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Anotácia 
Zezurková, J.: Kriminologické aspekty násilných a majetkových trestných činov 

mládeže a ich dopad na ochranu osôb a majetku. Bakalárska práca. VŠB TU Ostrava, 2008,     

70 strán. 

Bakalárska práca popisuje kriminologické aspekty násilných a majetkových trestných 

činov mládeže a skúma ich dopad na ochranu osôb a majetku spoločne s ich prevenciou. 

V prvej časti je popísaná právna úprava súvisiaca s kontrolou kriminality mládeže. Ďalšia 

časť vysvetľuje pojem a predmet kriminológie a jej vývoj v Českej republike. Tretia časť sa 

zaoberá vývojom trestnej činnosti v Českej republike v rokoch 2000 – 2007. Ďalšia časť je 

zameraná na rozbor dopadov jednotlivých druhov kriminality vrátane násilných 

a majetkových trestných činov na ochranu osôb a majetku a ich prevenciu. Posledná časť je 

venovaná kriminalite mládeže spolu s návrhmi preventívnych opatrení a typmi projektov 

prevencie kriminality mládeže vedúcich k zníženiu dopadu tejto trestnej činnosti na ochranu 

osôb a majetku. 

 

Kľúčové slová: kriminalita mládeže, prevencia kriminality, ochrana osôb a majetku. 

 

Annotation 
Zezurková, J.: Criminological Aspects of Acts of Violence and Crimes against 

Property Committed by Youth and Their Impacts on the Protection of Persons and Property. 

VŠB TU Ostrava, 2008, 70 pages. 

Post graduate study describes criminological aspects of acts of violence and crimes 

against property committed by youth and their impacts on the protection of persons               

and property, including its prevention. The first part explains legislation related to control      

of juvenile delinquency. The other part specialises in notion and topic of criminology          

and development in the Czech Republic. The third part is occupied with development                   

of criminality in the Czech Republic in 2000 – 2007. The other part is about kinds                  

of criminality, including acts of violence and crimes against property and their impacts on the 

protection of persons and property and its prevention. The last part is dealing with juvenile 

delinquency, including suggestions of measures and projects of prevention of juvenile 

delinquency for protection of persons and property. 

 

          Key words: juvenile delinquency, crime prevention, protection of persons and property. 
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1 Úvod 
Kriminalita mládeže sa v Českej republike v posledných rokoch stáva čoraz 

závažnejším pojmom. A je to práve mládež, ktorá bude o niekoľko rokov rozhodovať 

o budúcnosti celej našej spoločnosti a je tiež jej reálnou súčasťou. Je dôležité všetko, čo 

pomáha utvárať povedomie a postoje mladých ľudí už od ich začiatku. V súvislosti 

s potláčaním kriminality je dôležité venovať sa efektívnej práci pri riešení trestnej činnosti 

mládeže. Významným aspektom je zdokonalenie vzájomnej koordinácie subjektov 

podieľajúcich sa na výchove mládeže. Je tiež potrebné sústrediť sa pri výchove mládeže na 

kvalitu a zmysluplnosť života mladých ľudí, fungovanie mladých ľudí v sociálnych vzťahoch 

a skupinách, v rôznych spoločenských a voľnočasových aktivitách. Táto skupina mladých 

ľudí aj mne samej je vekovo blízka a preto som sa rozhodla bližšie zosumarizovať a objasniť 

túto problematiku. Myslím si, že ide o zaujímavú tému, dôležitú najmä pre bezpečnosť našej 

spoločnosti. 

V prvej časti bakalárskej práce je uvedená právna úprava súvisiaca s kontrolou 

kriminality mládeže. V ďalšej časti je objasnený pojem a predmet kriminológie ako vedy, 

ktorá sa zaoberá zločinnosťou, páchateľmi a ich obeťami a najmä kontrolou kriminality a jej 

postavenie v systéme vied vrátane vývoja kriminológie v Českej republike.  

Na základe štatistík Policajného prezídia Českej republiky je znázornený vývoj 

trestnej činnosti v Českej republike od roku 2000 – 2007 v podobe grafov a tabuliek 

a teoretických poznatkov, ktoré zo štatistík vyplývajú. Ďalšia časť popisuje prevenciu 

kriminality a rozbor dopadov jednotlivých druhov kriminality najčastejšie páchaných 

mládežou vrátane násilných a majetkových trestných činov na ochranu osôb a majetku.  

