že 
to je isté, potom tieto tvrdenia strácajú status prognózy (sú to 
apodiktické predpovede, nie prognózy). Táto skutočnosť by sa 
mala zohľadňovať pri prijímaní závažných rozhodnutí, pri prijí-
maní zásadných opatrení. Prognózy by teda nemali byť jediným 
(„osamoteným“) zdrojom informácií pri prijímaní rozhodnutí 
s možnými fatálnymi dôsledkami. 

Prognózy totiž neurčitosť vývoja kriminality úplne nevylúčia, ale 
výrazne zúžia „vejár“ všetkých možných variantov na varianty 
pravdepodobné. Oddelia teoretické možnosti (ktorých počet je 
ťažko vyčísliteľný) od možností reálnych (ktorých je stále veľa) 
a tie od možností pravdepodobných. Spravidla sa vypracováva-
jú (najmenej) tri varianty, pričom stredný variant predpokladá, že 
vplyv akceleračných a útlmových faktorov bude v uvažovanom 
časovom horizonte vyvážený, „optimistický“ variant predpo-
kladá, že prevažujúcimi sa stanú útlmové faktory (ktoré krimi-
nalitu obmedzujú), a „pesimistický“ variant predpokladá preva-
hu akceleračných faktorov (ktoré kriminalitu dynamizujú či inak 
podporujú). Osobitnú funkciu plní variant s nadsádzkou označený 
za „katastrofický“ alebo „varovný“. Zámerne zveličuje (skutočne 
nereálne) dôsledky nepriaznivého vývoja s cieľom vyvolať reakcie 
subjektov, ktoré môžu nepriaznivý vývoj ovplyvniť. 

Rôznorodosti druhov a foriem kriminality nevyhnutne zod-
povedá nemenšia rôznorodosť kriminogénnych faktorov, ktoré 
ju podporujú či, naopak, obmedzujú. Je teda prirodzené, že 
nie je možné vypracovať prognózu kriminality vôbec. Špecifiká 
konkrétnych trestných činov vyžadujú dôsledné zohľadnenie ich 
prognostického pozadia, teda osobitých faktorov, ktoré ich vznik 
a fungovanie priaznivo alebo nepriaznivo ovplyvňujú.

Z pragmatických dôvodov sa však prognózy jednotlivých trest-
ných činov vypracovávajú celkom výnimočne. Spravidla sa 
prognózujú skupiny trestných činov, ktoré sú si blízke svojou 
skutkovou podstatou a taktiež povahou ich kriminogénnych 
faktorov. Najčastejšie sa vypracovávajú prognózy vývoja majet-
kovej, násilnej, hospodárskej, mravnostnej, drogovej a organi-
zovanej kriminality. 

Je pochopiteľné, že obmedzený rozsah state nedovolí pre-
zentovať prognózu kriminality v úplnom rozsahu a neumožní ani 
podrobnejšiu argumentáciu záverov. Predložená verzia je teda 
zjednodušenou syntézou prognóz už spomenutých kategórií 
kriminality.    

Stav celkovej kriminality bude veľmi pravdepodobne aj naďalej 
vysoko korešpondovať s vývojom stavu majetkovej (a čiastočne 
aj hospodárskej) kriminality. Za predpokladu, že nedôjde k dra-
matickým zmenám prognostického pozadia ovplyvňujúceho 
kriminalitu v poslednom decéniu, osobitne ak občania budú aj 
naďalej zvyšovať starostlivosť o ochranu svojho majetku, po-
tom s vysokou pravdepodobnosťou celková kriminalita do roku 
2010 neprekročí 120 tisíc a ani neklesne pod 90 tisíc trestných 
činov za rok (so 75-% pravdepodobnosťou). S veľmi vysokou 
pravdepodobnosťou (95 %) celková kriminalita neprekročí 
135 tisíc a ani neklesne pod 75 tisíc trestných činov za rok (graf 
č. 1).

Nástup pesimistického variantu by vyvolalo výrazné posilnenie 
faktorov dynamizujúcich majetkovú alebo drogovú kriminalitu. 
Jeho nástup je do roku 2010 málo pravdepodobný.

Ešte menej pravdepodobný je variant optimistický. Predpokladal 
by prevahu útlmových faktorov nad akceleračnými, čo je veľmi 
málo pravdepodobné.

V štruktúre celkovej kriminality budú naďalej dominantné majet-
kové trestné činy, ktorých podiel na celkovej kriminalite neklesne 
pod 50 %. Na nasledujúcich dvoch miestach sa budú udržiavať 
hospodárske trestné činy s približne 15 % a násilná kriminalita 
s približne 10-% podielom na celkovej kriminalite. Mravnostná 
a drogová kriminalita sa budú podieľať na celkovej kriminalite 
menej než 1 % (graf č. 2). 

Početnosť a štruktúra páchateľov celkovej kriminality bude vyso-
ko korelovať s jej stavom a štruktúrou. Dominantné zastúpenie 
budú mať páchatelia majetkovej kriminality (30 %) a až následne 
hospodárskej (15 %) a násilnej kriminality (10 %). Páchatelia 
drogovej kriminality budú tvoriť približne 2 % a mravnostnej krimi-
nality do 1 %.

S vysokou pravdepodobnosťou sa bude meniť podiel páchateľov 
celkovej kriminality podľa ich pohlavia. Nápadne vysoké zastúpe-
nie mužov (okolo 90 %) sa bude mierne znižovať v prospech 
mierne sa zvyšujúceho zastúpenia žien. Intenzita tohto pohybu 
bude korešpondovať s intenzitou vstupu žien do pracovného 
pomeru, ako aj s ich častejším nominovaním do vyšších pra-
covných pozícií. Hromadnejší vstup žien do niekdajších tak-
mer výhradne mužských profesií a pozícií bude rozširovať aj 
príležitosti ich kriminálneho správania a konania.  

3 Na ilustráciu pripomeňme krajiny s výrazne odlišnými počtami uväznených osôb na 100 tisíc obyvateľov (napríklad USA s približne 700 a Švédsko s približne 
70 uväznenými) bez výraznejšieho odrádzajúceho účinku.



Nárast podielu žien ako páchateliek je pravdepodobnejší 
v majetkovej a hospodárskej kriminalite, menej v násilnej a dro-
govej kriminalite. Ich podiel na mravnostnej kriminalite sa tak-
mer nezmení.  

Vek páchateľov celkovej kriminality bude pomerne stálym zna-
kom. Zmeny vo vekovej štruktúre páchateľov sa budú uskutoč-
ňovať takmer výhradne len pozvoľna, bez neočakávaných sko-
kov. Nepredvídané skoky v počtoch páchateľov podľa ich veku 
sa budú vyskytovať len pri menej početných a „netradičných“ 
trestných činoch (napríklad pri násilí s rasovým motívom a pod.).

Zastúpenie mladistvých páchateľov bude mať veľmi pravde-
podobne nerastúcu (skôr klesajúcu) tendenciu. Pokles regis-
trovanej kriminality mladistvých sa prejavuje aj v okolitých kra-
jinách. Približne polovicu páchateľov celkovej kriminality budú 
veľmi pravdepodobne tvoriť dospelí mladšieho veku (od 19 do 
35 rokov). Trvalo, avšak s neveľkou intenzitou bude narastať 
zastúpenie dospelých stredného veku (od 36 do 55 rokov) 
a rovnako aj dospelých staršieho veku (nad 55 rokov). 

Zmeny v štruktúre a spôsoboch páchania kriminality význam-
nejšie ovplyvnia vzdelanostnú štruktúru páchateľov celkovej 
kriminality. Je veľmi pravdepodobné, že približne polovica 
páchateľov celkovej kriminality bude vyučených a viac než 25 % 
bude mať základné vzdelanie6.  Súčasne bude narastať zastúpe-
nie páchateľov so stredoškolským vzdelaním (viac než 20 %). 
Ku koncu uvažovaného časového horizontu (do roku 2010) sa 
zastúpenie stredoškolákov (v porovnaní s rokom 1997) takmer 
zdvojnásobí. Zastúpenie vysokoškolákov bude oscilovať medzi 
2 – 3 %. 

