PREVENCIA KRIMINALITY AKO NÁSTROJ
ZVYŠOVANIA ŽIVOTNEJ ÚROVNE
OBYVATEĽOV
„NIE JE TO DĹŽKA ŽIVOTA, ALE JEHO KVALITA, ČO HO ROBÍ KRÁSNYM.“ (SENECA)

Táto príručka je určená pre všetkých, ale predovšetkým pre tých, ktorí
veria, že investovať čas, energiu, prostriedky a spoločný záujem do
zvyšovania bezpečnosti obyvateľov sa oplatí.
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PREDSLOV

ŠEDÁ EKONOMIKA
Objem šedej ekonomiky na
Slovensku postupne klesá.
Od roku 2008 poklesol v
pomere
k
hrubému
domácemu produktu (HDP)
zo 16 %, teda zo sumy 10,4
miliardy eur, na 15 % v roku
2013, čo predstavovalo
približne 11 miliárd eur.

V živote platí „Zníž kriminalitu a zvýšiš životnú úroveň!“

Zvyšovanie úrovne bezpečnosti je aktuálne jednou
z najvýznamnejších úloh, ktorá stojí pred celou spoločnosťou,
pred vládami jednotlivých krajín ako aj pred manažmentom
každej samosprávy. Potreba bezpečného života a trvalého
zlepšovania životnej úrovne je zároveň cieľom každého
jednotlivca. Tento záujem jednotlivcov, ale aj spoločnosti

Štúdia profesora
Friedricha Schneidera z
Univerzity Johannesa
Keplera v Linci, 2014.

ŠKODA SPÔSOBENÁ
KRIMINALITOU
Objem škôd spôsobených
trestnou
činnosťou
na
Slovensku postupne klesá.
Od roku 2008 poklesla
škoda spôsobená trestnou
činnosťou z 454 mil. eur na
396 mil. eur v roku 2015.

Evidenčno-štatistický
systém kriminality,
Policajný zbor.

o bezpečnosť je viditeľný na každom kroku. Dávame si pozor na
veci a blízkych, zamykáme si domovy, inštalujeme kamerové
systémy, realizujeme bezpečnostné opatrenia, informujeme

a pomáhame zraniteľným. V niektorých prípadoch sa
však tieto opatrenia realizujú nekoordinovane a individuálne.
Ako spoločnosť máme spoločné rôzne ciele a je preto
prirodzené, že zvyšovanie pocitu bezpečia občanov, teda
spoločnosti je tiež spoločným záujmom. Aj na lokálnej úrovni.
Spoločné koordinované úsilie má šancu robiť opatrenia časovo
efektívnejšie, dosahom väčšie a ekonomicky výhodnejšie.
Spoločné úsilie o zvyšovanie komplexnej bezpečnosti si
vyžaduje

jasnú

identifikáciu

rizík

v riešenom

regióne,

stanovenie spoločných priorít, definovanie opatrení a ich
následnú realizáciu.
Predkladaná príručka je návodom predovšetkým pre
lokálne autority ako je možné tieto jednotlivé kroky zrealizovať
tak aby bol dosiahnutý spoločný cieľ, ktorým je zvýšenie pocitu
bezpečia obyvateľov a trvalého zlepšovania ich životnej úrovne.

kolektív autorov
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PARTNERSTVO

REGIÓN
Pre účely prípravy

Partnerstvo odporúčame vybudovať ako súčasť Rady pre rozvoj
najmenej rozvinutého okresu1 alebo ako jej stálu expertnú
skupinu.

a realizácie opatrení
programu prevencie
kriminality je odporúčané
riešiť aktivity na úrovni

Sú to odborníci venujúci sa problematike bezpečnosti, verejného
poriadku, sociálno-patologickým javom:

štátnych inštitúcií,

 prednosta okresného úradu, ktorý je zároveň aj
predsedom Bezpečnostnej rady okresu,
 zástupca okresného riaditeľstva PZ, oddelenia prevencie
 zástupca OR HaZZ, oddelenie požiarnej prevencie
 zástupca mestskej alebo obecnej polície
 zástupca úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, odboru
sociálnych vecí a rodiny
 zástupca okresnej prokuratúry
 zástupca okresného súdu
 zástupca regionálneho úradu verejného zdravotníctva
 zástupcovia regionálnych združení samosprávy
 zástupca regionálnej kancelárie Úradu splnomocnenca
vlády pre rómske komunity
 zástupcovia mimovládnych neziskových organizácii
 zástupcovia podnikateľského sektora
 zástupcovia regionálnych médií

podnikateľských subjektov

Prizvaní:

regiónu NUTS IV – okres
Slovenska.