Posledná časť bakalárskej práce je venovaná kriminalite mládeže, príčinám vzniku 

delikventného správania mládeže, metodike vyšetrovania trestných činov páchaných 

mládežou a na záver je uvedené zhodnotenie preventívnych opatrení v oblasti trestnej činnosti 

mládeže a jej dopadu na ochranu osôb a majetku a návrh nových preventívnych opatrení 

vedúcich k zníženiu dopadu násilnej a majetkovej trestnej činnosti na ochranu osôb a majetku. 

 Uvedomujem si, že nieje možné obsiahnuť všetky informácie, ide o tému so širokým 

záberom. Touto prácou by som chcela sústrediť energiu a prostriedky na predchádzanie 

trestnej činnosti mladých ľudí, ktorí tak škodia nielen okoliu ale aj sami sebe a poukázať na 

skvalitňovanie systému preventívnych prostriedkov pred trestnou činnosťou mladých ľudí.  
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2 Rešerše 
Musil, J., Konrád, Z., Suchánek, J. Kriminalistika. 1. vydanie. Praha: C. H. Beck, 

2001, ISBN 80-7179-362-0. Vysokoškolská učebnica kriminalistiky sprostredkováva 

posledný stav kriminalistického poznania v Českej republike aj vo svete, obsahuje pravdivé 

informácie o spáchaných trestných činov a iných spoločensky závažných patologických 

javoch. Učebnica obsahuje množstvo grafického materiálu a je rozdelená na dve časti. Vo 

všeobecnej časti nájdeme kriminalistické učenie o trestnom čine, o stopách, všeobecnej 

metodológií, taktické, technické a prírodovedné kriminalistické metódy. Zvláštna časť 

pojednáva o všeobecných otázkach metodiky vyšetrovania jednotlivých druhov trestných 

činov. 

 

 Novotný, O., Zapletal, J. a kol. Kriminologie, Praha: ASPI Publishing, 2004, ISBN   

80-7357-026-2. Vo vysokoškolskej učebnici kriminológie je predstavená súčastná 

kriminológia a jej problémy. Učebnica obsahuje množstvo grafického materiálu a je rozdelená 

do 14 kapitol. V úvode učebnica pojednáva o predmete a úlohách kriminológie, druhá 

kapitola znázorňuje stav, štruktúru a dynamiku kriminality a je doplnená grafmi a tabuľkami. 

Kniha obsahuje aj učenie o obetiach a páchateľoch trestných činov. Šiesta kapitola pojednáva 

o prevencii a preventívnych aktivitách kriminality. Napokon sú v učebnici rozpísané 

jednotlivé druhy kriminality vrátane vymedzenia základných pojmov, štruktúra jednotlivých 

druhov kriminality a jej znázornenie v podobe grafov a tabuliek a kontrola jednotlivých 

druhov trestných činov. 

 

Zoubková, I. Kontrola kriminality mládeže. 1. vydanie. Vydavateľstvo 

a nakladateľstvo Eleš Čeněk, Dobrá Voda 44, 2002, ISBN 80-86473-08-2. Učebnica obsahuje 

štatistické údaje o kriminalite mládeže vrátane vekového rozloženia kriminality, štruktúry 

a vývoja kriminality. Učebnica pojednáva o právnej a preventívnej kontrole kriminality 

mládeže, o rôznych projektov prevencie kriminality mládeže. V Prílohách je obsiahnutý aj 

zákon o trestnom súdnictve nad mládežou (zákon č. 48/1931 Zb., v znení neskorších zmien 

a doplnení).  



 

 

9 

3 Právna úprava 
Základná koncepcia výchovného pôsobenia na nastupujúcu generáciu je založená na 

Listine základných práv a slobôd (ústavný zákon č. 2/1993 Zb., v znení neskorších zmien       

a doplnení) a na Úmluve o právach dieťaťa (zákon č. 104/1991 Zb., v znení neskorších zmien 

a doplnení). Listina základných práv a slobôd v čl. 32 citovaného zákona stanoví, že zvláštna 

ochrana detí a mladistvých je zaručená, že starostlivosť o deti a ich výchova je právom 

rodičov a že deti na druhej strane majú právo na rodičovskú výchovu a starostlivosť. Základné 

vzťahy v rodine, vzájomné práva a povinností ich členov upravuje zákon o rodine (zákon       

č. 94/1963 Zb., v znení neskorších zmien a doplnení). Zo zákonnej úpravy vyplýva, že rodičia 

sú zodpovední – okrem iného – za riadnu výchovu svojich detí a pri tejto aktivite sa môžu 

oprieť o pomoc štátu. 