V štruktúre páchateľov podľa ich osobitých znakov budú s veľkou 
pravdepodobnosťou zaujímať dominantné miesto nezamest-
naní s podielom viac než 50 %. Približne 20 % zo všetkých 
páchateľov celkovej kriminality budú páchatelia rómskej národ-
nostnej menšiny, pričom ich zastúpenie v kategóriách kriminality 
bude výrazne diferencované (až 40 % pri kriminalite mravnos-
tnej, do 35 % pri kriminalite majetkovej a najmenej, od 12 do 
15 % pri kriminalite hospodárskej). Mierny nárast sa s veľkou 
pravdepodobnosťou dostaví u dosiaľ netrestaných páchateľov 
(prvopáchateľov), ktorých podiel na celkovej kriminalite bude 

oscilovať okolo 80 %. Podiel recidivistov tak nepresiahne 20 %. 
Podiel bezdomovcov na celkovej kriminalite bude aj naďalej ne-
patrný, neprekročí hranicu 1 %.   

Osobnostné, situačné a iné predpoklady na konanie alebo sprá-
vanie ako páchateľ alebo ako obeť kriminality sú výrazne odlišné 
a odlišná teda bude aj štruktúra páchateľov a obetí. S veľkou 
pravdepodobnosťou sa bude štruktúra obetí celkovej krimi-
nality podľa pohlavia (pri porovnaní s štruktúrou páchateľov) 
meniť menej výrazne. Rozdiel v podiele obetí celkovej krimina-
lity podľa pohlavia bude neporovnateľne menej nápadný než 
u páchateľov. Prevaha obetí celkovej kriminality mužského pohla-
via nad ženským veľmi pravdepodobne neprevýši 10 %. U obetí 
majetkovej kriminality bude rozdiel medzi mužmi a ženami ešte 
menší (približne 3 – 5 % prevaha mužov) a naopak, pri mravnos-
tnej kriminalite bude jednoznačná prevaha žien (80 – 90 %). 

Štruktúra obetí celkovej kriminality podľa ich veku bude v stred-
nodobom časovom horizonte s veľkou pravdepodobnosťou 
ustálená. Dominantne budú zastúpené obete v produktívnom 
veku (od 15 do 65 roku) a budú tvoriť približne 80 % zo všetkých 
obetí. Občania starší než 65 rokov budú tvoriť približne 12 % 
a maloletí do 10 % zo všetkých obetí. Vysoké zastúpenie obetí 
vo veku od 15 do 65 rokov však nie je prostým dôsledkom toho, 
že tvoria najpočetnejšiu skupinu populácie. Ich zastúpenie je 
najvyššie aj pri prepočte na 100 tisíc obyvateľov príslušnej veko-
vej skupiny. Na 100 tisíc obyvateľov vo veku od 15 do 65 rokov 
pripadá približne 360 obetí, na maloleté osoby 160 obetí a na 
osoby staršie než 65 rokov približne 210 obetí celkovej krimi-
nality. Pri násilnej kriminalite je viktimita vekovej skupiny 15- – 
65-ročných viac než desaťnásobne vyššia než v zostávajúcich 
dvoch vekových skupinách (maloletí 8 obetí, osoby staršie než 
65 rokov 7 obetí a osoby vo veku 15 – 65 rokov 84 obetí).  

Nadväzujúce normatívne prognózy osobitných kategórií krimi-
nality už prekračujú rámec prognózovania a vchádzajú svojím 
obsahom, najmä však formou (navrhovaných odporúčaní) do 
rozsiahleho a relatívne svojbytného systému prevencie krimina-
lity.     

Použitá literatúra je k dispozícii u autora.

4    Podrobnejšia diskusia o príčinách kriminality presahuje možnosti tohto článku, a preto sa obmedzíme na konštatovanie, že publikácie, ktoré sa zmieňujú 
o príčinách kriminality, už vzťah príčiny a následku nepreukazujú. Obligatórne požadované preukázanie kauzálneho vzťahu, teda príčinno-následnej súvis-
losti medzi konaním páchateľa a trestným činom, je neprenosné na kriminalitu (trestnú činnosť) ako hromadný sociálno-právny fenomén. Znalosť príčin 
krimina-lity by nesporne prispela k jej výraznému obmedzeniu. Nie bez dôvodu už Démokritos by (vraj) za jednu kauzálnu súvislosť dal aj kráľovstvo 
Peržanov.  
5  Všeobecne za nemožné považujeme to, čo za daných podmienok odporuje prírodným alebo spoločenským zákonom. Aj nemožné je teda relatívne 
a môže sa stať možným, ak sa zmenia príslušné podmienky. 
6 Páchatelia so vzdelaním „vyučený“ budú síce najpočetnejší, avšak rizikovou vzdelanostnou skupinou budú  páchatelia so základným vzdelaním. Na 
100 tisíc obyvateľov vzdelanostnej skupiny pripadá viac než 3 100 páchateľov so základným vzdelaním, približne 1 600 vyučených, málo cez 600 so 
stredoškolským a približne 250 s vysokoškolským vzdelaním. Pri osobitých kategóriách kriminality sa zastúpenie páchateľov podľa ich vzdelania značne líši. 
Napríklad pri hospodárskej kriminalite pripadá na 100 tisíc obyvateľov so základným vzdelaním 371 páchateľov a na 100 tisíc vyučených 328 páchateľov 
(nepatrný rozdiel). Pri mravnostnej kriminalite je pomer rovnakých indexov páchateľov so základným vzdelaním a vyučených viac než štvornásobný (71 : 
15). Rizikové skupiny sú diferencované nielen podľa vzdelania, ale aj podľa veku, sociálneho postavenia a pod.
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Pre širokú verejnosť je úplne jasná a samozrejmá existencia Poli-
cajného zboru. Dokonca nie je problém rozlíšiť príslušníka Poli-
cajného zboru zaradeného v poriadkovej polícii či „dopraváka“.  

Keď sa však spýtame terénneho sociálneho pracovníka, pe-
dagóga či osvetového pracovníka, na koho by sa obrátil v súvis-
losti s prípravou napríklad regionálneho projektu zameraného 
na prevenciu kriminality, už by viacerí zapochybovali. Preto sa 
pokúsim stručne priblížiť štruktúru Policajného zboru i praco-
viská zamerané práve na činnosť v uvedenej oblasti.

Zákon NR SR č. 171/1993 Z. z. zo 6. júla 1993 o Policajnom 
zbore v znení neskorších predpisov vo svojom úvodnom ustano-
vení konštatuje: „Policajný zbor je ozbrojený bezpečnostný zbor, 
ktorý plní úlohy vo veciach vnútorného poriadku, bezpečnosti, 
boja proti zločinnosti vrátane jej organizovaných foriem a medzi-
národných foriem a úlohy, ktoré pre Policajný zbor vyplývajú 
z medzinárodných záväzkov Slovenskej republiky.“ 

Úlohy Policajného zboru v oblasti prevencie kriminality upravuje 
uvedený zákon takto:  

§ 2 ods. 3 „Policajný zbor plní úlohy na úseku prevencie v roz-
sahu pôsobnosti ustanovenej zákonom.“ 

§ 3 hovorí o spolupráci Policajného zboru pri plnení zákonom 
stanovených úloh. „Policajný zbor pri plnení svojich úloh spolu-
pracuje s orgánmi verejnej moci, ozbrojenými silami, ozbrojený-
mi bezpečnostnými zbormi, ozbrojenými zbormi, Slovenskou 
informačnou službou, s právnickými osobami a fyzickými oso-
bami; s orgánmi územnej samosprávy spolupracuje najmä pri 
určovaní priorít prevencie kriminality, ochrany verejného po-
riadku a zamerania boja s kriminalitou.“