NUTS je územná
štatistická jednotka,
vytvorená Štatistickým
úradom Európskej únie

REGIONÁLNE
PARTNERSTVO
V záujme samospráv,

a mimovládnych organizácií
je hľadať spoločné riešenia
zamerané na zvyšovanie
bezpečia obyvateľov
regiónu.

1

ČLENOVIA LOKÁLNEHO PARTNERSTVA

 krajský koordinátor prevencie kriminality a inej
protispoločenskej činnosti okresného úradu v sídle kraja
 zástupca VÚC
 zástupcova iných subjektov

§ 5 zákona č. 365/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
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ÚLOHY PARTNERSTVA:
















mapovanie aktivít orgánov štátnej správy, samosprávy, neziskových organizácií
a ďalších organizácií pôsobiacich v oblasti sociálnej, situačnej a viktimačnej prevencie,
hodnotenie činnosti jednotlivých subjektov pracujúcich v sociálnej, represívnej,
preventívnej a výchovno-vzdelávacej oblasti v konkrétnom území,
hodnotenie previazanosti činností jednotlivých inštitúcií, vzájomnú informovanosť,
kvalitu spolupráce a definovanie duplicitných, neefektívnych, prípadne absentujúcich
aktivít a služieb,
analýza bezpečnostnej situácie v regióne, (manažmentom rizík2, ktorými sa identifikujú
možné hrozby pre obyvateľstvo, zanalyzujú ich a príjmu opatrenia na ochranu života,
zdravia, majetku a životného prostredia). Strach, alebo reakcia nie sú vždy spájané
s kriminalitou, ale aj symbolmi, znakmi, ktoré s kriminalitou súvisia (rozbité okná budov,
odpadky, grafity a pod.),
definovanie rizikových lokalít v regióne,
prerokovávanie analýz stavu vývoja kriminality a inej protispoločenskej činnosti na
úrovni regiónu (okresu) a návrh vhodných preventívnych opatrení,
vyjadrovanie sa k projektom zameraným na prevenciu kriminality a inej
protispoločenskej činnosti, ktoré majú byť realizované na území regiónu (za účelom
koordinácie projektov a vzájomnej informovanosti),
koordinovanie činnosti subjektov prevencie kriminality a inej protispoločenskej
činnosti pôsobiacich na miestnej úrovni,
predkladanie písomných informácií o stave vývoja kriminality a inej protispoločenskej
činnosti a navrhovaných opatreniach v oblasti prevencie kriminality predsedovi komisie
prevencie kriminality na okresnom úrade v sídle kraja, ktorý je zároveň aj predsedom
Bezpečnostnej rady kraja v intervale min. raz ročne,
priebežné monitorovanie a hodnotenie úspešnosti navrhnutých opatrení a programov
v oblasti prevencie kriminality,
informovanie obyvateľov príslušného regiónu prostredníctvom regionálnych novín príp.
inou formou, dostupnou pre všetkých obyvateľov územia o bezpečnostnej situácii.