Podľa zákona o sociálno-právnej ochrane detí (zákon č. 359/1999 Zb., v znení 

neskorších zmien a doplnení) venuje štát prvoradú pozornosť najmä deťom, ktorých rodičia 

zomreli, neplní povinnosti plynúce z rodičovskej zodpovednosti deťom, ktoré vedú záhaľčivý 

alebo nemravný život. Podľa tohto zákona (§ 39 citovaného zákona) môžu obce a kraje 

zriaďovať zariadenia odborného poradenstva pre starostlivosť o deti, zariadenia 

sociálnovýchovnej činnosti ponúkajúce deťom programy sociálnych schopností a využití 

voľného času, zariadenia pre deti vyžadujúce okamžitú pomoc apod. Významné úlohy 

v starostivosti o predelikventné a delikventné deti plnia pracovníci sociálno-právnej ochrany 

deti, ktorí pôsobia v rámci krajských úradov a obecných úradov s rozšírenou pôsobnosťou. 

Títo pracovníci uskutočňujú starostlivosť o ohrozené deti a mladistvých, zaoberajú sa 

rodinami, v ktorých neplnia rodičia riadne svoje rodičovské povinnosti.  

Podľa zákona o rodine (zákon č. 94/1963 Zb., v znení neskorších zmien a doplnení) 

zaisťuje orgán sociálno-právnej ochrany deti v súčinnosti s rodičmi, školou a inými fyzickými 

a právnickými osobami v svojom obvode priaznivé podmienky pre výchovu, vzdelanie 

a všestranný vývoj nezletilých deti a chráni ich záujmy. 

Problematika trestnej zodpovednosti, trestania a trestného stíhania mladistvých je 

v súčastnej právnej úprave riešená zákonom č. 218/2003 Zb., o zodpovednosti mládeže za 

protiprávne činy a o súdnictve o veciach mládeže, v znení neskorších zmien a doplnení s tým, 

že  „pokiaľ tento zákon nestanoví inak, užije sa na toho, kto v dobe spáchania činu 

neprekročil osemnásty rok veku, všeobecných právnych predpisov“, čím sa myslí trestný 

zákon (zákon č. 140/1961 Zb., v znení neskorších zmien a doplnení) a trestný rád (zákon        
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č. 141/1961 Zb., v znení neskorších zmien a doplnení), v ktorých je upravené trestné stíhanie 

mladistvých páchateľov. Súdnu ochranu práv dieťaťa a ukladanie výchovných opatrení súdom 

upravuje zákon č. 99/1963 Zb., občiansky súdny rád, v znení neskorších zmien a doplnení, 

v Hlave VIII. - starostlivosť súdu o nezletilých (§ 176-185 citovaného zákona); zákon             

č. 94/1963 Zb., o rodine, v znení neskorších zmien a doplnení; sankcie a ochranné opatrenia 

v zákone Českej Národnej Rady č. 200/1990 Zb., o priestupkoch v znení neskorších zmien 

a doplnení.  

Zákon 359/1999 Zb., o sociálno-právnej ochrane deti, v znení neskorších zmien           

a doplnení. Tento zákon platný od 1.1.2004 prináša celú radu nových pohľadov na 

zachádzanie s mládežou. Jedna z najdôležitejších zmien spočíva v tom, že „súdnictvo vo 

veciach mladistvých a vo veciach posudzovania činov inak trestných spáchaných deťmi 

mladšími pätnástich rokov vykonávajú súdy pre mládež“ (§4 citovaného zákona). Súdnictvo 

nad mládežou sa vzťahuje na mladistvé osoby, ale do určitej miery aj na deti mladšie 

pätnástich rokov. Sudcovia, štátni zástupcovia, príslušníci policajných orgánov musia mať 

zvláštnu prípravu pre zachádzanie s mládežou. Zákon vytvára široké možnosti pre účasť 

mladistvého na špeciálnych programoch resocializačných,  vzdelávacích, odborného výcviku 

a vyberať zo škály rôznych druhov opatrení a to sú : dohľad probačného úradníka, zaradenie 

do terapeutického, psychologického alebo iného vhodného výchovného programu v stredisku 

výchovnej starostlivosti a ochrannú výchovu [9,18-23]. 