V súlade s uvedeným Policajný zbor spolupracuje v oblasti 
prevencie kriminality okrem organizačných celkov rezortu Mi-
nisterstva vnútra Slovenskej republiky s ostatnými inštitúciami 
ústrednej a miestnej štátnej správy i samosprávy, napríklad 
Ministerstvom školstva Slovenskej republiky, Štátnym peda-
gogickým ústavom, pedagogicko-psychologickými poradňami, 
v školách so školskými koordinátormi prevencie, s mestskými 
i obecnými políciami a ďalšími. Okrem uvedených inštitúcií spo-
lupracuje Policajný zbor s poradnými orgánmi vlády Slovenskej 
republiky, a to s Radou vlády Slovenskej republiky pre prevenciu 
kriminality, Radou vlády SR pre bezpečnosť cestnej premávky, 
s Výborom ministrov vlády Slovenskej republiky pre kontrolu 
drog a drogových závislostí a ďalšími. Spolupráca s inštitúciami 
miestnej štátnej správy a samosprávy, ale aj organizáciami tretie-
ho sektora prebieha na centrálnej, ako aj regionálnej a miestnej 
úrovni. Významná je aj spolupráca Policajného zboru v oblasti 
prevencie kriminality so zahraničnými policajnými zbormi.

Hlavným nositeľom prevencie v podmienkach Policajného zboru 
sú pracoviská prevencie jednotlivých organizačných stupňov. 
 
Personálne je oblasť prevencie v Policajnom zbore zabezpe-
čovaná na centrálnej úrovni, teda na Prezídiu Policajného zboru, 
na úrovni krajov, teda na krajských riaditeľstvách Policajného 
zboru, a na úrovni okresov na okresných riaditeľstvách Poli-
cajného zboru. Na centrálnej úrovni, na Prezídiu Policajného 
zboru, je vytvorené oddelenie prevencie kancelárie prezidenta 
Policajného zboru. V súčasnom období pracujú na oddelení 
prevencie piati policajti. Na krajskej úrovni, na jednotlivých kraj-
ských riaditeľstvách Policajného zboru, pracuje na úseku pre-
vencie jeden alebo na niektorých krajských riaditeľstvách dvaja 
policajti. V rámci okresných riaditeľstiev Policajného zboru je na 
prácu v oblasti prevencie vyčlenený spravidla jeden policajt. 

>>> INFORMAČNO-METODICKÉ PRÍSPEVKY

SPOLUPRÁCA POLICAJNÉHO ZBORU V PREVENCII KRIMINALITY, 
MOŽNOSTI VZÁJOMNEJ POMOCI A KOORDINÁCIE

pplk. Ing. Mária Pšenáková,
staršia referentka špecialistka oddelenia prevencie kancelárie prezidenta Policajného zboru



V rámci svojej činnosti na úseku prevencie koordinuje pre-
ventívne aktivity v pôsobnosti okresného riaditeľstva Policajného 
zboru, pričom spolupracuje s policajtmi zaradenými v ostatných 
službách Policajného zboru, najmä v službe poriadkovej polície 
a v službe dopravnej polície. Zároveň však vykonáva aj rad 
ďalších, časovo náročných pracovných činností, ktoré nesúvisia 
s prácou na úseku prevencie. 

Snahou všetkých pracovníkov prevencie je vykonávať pre-
ventívne opatrenia vrátane preventívnych projektov v súlade 
so zásadami decentralizácie, partnerstva, kontroly, profesiona-
lizácie a analytického prístupu.

Dôraz sa kladie na prevenciu kriminality na miestnej úrovni. 
V podmienkach Policajného zboru to znamená na okresné 
riaditeľstvá Policajného zboru, ktorých pracovníci prevencie sú 
zameraní na reálne vykonávanie konkrétnych preventívnych ak-
tivít súvisiacich s riešením najpálčivejších problémov, ktoré sú 
takpovediac „šité na mieru“. 

V praxi to znamená, že na základe analýzy bezpečnostnej 
situácie v okrese v nadväznosti na vývoj trestnej činnosti 
v predchádzajúcich rokoch sa vytypujú druhy trestnej činnosti, 
resp. problémov, alebo najviac postihnuté cieľové skupiny 
obyvateľstva a v spolupráci s ostatnými subjektmi prevencie 
v okrese sa vypracujú adresné preventívne programy.

Významné miesto má cielená a systematická informačná 
kampaň realizovaná pracovníkmi prevencie na úrovni okresu, 
resp. regionálnych médií, s cieľom informovať občanov na jed-
nej strane a na druhej strane podnietiť záujem občanov o spo-
luprácu s Policajným zborom pri realizácii samotných projektov.
Medzi osvedčené formy vzájomnej spolupráce možno zaradiť 
i výmenu informácií, poznatkov a skúseností formou vzdeláva-
nia tak príslušníkov Policajného zboru, ako aj zástupcov iných 
subjektov pôsobiacich v oblasti prevencie kriminality. Pracovníci 
útvarov Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a Prezídia Poli-
cajného zboru i krajských a okresných riaditeľstiev Policajného 
zboru spolupracujú na požiadanie s viacerými inštitúciami a or-
ganizáciami ako lektori (napríklad k násilnej a majetkovej trest-
nej činnosti, problematike extrémizmu, drogovej problematike 
so zameraním na prevenciu a pod.). Pracovníci útvarov Minis-
terstva vnútra Slovenskej republiky a Prezídia Policajného zboru 
sa zároveň sami zúčastňujú na seminároch, školeniach a tré-
ningoch z oblasti prevencie kriminality, organizovaných inými 
štátnymi inštitúciami a mimovládnymi organizáciami. Policajný 
zbor tiež využíva pri organizovaní niektorých svojich vzdelá-
vacích aktivít odborné kapacity spomínaných inštitúcií, aby 
príslušníkom zboru priblížil reálne problémy z praxe. 

Pracovníci útvarov Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 
a Prezídia Policajného zboru sú členmi komisií či pracovných 
skupín spolu so zástupcami iných štátnych inštitúcií a zástup-
cami tretieho sektora, v rámci ktorých spoločne hľadajú riešenia 
týkajúce sa závažných spoločenských problémov (napríklad 
pracovná skupina na vypracovanie návrhu zákona o prevencii 
kriminality, expertná skupina Rady vlády SR pre prevenciu krimi-
nality – pre prevenciu násilia páchaného na ženách a v rodinách, 
komisia na koordináciu postupu pri eliminácii rasovo motivo-
vanej trestnej činnosti a extrémizmu atď.). Príslušníci Policajného 
zboru tvoria a realizujú preventívne programy a projekty pre deti 
a mládež samostatne aj v spolupráci s ďalšími subjektmi.

Našou snahou je spolupracovať so subjektmi, ktorých činnosť 
je zameraná aj na oblasť efektívneho využívania voľného času 
formou organizovania najrôznejších mimoškolských aktivít 
(napríklad centrá voľného času, školské družiny, detské tábory, 
záujmové a športové krúžky a pod.). 

Aby bola prevencia v ktorejkoľvek oblasti činnosti Policajného 
zboru efektívnym nástrojom boja proti páchaniu trestnej činnosti, 
bolo by v nasledujúcom období okrem iného potrebné prijať 
zákon o prevencii kriminality a inej protispoločenskej činnosti, 
ktorý by jasne určil mieru vecnej, miestnej a osobnej pôsob-
nosti, čím by sa dostatočne využil potenciál dosiaľ osamotených 
riešiteľov prevencie kriminality v našej spoločnosti.