2

ŠIMÁK, L.: Manažment rizík, Žilinská univerzita, fakulta špeciálneho inžinierstva, Žilina 2006; (Manažment rizík
je nástroj na identifikovanie rizík, ktoré môžu znížiť úroveň komplexnej bezpečnosti, je prostriedkom na analýzu
rizík, ich hodnotenie, klasifikáciu, stanovenie priorít a následne aj ich znižovanie. Stáva sa teda neoddeliteľnou
súčasťou procesu zvyšovania bezpečnosti a má významný podiel na ochrane človeka, materiálnych hodnôt, ale aj
kultúrnych a duchových hodnôt a v neposlednom rade tiež životného prostredia pred účinkami negatívnych
dôsledkov krízových javov).
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REGIÓN
Pre účely prípravy

Hlavným zámerom tejto príručky je pomôcť miestnej

a realizácie opatrení

samospráve, štátnej správe a ich partnerom pri plánovaní

programu prevencie

prevencie kriminality a vypracovaní Programu prevencie

kriminality je región
posudzovaný na úrovni
NUTS IV - okresy Slovenska.

kriminality a inej protispoločenskej činnosti

3

(ďalej len

„program prevencie“).
Je to predovšetkým miestna a regionálna úroveň

NUTS je územná

samosprávy, kde obyvatelia vnímajú problémy súvisiace

štatistická jednotka,

s trestnou a inou protispoločenskou činnosťou veľmi citlivo a

vytvorená Štatistickým

bezprostredne. V tejto súvislosti má územná samospráva

úradom Európskej únie

nezastupiteľnú úlohu, a to najmä pri efektívnej zmierovacej
a mediačnej role, čím môže, predchádzať eskalácii napätia
medzi obyvateľmi skôr, než dôjde k páchaniu trestnej činnosti.
Vytvorenie

REGIONÁLNE
PARTNERSTVO
V záujme samospráv,
štátnych inštitúcií,
podnikateľských subjektov

bezpečného

prostredia

je

zároveň

jedným

z faktorov zvýšenia zamestnanosti. Bezpečné prostredie je
charakterizované

prostredníctvom

vyčlenenia

určitého

geografického územia, ktoré je spravidla určené aj ďalšími
sociálno-ekonomickými, demografickými a kultúrnohistorickými

a mimovládnych organizácií

činiteľmi (Mesároš, 2010). Z hľadiska regiónu, kriminalita ako

je hľadať spoločné riešenia

protispoločenský

zamerané na zvyšovanie

charakteristické znaky, no má aj svoje osobitosti, ktoré je

bezpečia obyvateľov
regiónu.

patologický

jav

má

svoje

všeobecné

v horizontálnej rovine potrebné rozlišovať predovšetkým
špecifickosťou

príčin

a podmienok

páchania

kriminality

v jednotlivých teritóriách.
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PPK a PČ je otvoreným dokumentom, popisujúci problémy identifikované v rámci SWOT analýzy, v ktorom sú
navrhnuté ciele, priority a opatrenia, ktoré je možné modifikovať na základe meniaceho sa stavu, štruktúry
a dynamiky kriminality
v konkrétnom území. Navrhované opatrenia vychádzajú z dôsledne spracovanej
bezpečnostnej analýzy územia ( príloha č.1,č.2,č.3,č.4.č.5). Taktiež obsahuje zadefinované potrebné finančné
zdroje (organizačné, personálne, finančné).
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K tomu, aby sme zhodnotili bezpečnosť prostredia v regióne, je potrebné vykonať
dôslednú analýzu, vrátane stanovenia miery rizikovosti územia a následne si zadefinovať
opatrenia, ktorými dosiahneme zlepšenie bezpečnosti prostredia.
V tejto súvislosti sa odporúča samosprávam, príp. miestnym akčným skupinám4 (ďalej
len „MAS“) alebo iným verejno-súkromným partnerstvám, spracovať dokument, ktorý by
flexibilne reagoval na meniaci sa stav, štruktúru a dynamiku kriminality v konkrétnom území
a zároveň

vychádzal

z aktuálnej

národnej

Stratégie

prevencie

kriminality

a inej

protispoločenskej činnosti v Slovenskej republike.
Východiskom pre spracovanie programu prevencie je zákon č. 583/2008 Z. z.
o prevencii kriminality a inej protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 336/2015 Z.z. o podpore menej rozvinutých
okresov a Stratégia prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti ako rámcový
dokument, schválený vládou Slovenskej republiky.