 

4 Kriminológia 

4.1 Pojem a predmet kriminológie a jej postavenie v systéme vied 

Kriminológia je veda o kriminalite (zločinnosti), o jej páchateľoch a obetiach a o jej 

kontrole. Slovo kriminológia znamená doslova veda o kriminalite (latinskogrécke slovo). 

Prvýkrát použil tento termín francúzsky antropológ Topinard v roku 1879. O šesť rokov 

neskôr sa tento termín objavil v Taliansku v názve Garofalovej knihy Criminologia. V druhej 

polovici 19. storočia dochádza k osamostatneniu kriminológie, ku konštituovaniu 

kriminológie ako samostatného vedného odboru.  

Kriminológia skúma kriminalitu, jej páchateľov a obeti a jej kontrolu ako spoločenskú 

realitu, ako skutočne existujúci fenomén. Je teda vedou empirickou. Preto je kriminológia 

založená hlavne na kriminologických empirických výskumoch, ktorých poznatky musia byť 
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preskúmateľné. Značné možnosti k získavaniu týchto poznatkov poskytuje aj oficiálny systém 

trestnoprávnej kontroly kriminality a jeho evidencia informácií (policajná štatistika, justičná 

štatistika, väzenská štatistika, rejstrík trestov, trestné spisy, osobné spisy väzňov). Ku 

kriminologickému výskumu sú však tieto databáze v Českej republike využívané iba 

obmedzene. 

 Predmetom skúmania kriminológie sú – kriminalita, jej páchatelia a obeti a jej 

kontrola. Podľa väčšiny kriminológov kriminalita patrí medzi sociálnopatologické javy. 

Pokiaľ kriminológia rozumie kriminalitou súhrn konaní, ktoré trestné právo posudzuje ako 

trestné činy, ide o tzv. legálne poňatie kriminality. Kriminologický pojem kriminality sa tu 

kryje s trestnoprávnym pojmom kriminality. 

Predmetom kriminológie je teda v prvom rade kriminalita. Kriminologické výskumy 

sú orientované na popis kriminality, jej štruktúry, jej foriem, na popis kriminalitou  

spôsobených škôd, na popis stavov kriminality a ich vývojových tendencií, ale aj na popis 

páchateľov a obetí a ich spoločenských vzťahov – kriminálna fenomenológia či 

kriminografia.  

Kriminologické výskumy niesu zamerané iba na popis kriminality, avšak aj na 

vysvetlenie genézie kriminality – kriminálnej etiológie. Pri skúmaní problematiky genézie 

kriminality sa často ukazuje nevyhnutné rozšíriť predmet pozornosti kriminológie aj na iné 

sociálnopatologické javy, ako sú hlavne alkoholizmus, nealkoholová toxikománia, prostitúcia, 

rozvodovosť, sebevražednosť a iné javy, ktoré nezriedka predstavujú predhubie kriminality. 

Z fenomenologického hľadiska aj etiologického hľadiska sa zaoberá kriminológia páchateľmi 

trestných činov. Venuje napr. pozornosť aj osobám trestne nezodpovedným vzhľadom k ich 

nepríčetnosti alebo nízkemu veku a tzv. potenciálnym páchateľom. Z hľadiska kriminológie 

sú veľmi dôležité hlavne spoločenské vzťahy, v ktorých páchatelia žijú, sociodemografické 

a psychologické charakteristiky ich osobnosti, klasifikácia páchateľov a ich typológia.  