Rozkazom prezidenta Policajného zboru č. 17/2001 o zriadení 
poradensko-informačných centier Policajného zboru (ďalej len 
„poradenské centrá“) boli dňom 30. júna 2001 zriadené na 
krajských riaditeľstvách Policajného zboru poradenské cen-
trá. Tieto poskytujú občanom informácie súvisiace s činnosťou 
Policajného zboru, potrebné formuláre, v priestoroch poraden-
ského centra sú umiestnené nástenky, resp. informačné pa-
nely, i preventívno-informačné letáky. Možno tam získať radu, 
ako podať trestné oznámenie, kam sa môžete obrátiť so svojím 
problémom, alebo si dohodnúť preventívne podujatie, ktoré 
chcete realizovať v spolupráci s Policajným zborom. Poraden-
ské centrá (ich činnosť a úradné hodiny) sú medializované pra-
covníkmi poverenými poskytovať informácie hromadným ozna-
movacím prostriedkom predovšetkým v regionálnych médiách, 
resp. na tlačových besedách jednotlivých krajských riaditeľstiev 
Policajného zboru. 

Policajný zbor sa svojím flexibilným prístupom dostáva k občanovi 
ešte bližšie. Snahou Policajného zboru je promptne a odborne 
riešiť vzniknuté problémy a zároveň vytvoriť funkcionárom Poli-
cajného zboru priestor na plnenie náročných úloh spojených 
s riadením. Prvú stredu v mesiaci, keď boli funkcionári Poli-
cajného zboru k dispozícii občanom, nahrádza možnosť ke-
dykoľvek, keď to bude potrebné, kontaktovať sa s príslušným 
funkcionárom Policajného zboru. Budú prijímať občanov osob-
ne po predchádzajúcom dohovore. Termín prijatia občana bude 
závisieť od naliehavosti veci. 

Občanom budú k dispozícií nielen riaditelia okresných a kraj-
ských riaditeľstiev Policajného zboru, ale aj riaditelia ich orga-
nizačných zložiek (napríklad dopravných inšpektorátov) a ob-
vodných oddelení Policajného zboru, ktorí majú k občanom 
často najbližšie.  

Prehľad o preventívnych projektoch a preventívnych aktivitách 
realizovaných v podmienkach Policajného zboru a kontakty na 
pracoviská Policajného zboru, zaoberajúce sa prevenciou krimi-
nality, nájdete na www.minv.sk/ppz/prevencia. 

V spolupráci s mimorezortnými subjektmi je našou snahou klásť 
dôraz na spoluprácu, resp. partnerstvo v komunite. Verím, že 
využijete poskytnuté informácie, veď v súvislosti s problematikou 
prevencie kriminality nám ide spoločne o posilňovanie právneho 
vedomia detí a mládeže, budovanie ich pocitu zodpovednosti 
vo vzťahu k svojmu životu i vytváranie zdravého sebavedomia 
dieťaťa aj mladého človeka, aby dokázali odolať pôsobeniu vply-
vov okolia, ponukám, ktorým môžu byť denne vystavení. Vytvárať 
podmienky a poskytovať alternatívu negatívnym javom napríklad 
zdravým využívaním svojich schopností (vhodným športovým, 
kultúrno-spoločenským trávením voľného času a pod.). To sa 
však môže podariť len spoločným úsilím všetkých zaintereso-
vaných subjektov, zefektívnením preventívneho pôsobenia Poli-
cajného zboru nevynímajúc. 
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PREVENTÍVNY PROJEKT 
SÚVISLOSTI – OTÁZKY A ODPOVEDE

kpt. Mgr. Marianna Paulíková,
skupina prevencie Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Senici

Ako sprostredkovať informácie o negatívnych stránkach alkoho-
lu, tabaku a marihuany zaujímavým a príťažlivým spôsobom? To 
bola otázka, ktorú sme si položili na Okresnom riaditeľstve Poli-
cajného zboru v Senici. A výsledkom bola interaktívna výstava 
Súvislosti – otázky a odpovede.

Výstava putovala po mestách v okresoch Senica a Skalica od 
29. marca tohto roku. Doteraz ju videli žiaci v Skalici, Senici, 
Holíči a v meste Myjava. Po prázdninách by sa mala vydať 
do ďalších miest Trnavského kraja.

Cieľom výstavy je prezentovať žiakom I. stupňa základných škôl 
problematiku závislostí od alkoholu, tabaku a marihuany pro-
stredníctvom výtvarných objektov, na ktoré si žiaci môžu siahnuť 
a interaktívnym spôsobom získať odpovede na základné otáz-
ky týkajúce sa drogových závislostí, informácie o pozitívnych 
a negatívnych stránkach užívania drog a z hľadiska trestnej 
zodpovednosti mladistvých. Poukázať na vzájomné súvislosti 
a príčiny závislostí a prispieť k informovanému a zodpoved-
nému postoju detí a mládeže k látkam vyvolávajúcim závislosť. 

Adresátom projektu sú dve kategórie mládeže: 

1) na spracovaní interaktívnej výstavy sa podieľali predovšetkým 
študenti stredných škôl;

2) samotná výstava je primárne určená kategórii žiakov vo veku 
od 10 do 12 rokov – teda skupine, ktorá s experimentovaním 
s uvedenými látkami ešte len začína, resp. v lepšom prípade 
nemá s uvedenými látkami žiadne skúsenosti (i keď čo sa týka 
alkoholu, pomaly ťažko nájsť dieťa, ktoré by nevedelo, akú má 
chuť).

Projekt má dva ideové zámery: 

1) vytvoriť výstavu, ktorá nebude pasívna, ale bude žiakov 
nabádať, aby sa jej objektov dotýkali, hrali sa a tak nachádzali 
odpovede na otázky o alkohole, tabaku a marihuane (preto ho-
voríme o interaktívnej výstave);

2) umožniť študentom, ktorí objekty vytvárajú, aby do nich vložili 
svoje videnie problému a poskytli ho mladším žiakom (samo-
zrejme, korigované odborníkmi). Ide o to, že sú si vekovo bližší 
a ich nazeranie na problematiku závislostí môže byť pre žiakov 
prijateľnejšie spracované, ako keby to robili dospelí, a teda môže 
tu vzniknúť iné generačné nazeranie na problém. (Faktom zo-
stáva, že sme generácia, ktorá s drogami nevyrastala a nemu-
sela im čeliť. Z toho dôvodu môžu byť napríklad niektoré argu-
mentácie študentov, prečo je lepšie nebrať drogy, žiakom bližšie 
ako tie naše vedecké. To však, prirodzene, neznamená, že sme 
to celé nechali na študentov. Len sme zužitkovali ich tvorivosť 
a niektoré názory.)

Na realizácii výtvarných objektov s protidrogovou tematikou sa 
podieľali: študenti zo Školy úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 
v Bratislave, Stredného odborného učilišťa v Holíči, žiaci Základ-
nej umeleckej školy v Senici a z Centra voľného času v Senici.

Výstava tvorí jeden celok, kde vytvorené objekty vďaka vzájom-
nej spolupráci pri ich realizácii na seba nadväzujú. Súčasťou 
výstavy sú interaktívne panely, ktoré pozostávajú z pracovného 
stola, pri ktorom si môže skupinka 4 – 8 žiakov overiť svoje ve-
domosti o alkohole a tabaku. Test a odpovede naň sú súčasťou 
stola. Ďalej tri priestorové panely, zamerané na alkohol, tabak 
a marihuanu, a relaxačný kútik – paraván s vankúšmi na sedenie, 
za ktorým si môžu žiaci vydýchnuť a uvedomiť pocit pohody. 



Súčasťou výstavy sú plagáty, ktoré tematicky nadväzujú na in-
teraktívne panely a ďalšie priestorové objekty. A keďže žijeme 
v multimediálnej dobe, študenti ŠÚV v Bratislave vytvorili k vý-
stave aj animácie.

Samotná realizácia projektu prebiehala tak, že polícia ako 
hlavný organizátor zostavila tematické okruhy a základné otázky 
s odpoveďami, ktoré konzultovala s pracovníkmi Pedagogicko-
-psychologickej poradne v Senici a v Holíči. Tieto tematické 
okruhy dostali spolupracujúce školy na ďalšie vizuálne a gra-
fické spracovanie.