DÔVODY PREČO JE VHODNÉ MAŤ SPRACOVANÝ PPK A PČ:

1. Nástroj na spojenie rôznych subjektov zainteresovaných do prevencie kriminality.
2. Prostriedok ako získať finančné zdroje napr.: z Výzvy Rady vlády Slovenskej
republiky pre prevenciu kriminality podľa zákona č. 583/2008 Z.z. o prevencii
kriminality a inej protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov, alebo iných Výziev MV SR, ktoré poskytujú
dotácie na aktivity v oblasti prevencie kriminality podľa zákona č. 526/2010 Z. z.
o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a
zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a
doplnení niektorých zákonov.
3. Spracovaný ucelený prehľad o silných a slabých stránkach, ako aj príležitostiach
a ohrozeniach v oblasti kriminality a inej protispoločenskej činnosti (SWOT analýza).
4. Spracovaný prehľad o trestnej činnosti a inej protispoločenskej činnosti5.

4

Miestne akčné skupiny predstavujú verejno-súkromné partnerstvá, v ktorých majú svoje zastúpenie miestne
komunity, podnikatelia, verejná správa, poľnohospodárske a lesnícke subjekty, mladí ľudia, ženy a iní dôležití
aktéri na miestnej úrovni.
5

Protispoločenskou činnosťou sú rôzne formy konania, ktoré nie sú trestným činom (zločinom alebo prečinom),
správnym deliktom (priestupkom alebo iným správnym deliktom) ani disciplinárnym previnením, avšak takéto
konanie je vnímané spoločnosťou negatívne a spravidla tvorí základ kriminality, napríklad nadmerné požívanie
alkoholických nápojov alebo agresívne správanie na športových podujatiach. Dôvodová správa k zákonu
č. 583/2008 Z.z. o prevencii kriminality a inej protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov.
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5. Spracovaný prehľad o rizikových miestach (lokalitách)6, na ktorých bola, je a môže
byť páchaná trestná činnosť alebo iná protispoločenská činnosť.
6. Spracovaný prehľad o obetiach, páchateľoch a skupinách obyvateľstva, ktoré sa
môžu stať obeťami trestnej činnosti alebo inej protispoločenskej činnosti.
7. Spracovaný prehľad o subjektoch, ktoré aktívne pracujú v oblasti prevencie
kriminality a inej protispoločenskej činnosti.
8. Spracovaný prehľad o službách poskytovaných obetiam trestnej činnosti.
9. Spracovaný prehľad o osobách ohrozených kriminalitou alebo inou
protispoločenskou činnosťou.
10. Spracovaný prehľad o realizovaných projektoch v oblasti prevencie kriminality
v regióne.
11. Názory a postoje občanov o pocite bezpečia v regióne.
12. Systematické plánovanie aktivít.
13. Zadefinované potreby finančných zdrojov na jednotlivé programy (aktivity) .
14. Vyslanie pozitívneho signálu pre obyvateľov, že miestnej samospráve záleží na
bezpečnosti občanov.
15. Zapojenie do procesu prípravy programu prevencie samotných obyvateľov regiónu,
a to aj zverejnením dokumentu na dostupnom mieste s možnosťou jeho
pripomienkovania.

6

Pre účely programu prevencie sa za rizikovú lokalitu považuje podľa Akadémie Policajného zboru: „ Časť
urbanizovaného prostredia, relatívne malej rozlohy (osada, časť mesta, „štvrť“, ulica a pod.), ktorá sa vyznačuje
(je charakterizovaná):
-