Do predmetu kriminológie náleží tiež skúmanie obetí trestných činov. Viktimológia – 

náuka o obeti trestného činu – je obvykle považovaná za súčasť kriminológie. Súhrn 

dispozícií človeka stať sa obeťou trestného činu býva nazývaný viktívnosťou, zatiaľ čo proces 

premeny potenciálnej obete na obeť skutočnú býva označovaný ako viktimizácia. Pritom sa 

rozlišuje viktimizácia primárna, tj. poškodenie (fyzické, psychické, majetkové) spôsobené 

obeti bezprostredne trestným činom, a viktimizácia sekundárna (poškodenie obeti reakciou 

štátnych orgánov či sociálneho prostredia na trestný čin, hlavne ak je reakcia neadekvátna). 
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Neustále rastie pozornosť  venovaná modernej kriminológií kontrole kriminality. Moderná 

kriminológia, rozumie pod kontrolou kriminality úsilie štátu aj spoločnosti o udržanie 

kriminality v určitých prijateľných medziach alebo o jej obmedzovaniu. Kontrola kriminality 

sa uskutočňuje prostredníctvom represívnych (trestnú činnosť potlačujúcich) či preventívnych 

(trestnej činnosti predchádzajúcich) stratégií. Trestná represia  sa zameriava na dôsledky 

kriminogénneho vývoja, zatiaľ čo predmetom pozornosti prevencie sú samotné kriminogénne 

faktory. V našich súčasných spoločenských podmienkach prevažujú represívne prístupy. 

Represívne stratégie sa uskutočňujú hlavne v rámci trestnoprávnej kontroly kriminality. O nej 

sa niekedy hovorí ako o formálnej kontrole kriminality, ktorou vykonávajú aplikáciu 

trestného práva k tomu povolané štátne inštitúcie, tj. trestné súdnictvo, štátne zastupiteľstvo, 

polícia, väzeňstvo. 

Do tejto oblasti je potrebné začleniť aj náuku nazývanú penológia, ktorá skúma tresty, 

ich výkon a ich účinky. V penológií sa otázka „Prečo došlo k spáchaniu trestného činu?“ mení 

na otázku „Ako pôsobiť na osobu páchateľa?“. 

Preventívne stratégie sa uskutočňujú hlavne v rámci kriminálnej prevencie. O nej sa 

niekedy hovorí ako o neformálnej kontrole kriminality, ktorú vykonáva hlavne rodina, škola, 

médiá, charitatívne organizácie, cirkve, verejnosť. 

Podľa obsahového zamerania sa kriminálna prevencia člení na sociálnu prevenciu – zameranú 

na sociálne faktory kriminality, na situačnú prevenciu – zameranú na kriminogénne situácie, 

zmenšovanie príležitostí k páchaniu trestných činov a na prevenciu viktimologickú – 

aplikujúcu viktimologické poznatky.  

Podľa adresátov preventívnych aktivít sa kriminálna prevencia člení na primárnu 

prevenciu – adresátom je celá spoločnosť alebo niektorá vymedzená skupina ľudí, na 

sekundárnu prevenciu – orientovanú na rizikové skupiny potenciálnych páchateľov alebo 

potenciálnych obetí a na kriminogénne situácie a na terciárnu prevenciu – orientovanú na 

páchateľa a obeti v záujme prevencie recidivy. 

Kritériom užitočnosti kriminologického poznania je hlavne jeho využiteľnosť pre   

aktivity, ktorými usilujeme o to, aby sme dostali kriminalitu pod kontrolu [10,13]. 
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Kriminológia a jej postavenie v systéme vied 
Kriminálnu spoločenskú oblasť, ktorá je charakterizovaná slovami  „kriminalita, jej 

páchatelia a obeti a jej kontrola“, skúma niekoľko samostatných kriminálnych vied, každá 

z nich s inými úlohami, z iných hľadísk a inými metódami. Tieto kriminálne vedy sú: 

kriminológia, trestnoprávna veda, kriminalistika a kriminálna politika. Ich maximálna 

súčinnosť je však veľmi žiadúca. 

 Vzťahy medzi kriminológiou a trestnoprávnou vedou majú svoju dlhú históriu. 

Trestnoprávna náuka aj kriminológia sa zaoberajú kriminalitou a jej kontrolou vrátane jej 

kontroly trestnoprávnej. Trestnoprávna náuka sa zaoberá trestným právom hmotným aj 

procesným. Skúma trestný čin ako trestnoprávny pojem. Kriminológia sa zaoberá trestným 

zákonodárstvom predovšetkým z hľadiska jeho účinnosti, skúma aj účinnosť trestného 

procesu, ale aj účinnosť aplikovaných trestov a ochranných opatrení. Skúma trestný čin 

a kriminalitu ako reálne existujúci fenomén [13]. 