Celý projekt bol po výtvarnej stránke konzultovaný s výtvarníčkou 
Mgr. art. Soňou Sadilkovou, ktorá má skúsenosti s takýmito prá-
cami.
 
Samotná výstava je tvorená s ohľadom na fakt, že je putovná, 
takže sa musí dať pomerne jednoducho rozmontovať, previezť 

a zmontovať. Na výstave sa ráta vždy s prítomnosťou odborníka 
(z polície alebo z pedagogicko-psychologickej poradne), ktorý 
bude robiť sprievodcu a poskytne žiakom ďalšie informácie 
k problematike alkoholu, tabaku a marihuany, resp. odpovie na 
otázky. Vlastne sme si tým vytvorili prostredie, v ktorom môžeme 
inou formou ako v triede priblížiť žiakom problematiku závislostí, 
pričom sú zapájané aj ich ďalšie zmysly (veci vidia a môžu s nimi 
pracovať), čo podporuje ich vnímanie.  

Projekt finančne podporili Protidrogový fond, mesto Skalica 
a mesto Senica.   

Poznámka na záver: Prevencia sa dá robiť z rôznych pohľadov 
(psychológ, policajt, učiteľ, zdravotník…), ale vždy by jej reali-
zátorom malo ísť o to isté – stručne povedané: predchádzať 
problémom. A preto ľudia participujúci v tejto oblasti by mali 
svoje schopnosti, vedomosti, zručnosti spájať a vytvárať partner-
stvá. Myslím, že sa nám to v tomto prípade celkom podarilo.

Prevenciou a realizáciou množstva preventívnych aktivít, pre-
ventívnych projektov sa zaoberá viacero subjektov. Aj napriek 
tomu, že Policajný zbor je represívna zložka, vo veľkej miere sa 
venujeme aj prevencii a realizácii rôznych preventívnych projek-
tov. Realizáciu niektorých sme schopní zabezpečiť si sami, no 
pri iných je nevyhnutná spolupráca, teda uzatvárať rôzne part-
nerstvá. Pri vytváraní partnerstva sa usilujeme mať správnych 
ľudí v správnom čase, ktorí spoločne robia správnu vec. 

Mňa a určite aj mnohých z tých, ktorí sa venujú prevencii pre 
rôzne skupiny ľudí, veľmi zaráža, že ešte aj v dnešnej dobe si 
niektorí ľudia striktne presadzujú takýto názor: „Načo sa zaoberať 
prevenciou? Škoda námahy a finančných prostriedkov.“ Stále 
je nás však veľa tých takpovediac nadšencov, ktorým nie sú 
ľahostajné problémy dnešnej spoločnosti a snažíme sa aspoň 
sčasti (ako je to v našich silách) ovplyvňovať jej vývoj. Práve 
z uvedeného dôvodu je pre našu prácu nevyhnutné a prospešné 
propagovať to, čo robíme. Aký zmysel má robiť niečo dôležité, 
dobré a prospešné, keď ostatní o tom nevedia? V neposlednom 
rade nikto nie je rád, ak sa to berie ako samozrejmosť. Každý 
chce mať pocit, že to, čo robí, sa cení, a že vykonal dobrú vec. 
Aj napriek neprajníkom, všetkým problémom, ktoré sa nám 
stavajú do cesty, dovolím si tvrdiť, že prevencia je najdôležitejšia, 
najúčinnejšia a v konečnom dôsledku najlacnejšia v mnohých 
oblastiach.

Na to, aby prevencia bola efektívna, je nevyhnutné, aby jej reali-
zátori mali dostatočné vedomosti a zručnosti z oblasti, ktorej sa 
budú venovať. Práve z uvedeného dôvodu som sa aj ja podu-
jala zorganizovať preventívny projekt, zameraný na vzdelávanie 
tých, ktorí sa na prevencii podieľajú. Okresné riaditeľstvo Poli-
cajného zboru v Žiari nad Hronom od roku 2004 za finančnej 
podpory Protidrogového fondu v Bratislave zabezpečuje re-
alizáciu projektu v oblasti vzdelávania pod názvom Prevencia 
– nové trendy. Projekt je určený policajtom, ktorí sa zaoberajú 
prevenciou kriminality a drogových závislostí, policajtom, ktorí 
sa pravidelne v rámci výkonu služby stretávajú s deťmi a de-
likventnou mládežou, dopúšťajúcou sa rôznych trestných 
činov súvisiacich s drogovou problematikou, a tiež účastníkom 
z ďalších organizácií spolupodieľajúcich sa na realizácii rôznych 

preventívnych aktivít. Projekt je koncipovaný tak, aby optimálne 
spájal teoretické poznatky, praktické zručnosti a metodiku, a tým 
prispieval k osobnostnému rozvoju účastníkov. Veľký význam 
má tiež vzájomná komunikácia a osobné stretnutia jednotlivých 
realizátorov prevencie, vzájomná výmena informácií, skúseností 
a ich okamžitá konfrontácia medzi jednotlivými účastníkmi, čím 
sa stále zvyšuje záujem o danú problematiku.

Projekt sa tak zaradil medzi prvé projekty svojho druhu na Slo-
vensku a jeho opodstatnenosť sa potvrdila aj v praxi. 

V rámci Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Žiari nad 
Hronom, do pôsobnosti, ktorého spadajú okresy Žiar nad Hro-
nom, Žarnovica a Banská Štiavnica, sa realizuje množstvo pre-
ventívnych aktivít pre deti z materských škôl, žiakov základných 
škôl, študentov stredných škôl a nezabúdame ani na špeciálne 
základné školy, širokú verejnosť a seniorov.

Vo svojej činnosti zabezpečujeme realizáciu rôznych pre-
ventívnych projektov, ako aj prednášok a besied zameraných 
na zvyšovanie právneho vedomia, na elimináciu páchania trest-
nej činnosti, na problematiku drogových závislostí a tiež na pre-
venciu viktimácie.     

Preventívne aktivity pre materské a základné školy, realizované 
Okresným riaditeľstvom Policajného zboru v Žiari nad Hronom:

• Policajt – môj kamarát, kde úzko spolupracujeme s Centrom 
voľného času v Žiari nad Hronom. Tento projekt je zameraný 
na rozvoj právneho vedomia detí a mládeže, zníženie a stabi-
lizáciu kriminality detí a mládeže na základe uvedomenia zod-
povednosti za vlastné konanie, znižovanie rizika stať sa obeťou 
trestného činu, zlepšenie spolupráce a posilnenie dôvery medzi 
políciou a mládežou, znižovanie nehodovosti detí a mládeže ako 
účastníkov cestnej premávky, aktívne zapojenie detí a mládeže 
do využívania voľného času. Je určený pre žiakov základných 

PREVENCIA – SPRÁVNI ĽUDIA NA SPRÁVNOM MIESTE

kpt. Mgr. Jana Šmondrková, 
Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Žiari nad Hronom
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škôl: 4. ročník, 7. a 8. ročník. Projekt prebieha v dvoch fázach, 
a to tým spôsobom, že pre žiakov sa najskôr robia besedy 
a prednášky zoradené do nasledujúcich okruhov: dopravná 
výchova – chodci a dopravné značky, cyklisti a križovatky, 
pravidlá cestnej premávky s dôrazom na riešenie situácií na 
križovatkách; kriminalita detí a mládeže – všeobecne o polícii, 
právne vedomie mladého človeka, šikanovanie v školách, násilie 
v rodine, konkrétne znenie trestného zákona k danej problema-
tike; drogová problematika – legálne a nelegálne drogy, lát-
kové a nelátkové závislosti, konkrétne znenie trestného zákona 
k danej problematike. 

V druhej fáze sa pre žiakov organizuje súťaž na dopravnom 
ihrisku, kde žiaci absolvujú jazdu zručnosti na bicykli a píšu 
test z pravidiel cestnej premávky; potom súťažiaci na vopred 
pripravených stanovištiach plnia rôzne úlohy (hod kriketkou na 
cieľ, zdravotná výchova – prvá pomoc pri poraneniach, hasi-
či – striekanie ručnou striekačkou na cieľ). Víťazné družstvá 
okresného kola postupujú do krajského kola, ktoré organizuje 
Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici.