-

-

zvýšeným výskytom trestnej činnosti, ale aj inej protispoločenskej činnosti (priestupky a iné
protispoločenské konania),
výskytom generátorov urbárnej kriminality, akými sú miesta (priestory, objekty), ktoré produkujú(v
ktorých sa produkuje alebo v ktorých je produkovaná trestná činnosť – budova ako taká neprodukuje
trestnú činnosť) v danej lokalite trestnú činnosť a ňou zahlcuje aj priľahlé oblasti (rôzne typy
zástavby - architektonické riešenia typické pre danú lokalitu, blízkosť štátnej hranice, migrácia
obyvateľstva a s ňou súvisiaca anonymita),
výskytom „magnetov“ kriminality, Crime Attractors - t. j. miesta, alebo lokality a štrukturálne
„pivky“ -miestne pohostenia, ktoré „priťahujú“ páchateľov kriminálnych činov (opustené objekty,
neudržiavané objekty, chátrajúce priemyselné objekty, miestne lesné porasty, nestrážené lesné
hospodárstvo a pod.);
prípadne socio-demografickými a ekonomickými charakteristikami tohto prostredia predstavujúcimi
riziko kriminogénneho faktoru, akými sú počet obyvateľov, zloženie obyvateľstva podľa veku a
pohlavia, miestne špecifiká v skladbe obyvateľstva, obmedzené pracovné príležitosti poľnohospodárstvo, priemyselné zóny - čo ovplyvňuje vývoj indexu nezamestnanosti (mieru
nezamestnanosti), počet poberateľov sociálnych dávok, chudoba, sociálne a národnostné konflikty,
sociálne vylúčenie, neochota (ochota) obyvateľstva spolupracovať pri objasňovaní TČ, postoj
obyvateľstva k realizovaným preventívnym aktivitám, absencia sociálnych služieb a pod.“
Poznámka: Pri charakteristike rizikovej lokality je dôležité vychádzať zo sociologického výskumu
zameraného na zistenie pocitu bezpečia občanov v danej lokalite.
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POSTUP PRI SPRACOVANÍ PROGRAMU PREVENCIE

ŠTRUKTÚRA DOKUMENTU

1.
2.
3.
4.

Analýza / audit bezpečnosti komunity.
Program prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti.
Realizácia a riadenie programu.
Financovanie programu (identifikovanie zdrojov financovania, potrebných pre
naplnenie Programu prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti),
5. Monitoring a hodnotenie programu.

VYPRACOVANIE INŠTITUCIONÁLNEJ ANALÝZY

Cieľom inštitucionálnej analýzy je spracovať zoznam inštitúcií (subjektov), ktoré sú
zainteresované v oblasti prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti a zmapovať
doterajšie aktivity orgánov štátnej správy, samosprávy, neziskových organizácií a ďalších
organizácií pôsobiacich v oblasti sociálnej, situačnej a viktimačnej prevencie, vrátane
vyhodnotenia činnosti jednotlivých subjektov pracujúcich v sociálnej, represívnej, preventívnej
a výchovno-vzdelávacej oblasti s dôrazom na sekundárnu a terciárnu prevenciu v konkrétnom
regióne. Dôležité je posúdiť previazanosť aktivít jednotlivých subjektov, vzájomnú
informovanosť, kvalitu spolupráce, definovanie duplicitných, neefektívnych, prípadne
absentujúcich služieb a dostupnosť už poskytovaných služieb. Pri spracovaní inštitucionálnej
analýzy je potrebné využiť všetky dostupné strategické, koncepčné a iné dokumenty, ktoré sú,
aj keď len čiastočne, obsahovo prienikové s prevenciou kriminality (napr. PHSR, komunitné
plány sociálnych služieb, atď.).

1. ANALÝZA / AUDIT BEZPEČNOSTI KOMUNITY

(dostupnosť správnych informácií, v správnom čase a potrebnej forme)
 identifikovanie príčin a príležitostí konkrétnych problémov kriminality,
 spracovanie štatistiky kriminality (tabuľky č.1,2,3,4) k štatistikám odporúčame
spracovať stručný komentár,
 spracovanie zoznamu všetkých realizovaných projektov v regióne súvisiacich
s prevenciou kriminality a inej protispoločenskou činnosťou (tabuľka č.5),
 identifikovanie kľúčových partnerov / aktérov,
 analýza komunity
o sociálno-demografická analýza územia (výskum verejnej mienky)
o sociologické zisťovanie pocitu bezpečia obyvateľov (anketa)
 identifikácia kľúčových problémov / strom problémov,
 analýza nástrojov a prístupov používaných v komunite,
 (výskum verejnej mienky). Obavy o bezpečie môžu paradoxne pôsobiť aj pozitívne,
napr. zavedením preventívnych opatrení voči potenciálnym, hrozbám.
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Pri plánovaní programu prevencie sú dôležité informácie o počte trestných činov, druhoch
trestnej a protispoločenskej činnosti, štruktúre páchateľov, objektoch v ktorých je páchaná
trestná a iná protispoločenská činnosť. Konkrétne to znamená, mať informácie aké druhy
trestných činov (tabuľka č.1, č.2) a priestupkov (tabuľka č.3, č.4) prevládajú, kto sa najčastejšie
dopúšťa páchania trestnej činnosti a inej protispoločenskej činnosti, kde, kedy a akým
spôsobom bola spáchaná trestná a iná protispoločenská činnosť, aký je vývoj trestnej a inej
protispoločenskej činnosti. Je potrebné, aby analýza kriminality obsahovala okrem údajov
o celkovej kriminalite, aj štatistiky o súčasnom stave a vývoji trestnej činnosti v oblasti
majetkovej, násilnej, mravnostnej, ekonomickej a ostatnej kriminality. Najmä údaje
o pouličnej kriminalite, krádeží áut, vreckových krádeží, vlámaniach, výtržníctve, vandalizme,
prejavoch interetnického násilia a pod.. Napr. akým podielom a v akom pomere sa na trestnej
a inej protispoločenskej činnosti podieľajú deti, mladiství, prvopáchatelia, recidivisti,
bezdomovci, drogovo závislí a pod. Pre väčšiu prehľadnosť je možné spracovať mapy územia
podľa jednotlivých typov kriminality a priestupkov. Podklady pre analýzu odporúčame
spracovať v spolupráci s políciou, okresným úradom - odborom priestupkov, regionálnym
Združením miest a obcí. Ide najmä o trestnú činnosť a protispoločenskú činnosť, ktorej je
možné predchádzať preventívnymi opatreniami a projektmi zameranými na sociálnu, situačnú
a viktimačnú prevenciu.
Sociálno-demografická analýza regiónu / lokality
Analýza je predovšetkým zameraná na rizikové skupiny obyvateľstva. Analýza má obsahovať:
počet obyvateľov, štruktúru obyvateľstva, vzdelanostnú štruktúru, počet nezamestnaných,
priemerný vek nezamestnaných, počet nezamestnaných so základným vzdelaním, počet
poberateľov dávok v hmotnej núdzi a dávok v nezamestnanosti, počet rodín s deťmi
s poruchami správania, počet seniorov, počet osôb so zdravotným postihnutím, počet osamelo
žijúcich osôb, počet slobodných matiek s deťmi, počet cudzincov, počet príslušníkov
národnostných menšín a etnických skupín, počet osôb ohrozených sociálnym vylúčením, počet
osôb prepustených z výkonu trestu. Pri spracovaní sociálno-demografickej analýzy odporúčame
využiť údaje zo štatistického úradu, úradu práce sociálnych vecí a rodiny, Atlasu rómskych
komunít 2013 a vlastných dôveryhodných zdrojov7 (informácie od samosprávy, mimovládnych
organizácií, škôl, a pod.). V dôsledku rôznych sociálnych a ekonomických činiteľov dochádza ku
vzniku menšinových komunít, napr. ľudia bez domova, v ktorých je výskyt
sociálnopatologických javov vyšší než v majoritnej spoločnosti. Pokiaľ dochádza ku kumulácií
týchto komunít zvyšuje sa výrazne riziko zintenzívnenia problémov napr. xenofóbne prostredie.
Na základe toho je potrebné spracovať analýzu rizikových lokalít (napr. sociálne vylúčené
lokality, lokality kde sa zdržiavajú drogovo závislí, atď. (tabuľka č.5). Odporúčame spracovať
zoznam projektov realizovaných v oblasti prevencie kriminality v predmetnom území.