• Pre žiakov 5. ročníka základných škôl je určený preventívny 
projekt Správaj sa normálne. Projekt prebieha počas celého 
školského roka, pričom žiaci majú k dispozícii pracovné zošity, 
s ktorými pracujú. 

Preventívne aktivity realizované Okresným riaditeľstvom Policaj-
ného zboru v Žiari nad Hronom v spolupráci s Pohronským 
osvetovým strediskom v Žiari nad Hronom:

• Výtvarná súťaž pod názvom Polícia známa – neznáma. Do tej-
to súťaže sa zapájajú deti z materských škôl, žiaci základných 
škôl, špeciálnych základných škôl, základných umeleckých 
škôl a deti z detských domovov z okresov Žiar nad Hronom, 
Žarnovica a Banská Štiavnica. Súťažia v štyroch kategóriách – 
maľba, kresba, koláž a priestorová práca. Organizačne súťaž 
zabezpečuje Pohronské osvetové stredisko v Žiari nad Hronom, 
ktoré rozpošle materským a základným školám propozície, 
a tie MŠ a ZŠ, ktoré sa do projektu zapojili, pošlú súťažné práce 
Pohronskému osvetovému stredisku. Následne je v priestoroch 
Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Žiari nad Hro-
nom inštalovaná vernisáž výtvarných prác, výstava potom trvá 
dva týždne. Práce sú vystavené vo vestibule, kde majú všetci 
občania, ktorí prídu na okresné riaditeľstvo PZ, možnosť prezrieť 
si ich. Stretli sme sa so skutočne kladným ohlasom ľudí, pretože 
táto výstava nielen skrášli priestory okresného riaditeľstva PZ, 
ale všetci majú možnosť vidieť, že materské aj základné školy 
sa aktívne zapájajú do rôznych projektov a tým prispievajú 
k všestrannému rozvoju detí i ku svojej prezentácii. Autori 
víťazných prác sú pozvaní na vyhodnotenie výsledkov, ktoré 
taktiež prebieha na Okresnom riaditeľstve Policajného zboru 
v Žiari nad Hronom. Pohronské osvetové stredisko v Žiari nad 
Hronom zabezpečuje ceny pre víťazov a okresné riaditeľstvo 
PZ pripravuje zúčastneným zaujímavý program z činnosti jed-
notlivých zložiek Policajného zboru, ako napríklad práca od-
delenia služobnej kynológie – ukážky výcviku služobných psov, 
poslušnosť, zadržanie páchateľa, vyhľadávanie drog; ďalej práca 
okresného dopravného inšpektorátu – práca policajtov pri do-
pravných nehodách; kriminalistickí technici – branie odtlačkov 
prstov, fotenie trojdielnych fotografií; oddelenie dokladov – pod-
mienky nosenia a držania zbrane súkromných osôb atď.

• V období od roku 2004 do roku 2006 sa realizoval preventívny 
projekt Nebojme sa prevencie, určený deťom z materských škôl 
a žiakom základných škôl a zameraný na rozvoj aktivít v oblasti 
primárnej prevencie drogových závislostí. Projekt bol rozdelený 
na dve časti:

Prvá časť pod názvom Rozprávka nám to povie sa zamerala na 
prácu s deťmi v materských školách, pretože drogová tematika 
sa tu obmedzuje na minimum a v mnohých prípadoch sa dis-
kutuje o tom, či je vhodné s deťmi o tejto problematike hovoriť. 
Projekt bol zameraný na rozvoj prevencie a zdravého spôsobu 
života medzi deťmi v materských školách. Deti sa s problema-
tikou oboznamovali prostredníctvom vopred pripravených roz-
právok, dopĺňaných obrázkami a rôznymi hrami.

Druhá časť bola určená žiakom 5. a 6. ročníka základných škôl, 
ktorí sa priamo alebo nepriamo zapájajú do prevencie na pôde 
školy a vo voľnočasových aktivitách, ale aj tým, ktorých táto ak-
tuálna téma zaujíma. Vhodný výber žiakov bol prehodnotený po 
vzájomnej konzultácii riaditeľa školy a koordinátora prevencie 
v škole. Cieľom projektu bolo vytvorenie skupiny aktivistov v ob-
lasti prevencie. So žiakmi sa robili pravidelné stretnutia, ktoré 
sa realizovali formou aktívneho sociálneho učenia a skupinovej 
práce, ktorá je hodnotená veľmi pozitívne ako jedna z najviac ak-
tivizujúcich a prínosných foriem učenia. Žiaci sa v školskom roku 
2006/2007 začali podieľať na prednáškovej činnosti v nižších 
ročníkoch, čo sa stretlo s kladným ohlasom. 

• Čo sa týka ďalších aktivít, na základe požiadania zo strany 
materských, základných a stredných škôl realizujeme besedy 
a prednášky k rôznym problematikám, zúčastňujeme sa tiež 
na aktivitách týchto zariadení, keď sa obrátia na okresné 
riaditeľstvo PZ so žiadosťou o spoluprácu, najmä pri súťažiach, 
branných pretekoch, aktivitách ku Dňu detí a podobne. V nepo-
slednom rade vykonávame aj ukážky z činnosti polície.

• Taktiež sa vykonávajú preventívno-bezpečnostné akcie s cie-
ľom zistiť výskyt drog v školách a internátoch, ktoré prebie-
hajú za účasti policajtov z Úradu justičnej a kriminálnej polície 
Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Žiari nad Hronom, 
policajta zo skupiny prevencie a policajta z oddelenia služobnej 
kynológie Okresného riaditeľstva PZ v Žiari nad Hronom so 
služobným psom, špeciálne cvičeným na vyhľadávanie drog. 
Prítomní sú tiež študent a pedagóg.



AKTIVITY A PROJEKTY Z REGIÓNOV <<<

Dnes už nikto nepochybuje o tom, že v prevencii sociálno-
patologických javov zohráva významnú úlohu aj voľný čas. 
Predovšetkým to, ako a s kým ho naše deti a mládež trávia. 
Významnú úlohu v tomto smere preto zohrávajú všetky inštitúcie 
zaoberajúce sa profesionálne oblasťou voľnočasových aktivít 
a súčasne prevenciou, ako je to i v prípade osvetových stredísk.

Hornonitrianske osvetové stredisko v Prievidzi pripravilo v roku 
2006 projekt Tvorivosťou k prevencii. Tento projekt sa uskutočnil 
vďaka grantovému programu Šanca pre váš región Konta 
Orange, n. f.

Cieľom projektu bolo ponúknuť deťom novú alternatívu aktívne-
ho a zmysluplného trávenia voľného času, umožniť im rozvíjať 
ich tvorivé schopnosti a získavať nové poznatky o umeleckej 
práci s prírodným materiálom, umožniť im spoznávať nových ľudí 
a rozvíjať ich sociálne zručnosti v spolupráci s inými. Súčasne 
bolo zámerom umožniť deťom jedinečným spôsobom tvorivú 
a kultúrnu sebarealizáciu prostredníctvom výroby drobných 
i monumentálnych diel, ktoré odzrkadľujú ich duševný život 
a ktoré výtvarno-architektonicky dotvárajú jednotlivé mestské 
časti a sídliská. 

Východiskom pri tvorbe projektu bola skutočnosť, že deti 
a mládež majú odjakživa záujem podieľať sa na formovaní svojho 
prostredia, či už mikroprostredia v rodine, vo svojej izbe, alebo 
prostredia sídlisk a miest. V súčasnosti sa často stretávame 
skôr s negatívnym, devastujúcim pôsobením tínedžerov. Chceli 
sme preto deťom poskytnúť možnosť upraviť a aktívne zasiahnuť 
do vzhľadu svojho mesta, sídliska a vytvoriť niečo, na čo budú 
nielen hrdé, ale čím budú môcť zároveň vypovedať aj samy 
o sebe, o svojom vnútornom živote, o svojich potrebách 
a kultúre. V tvorivých dielňach postupne mohli deti rozvíjať svoje 
záujmy, zručnosti a zároveň si aj osvojovať nové schopnosti, 
ktoré ich prezentujú a skrášľujú prostredie, kde žijú. 

Projekt budoval v deťoch aj zodpovednosť za vytvorené diela 
a učil ich vážiť si prácu iných ľudí. K tomu prispieval i strach 
z poškodenia a zničenia výtvarných diel, na výrobe ktorých sa 
podieľali, a ktorý sa tak stal určite pre všetkých zúčastnených 
dobrou školou. Dôležitým aspektom je i to, že vytvorené diela 
si deti nemohli zobrať so sebou, ale stali sa vlastníctvom celej 
komunity. Tým sa deti učili nezištnosti i potrebe zúčastňovať sa 
na rozvoji svojho prostredia.

Na projekte sa v jeho priebehu celkovo aktívne zúčastnilo 
cca 65 detí a 8 dospelých. Dve tvorivé dielne boli zamerané 
na prácu s odpadovým papierom. Okrem výtvarného charak-
teru teda skrývali v sebe aj ekologický aspekt. Zvlášť pozitívne 
sme hodnotili to, že na týchto tvorivých dielňach sa aktívne 
zúčastnili celé rodiny. Výrobným produktom ďalších dvoch cyk-
lov tvorivých dielní bola keramika, deti postupne modelovali 
keramické kachlice. Rozhodnutie o tom, čo budú tvoriť a kde 
svoje dielo umiestnia, sme nechali na samotné deti. Výsledkom 
ich práce je keramický reliéf Strom života, umiestnený na pilieri 
ZŠ na ulici P. J. Šafárika, a skulptúra Kniha života, umiestnená 
pred ZŠ na Rastislavovej ulici v Prievidzi. Drevený symbol školy 
si vyrobili deti v spolupráci s ľudovým umelcom na ZŠ na ul. 
Dobšinského. 

Prínosom projektu je teda v konečnom dôsledku nielen aktívne 
podieľanie účastníkov na svojom sebarozvoji, ale i na budovaní 
svojho prostredia, prostredia mesta, v ktorom žijú. Zároveň pro-
jekt pomohol priblížiť umenie verejnosti a podporovať tvorivosť aj 
medzi ľuďmi bez umeleckého vzdelania a zamerania.

Projekt sa stretol s pozitívnym ohlasom zo strany všetkých zú-
častnených: detí, škôl, lektorov tvorivých dielní i pracovníkov 
Mestského úradu v Prievidzi. Preto nám zostáva už len veriť, že 
nielen úsmev detí zapojených do projektu, ale aj výsledky ich 
tvorivej činnosti vydržia čo najdlhšie.               

TVORIVOSŤOU K PREVENCII

Mgr. Jana Vrtelová
Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi
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Regionálne osvetové stredisko v Žiline dlhodobo cielene pracu-
je s rôznymi skupinami obyvateľov. Špeciálne miesto v kon-
texte pestrých foriem a metód práce majú tie, ktoré sú spojené 
s odovzdávaním a formovaním vedomostí a zručností, priamo 
ovplyvňujúcich kvalitu života jednotlivcov, ich postoje a názory 
a dôležitým spôsobom sa dotýkajúcich úrovne kultúry životné-
ho štýlu v žilinskom regióne. Osobitná pozornosť v zariadení 
patrí primárnej prevencii kriminality. V jej rámci je množstvo 
cielených aktivít pre široké i špecifické skupiny ľudí s dôra-
zom na deti a mládež. Prostredníctvom rôznorodých dialógov, 
zážitkových tvorivých dielní, stretnutí a klubových a zábavno-
-umeleckých podujatí sa dáva možnosť cieľovým skupinám 
získať nielen kvalifikovanú a aktuálnu informáciu, ale vytvára sa 
veľký kreatívny priestor komunitného charakteru, v ktorom podľa 
ich potrieb a záujmov, talentu i predpokladov môžu zmysluplne 
využívať voľný čas a učiť sa poznávať svet, princípy odlíšenia 
tvorivého od deštrukčného a zvládať mechanizmy odmietnutia 
negatívneho. Pozoruhodnou aktivitou z dielne zariadenia sa 
stala dnes už medzinárodná Improliga – súťažná prehliadka di-
vadelných, literárnych, hudobných a pohybových improvizácií 
divadelných zoskupení zo Slovenska i z Čiech. Každé podujatie 
z tohtoročného cyklu 12 podujatí, ktoré sa konajú nielen v Žiline, 
ale i v jednotlivých spádových oblastiach žilinského regiónu, 
dokáže udržať v tvorivom „vare“ viac ako dvesto adresátov, 
zapojiť ich do atmosféry humoru, tvorivosti a fantázie, a ponúka 
im priamo aj témy patologických spoločenských javov, ktorým 
nastavuje zrkadlo. Podobným spôsobom Divadelný klub Ma-
kovice pri ROS v Žiline pristupuje aj k najmenšiemu adresáto-
vi. Ročne pripraví dve rozprávkové hry pre deti predškolského 
a mladšieho školského veku. Na pozadí súčasnosti a rozpráv-
kovej fikcie ožívajú v nich večné témy zápasu dobra so zlom. 
Takto najmladší diváci z regiónov Žilina, Turiec či Kysuce 
s nadšením „spoluúčinkovali“ v divadelných príbehoch Indián-
ska rozprávka, Rozprávka o Lienke Lenke, V núdzi poznáš 
priateľa či Pes Filipko a líška Ryška a okrem hravej radosti si 
odniesli aj nejedno užitočné poučenie. 

Špeciálnu kapitolu v tejto oblasti primárnej prevencie predsta-
vujú cielené tvorivé vzdelávacie projekty, v ktorých dominuje 
nielen adresná a kvalifikovaná informácia, ale aj aktivizačné 
psychologické prvky pôsobiace na emocionálne a empatické 
naladenie adresátov, prinášajúce im nové zážitky, skúse-
nosti a, samozrejme, i vedomosti, najmä z oblasti poznania 
a správneho rozhodovania. Kombinované podujatia, dialógy, 
semináre, tvorivé dielne, festivaly, koncerty a súťažné prehliad-
ky sú úspešné formy, prostredníctvom ktorých je možné hovoriť 
o kriminalite priamo i nepriamo – hľadať príčiny i následky krimi-
nality, mechanizmy prevencie, ochrany zdravia, osobnosti aj 
majetku. Možno sa tak naučiť mechanizmom, aby sa človek 
nestal ani aktérom, ani obeťou kriminálneho činu. Úspešným 
dlhoročným výchovno-vzdelávacím projektom pre stredoškol-
skú mládež sa stal projekt cyklických podujatí pod spoločným 
názvom Sféry dôverné. Jeho obsahom sú aspekty ľudskej sexu-
ality a partnerstva, dôležité informácie o patologických javoch – 
sexuálnych deviáciách či kriminalite. V rámci roka prejde týmito 
tvorivými dialógmi s okresnou sexuologičkou MUDr. Beatrix 
Jeznou niekoľko stoviek mladých ľudí vo veku, keď sa u nich 
formujú dôležité názory na život.

Rovnako naším úspešným projektom je dlhoročný cyklus 
špeciálne koncipovaných dialógov s priliehavým názvom Roz-
hovory s píšucim policajtom. Adresáti – generácie mládeže, 
dospelých i seniorov – majú možnosť oboznámiť sa s príčinami 
kriminálnych činov i spôsobmi ochrany pred kriminalitou. Obľú-
beným lektorom cyklu je mediálne známy Matej Snopko, krimi-
nalista a spisovateľ.