7

napr. informácie od starostov o rizikových osobách, o rizikových lokalitách- častiach (kde sa zdržiavajú
bezdomovci, ktoré nie sú vedené v žiadnych oficiálnych štatistikách.
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Sociologické zisťovanie pocitu bezpečia občanov
Významným ukazovateľom úspešnosti preventívnych opatrení sú názory občanov ako vnímajú
svoju bezpečnosť. Preto je potrebné aby pred spracovaním programu prevencie boli zistené
názory občanov na ich vnímanie pocitu bezpečia. Po realizácií konkrétnych programov
a projektov je vhodné opäť vyhodnotiť vnímanie pocitu bezpečia občanov (anketa).

2. VYPRACOVANIE PROGRAMU PREVENCIE








stanovenie cieľov,
navrhnutie opatrení, ktorými sa dosiahne zlepšenie stavu,
strategické partnerstvá potrebné na dosiahnutie zmien/ určenie zodpovedných
subjektov za plnenie jednotlivých cieľov,
stanovenie časového rámca,
finančné zabezpečenie navrhovaných riešení, ako aj riadenia, monitoringu
a hodnotenia programu, vrátane určenia subjektov, ktoré poskytnú finančné zdroje,
stanovenie merateľných ukazovateľov.

3. REALIZÁCIA, RIADENIE A FINANCOVANIE PROGRAMU






plán realizácie programu,
časový harmonogram,
zadefinovanie podmienok pre riadenie programu (personálne,finančné) ,
financovanie aktivít programu.

4. MONITORING A HODNOTENIE PROGRAMU






plán monitoringu a hodnotenia,
sledovanie napĺňania merateľných ukazovateľov,
hodnotenie plnenia cieľov.
prípadné návrhy na zmeny, korekcie programu podľa vývoja trestnej činnosti a inej
protispoločenskej činnosti.

METÓDY ZAPOJENIA PARTNEROV, EXPERTOV A VEREJNOSTI DO PROCESU PRÍPRAVY:

informovanie / získavanie názorov / zohľadnenie názorov
 tlačené materiály
o verejné informačné tabule,
o letáky rozposielané verejnosti,
o informačná brožúra s dotazníkom,
 internetové stránky a sociálne siete
 médiá
o zverejňovanie informácií v miestnej tlači,
 vystúpenia v obecnom rozhlase / televízii,
 stretnutia
o stretnutia s odborníkmi,
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 stretnutia s verejnosťou,
rozhovory a prieskumy
 dotazníky pre záujmové skupiny,
 dotazník pre širokú verejnosť,
 prieskum verenej mienky,
pracovné skupiny / experti
 odborné poradné skupiny,
 miestne poradné skupiny,
 nezávislí experti,
iné aktivity
 vzdelávacie aktivity,
 spracovanie a vyhodnotenie prípadových štúdií.

ZÁVER

Činnosť všetkých orgánov v boji proti kriminalite a inej protispoločenskej činnosti
smeruje k spoločnému cieľu – postupne znižovať kriminalitu, poskytovať efektívnu ochranu,
najmä ochranu života, zdravia a majetku.
K efektívnym výsledkom poklesu trestnej činnosti a zlepšeniu objektívnej bezpečnosti
občanov sa nedá dospieť čiastkovými riešeniami. Efektivita v boji proti kriminalite vyžaduje
komplexný prístup prevencie, riešenia zamerané na príčiny a vplyvy mikroprostredia a účinnú
koordinovanú spoluprácu všetkých subjektov prevencie. Ak chceme realizovať prevenciu
kriminality koordinovane, systematicky a komplexne s pozitívnym výsledkom, je potrebné ju
realizovať „zdola - nahor“.
Žiadatelia, ktorí sa zapoja do Výzvy Rady vlády Slovenskej republiky pre prevenciu
kriminality a ostatných výziev MV SR8 a budú mať spracovanú PPK a PČ, budú zvýhodnení.
Naďalej zostáva v platnosti podmienka, že predkladaný projekt musí spĺňať podmienky
stanovené v zákone č. 583/2008 o prevencii kriminality a inej protispoločenskej činnosti v znení
neskorších predpisov.
Táto príručka je odporúčaním pre obce ako postupovať pri spracovaní programu
prevencie.
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Podľa zákona č. 526/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a
zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
zákona č. 583/2008 o prevencii kriminality a inej protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov.
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