Ešte v roku 2000 sa do kontextu aktivít zariadenia zaradil projekt 
Násilie nemožno ničím ospravedlniť, ktorého jednotlivé témy ho-
voria o tomto negatívnom spoločenskom fenoméne, jeho blud-
ných kruhoch a východiskách z nich. Projekt si môžu jednotlivé 
subjekty vybrať zo stálej ponuky zariadenia a podľa potreby 
umožniť adresátom tvorivé stretnutia so psychológmi, lekármi 
a kriminalistami. 

Úzko súvisiacimi témami s problematikou kriminality a násilia 
boli témy komunikácie a vulgarizmov, témy sebapoznávania 
a tvorivosti, venované prednostne mládeži vo veku 14 – 18 ro-
kov. V týchto súvislostiach zariadenie v spolupráci so záujmovou 
žilinskou skupinou Výbor za slušné vyjadrovanie aktivizovalo 
kultúrno-osvetových, umeleckých, pedagogických odborníkov, 
ktorí sa prostredníctvom odborných článkov a motivačných 
esejí verejne vyjadrili k témam násilia a slušnej ľudskej komu-
nikácie. Vybrané príspevky odzneli v Rádiu Regina, v Rádiu Fajn 
a boli prezentované aj na stránkach žilinského Večerníka. Na 
ne nadviazali aj následné cykly tvorivých dialógov s mládežou 
rómskeho a nerómskeho pôvodu. Urobme si slniečka je názov 
ďalšieho úspešného modelového projektu Regionálneho os-
vetového strediska v Žiline, prostredníctvom ktorého psycholo-
gička Mgr. Dana Oslicová-Kozinková a pracovníčka zariadenia 
Mgr. Jarmila Čičková sprístupnili zážitkovou, tvorivou a modelo-
vou technikou prácu s najmenším adresátom, formy a metódy 
tvorivej dramatiky a voľnočasových aktivít, ktorými je možné 
motivovať deti predškolského veku k získavaniu zručností 
a návykov v oblasti etickej výchovy, dopravnej výchovy, zdravot-
nej výchovy a, samozrejme, v oblasti prevencie kriminality.

Rovnako úspešné v tejto sfére boli prezentácie putovných výstav 
Národného osvetového centra v Bratislave pod názvami Prečo 
som na svete rád/rada a Polícia očami detí, opäť prednostne za-
merané na tematickú výtvarnú tvorivosť, pozitívne ovplyvňujúcu 
aj scénu primárnej prevencie kriminality. V časovom priestore 
týchto aktivít sa realizovali besedy o dopravnej výchove a ak-
tivitách dopravnej polície. V tomto roku mohli byť desiatky 
detí vo veku 8 – 10 rokov účastníkmi názorného kombino-
vaného podujatia o práci všetkých zložiek polície s kpt. Hele-
nou Marenčákovou, vyskúšať si vedomosti v motivačnom teste 
a v pohotových dialógoch si formovať svoje názory a postoje 
k problémom kriminality. Všetky podujatia, ktoré Regionálne os-
vetové stredisko v Žiline pripravilo v oblasti prevencie kriminality, 
boli priamou odpoveďou na spoločenské potreby a požiadavky 
regiónu a jeho špeciálnych skupín ľudí. Spätnoväzbové pra-
covné výstupy a podnety z týchto aktivít zostanú dôležitým 
ukazovateľom smeru do budúcnosti – v zmysle osvedčeného 
„radšej prevencia ako resocializácia“.

PREVENCIA KRIMINALITY 
V REGIONÁLNOM OSVETOVOM STREDISKU V ŽILINE

Mgr. Jarmila Čičková,
Regionálne osvetové stredisko v Žiline



SPOLUPRÁCA INŠTITÚCIÍ PRI PREVENCII KRIMINALITY V GALANTE

Mgr. Andrej Popluhár,
Galantské osvetové stredisko

Galantské osvetové stredisko dlhoročne kladie veľký dôraz na 
aktivity zamerané na prevenciu kriminality a protispoločenských 
javov detí a mládeže, ktoré predstavujú vhodný a účinný pro-
striedok na predchádzanie a zamedzenie nárastu kriminálnej 
činnosti v týchto vekových kategóriách. Dôležitou súčasťou 
efektívnej realizácie preventívnych programov je spolupráca 
štátnych, samosprávnych a neziskových inštitúcií, ktoré majú 
dosah na vykonávanie prevencie. Koordinovanosť a prepojenosť 
zložiek polície, miest a obcí, osvetových stredísk, pedagogicko-
-psychologických poradní a organizácií tzv. tretieho sektora 
má pri riešení problémov kriminality detí a mládeže významný 
účinok. Výsledkom zjednotenia snáh v oblasti predchádzania 
kriminalite detí a mládeže v Galante bolo vytvorenie stanovíšť 
so schránkami S.O.S. na budovách škôl, mestského úradu, 
Okresného riaditeľstva Policajného zboru SR v Galante a ne-
mocnice. Deti a mládež sa môžu prostredníctvom schránky 
S.O.S. obrátiť na príslušníkov polície so svojimi problémami, 
napríklad pri šikanovaní spolužiakmi alebo inými osobami. V rámci 

spustenia projektu sa v školách uskutočnili informatívne stretnutia 
a rozdávali letáčiky o schránkach S.O.S. Spolupráca pri realizo-
vaní preventívnych aktivít jednotlivých inštitúcií počas školského 
roka formou prednášok, besied a workshopov vyúsťuje už 
sedem rokov v posledný týždeň pred letnými prázdninami do 
celomestského podujatia, ktoré propaguje zdravý spôsob života 
a bezpečné správanie detí počas prázdnin. Súčasťou náučno-
-zábavného dopoludnia pre školské zariadenia sídliace na úze-
mí mesta Galanta sú aj vedomostné kvízy z oblasti prevencie 
kriminality a drogových závislostí, činnosti polície a bezpečnosti 
a zo všeobecných znalostí bicyklistov – účastníkov cestnej pre-
mávky. Počas podujatia prezentujú ukážky zo svojej činnosti 
príslušníci mestskej polície, hasičského záchranného zboru, pso-
vodi a príslušníci špeciálnej zásahovej jednotky Polície SR, ktorí 
zároveň odpovedajú na všetky zvedavé otázky detí. Dúfame, že 
aj v budúcnosti budeme úspešne spolupracovať pri tradičných 
i nových aktivitách a prispejeme tak k lepšej a účinnejšej práci 
v rámci prevencie kriminality v regióne Galanta.
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Prvé číslo informačno-vzdelávacieho bulletinu v roku 2007 je, tak ako v uplynulom roku, venované problematike 
prevencie kriminality. Domnievam sa, že opodstatnene. Subjekty prevencie kriminality disponujú dostatkom 
empirických poznatkov uplatňovaných v praktických činnostiach smerujúcich k eliminácii kriminality. 

Veľmi dôležitým faktorom realizácie akýchkoľvek preventívnych opatrení je podpora ich prípravy a realizácie 
zo strany najvyššieho manažmentu. Úvodné slová podpredsedu vlády a ministra vnútra SR a zároveň predsedu 
Rady vlády SR pre prevenciu kriminality Roberta Kaliňáka a ministra kultúry SR Marka Maďariča nenechávajú 
nikoho na pochybách, že prevencia kriminality má zelenú. 

Príspevky zhodne, okrem iného, reagujú na nutnosť budovania partnerstva najmä pri príprave preventívnych 
opatrení. 

Základným nedostatkom realizácie systémových opatrení v danej oblasti je, ešte stále, neexistencia zákona 
o prevencii kriminality. Takýto všeobecne záväzný právny predpis s ambíciou zvyšovať kvalitu života členov 
spoločnosti prostredníctvom predchádzania negatívnych celospoločenských javov by tvoril základ spoločného 
úsilia štátnych, samosprávnych a iných subjektov zaoberajúcich sa prevenciou kriminality. 

    JUDr. Alexander Kliment,
  oddelenie prevencie kancelárie prezidenta Policajného zboru
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