Trestnoprávna veda a kriminológia sa navzájom veľmi potrebujú. „Trestné právo bez 

kriminológie je slepé, kriminológia bez trestného práva je bezbrehá“ [5]. Aplikácia trestného 

práva v spoločenskej praxi poskytuje kriminológií bohatý materiál pre jej výskumy. 

V priebehu každého trestného konania sa zhromažďujú informácie, ktoré predstavujú zdroj 

poznatkov o trestnom čine, ale aj o okolnostiach spáchania trestného činu, o jeho páchateľovi 

a o obeti [13]. 

 Otázka vzťahov medzi kriminológiou a kriminálnou politikou je veľmi sporná. Kým 

niektorí autori považujú kriminálnu politiku za súčasť trestnoprávnej vedy, iní ju považujú za 

aplikovanú kriminológiu a iní ju uznávajú ako samostatnú disciplínu. Kriminálna politika je 

súčasť celkovej politiky, ktorá sa zaoberá kriminalitou ako politickým problémom a je 

orientovaná na systém sociálnej kontroly kriminality a jeho rozvíjanie [13]. 

Kriminálna politika v užšom zmysle sa zameriava iba na trestnoprávnu kontrolu 

kriminality. Trestnoprávne možnosti riešenia problému kriminality  nemožno preceňovať. 

„Trestné právo má síce mnoho spoločného s kriminálnou politikou, kriminálna politika ale len 

málo s trestným právom“ [12,13]. 

Kriminálna politika v širšom zmysle je orientovaná na systém sociálnej kontroly 

kriminality v celej jeho šírke. Zahŕňa nielen trestnú politiku, ale aj do určitej miery aj ostatné 

oblasti právnej politiky, sociálnu politiku, školskú, hospodársku, mediálnu politiku, pokiaľ 

rieši problémy týkajúce sa prevencie kriminality. Tu sa vynára známa myšlienka, že najlepšia 

kriminálna politika je dobrá sociálna politika [9,13]. 
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Do oblasti kriminálnej politiky patria aj pojmy bezpečnostná politika a bezpečnostná 

doktrína. Bezpečnostnú doktrínu  možno definovať ako „teoreticky zdôvodnený súbor 

základných zásad a smerníc, z ktorých má vychádzať praktická činnosť štátnych orgánov, 

iných inštitúcií a jednotlivých občanov pri zabezpečovaní verejnej bezpečnosti a pri ochrane 

verejného poriadku, a to v rámci určitého ústavného systému“ . Pojem „bezpečnostná 

doktrína“ sa teda do značnej miery prekrýva s pojmom „kriminálna politika“ [9,13]. 

 

4.2 Kriminalistika, rozdiel medzi kriminalistikou a kriminológiou  

Kriminalistika je jednou z množstva disciplín, ktoré usilujú o vedecké poznanie 

trestnej činnosti a o uplatnení vedeckých poznatkov v boji s ňou. Ide o odbor pomerne     

mladý – až od 90. rokov minulého storočia. Do tej doby bola justícia odkázaná na veľmi 

obmedzený okruh dôkazných prostriedkov. To však viedlo k dvom nežiadúcim dôsledkom: 

veľká časť spáchaných trestných činov zostávala nepotrestaná a nedostatok dôkazných 

možností viedol k tomu, že bol zveličovaný význam výpovedí, predovšetkým obžalovaného. 

Nové perspektívy, ako zefektívniť boj s kriminalitou, otvoril až rozvoj vedy a techniky v 19. 

storočí. Dokonca aj tradičné dôkazné prostriedky – výpovede – boli zdokonalené novými 

psychologickými prístupmi. 

Predmet vedy – je určený predovšetkým okruhom zákonitostí, ktoré daná veda skúma. 

Kriminalistika skúma tieto dva okruhy zákonitostí objektívneho sveta, ktoré tvoria jej 

predmet: 

zákonitostí vzniku, trvania a zániku stôp a iných kriminalisticky relevantných informácií 

o spáchaných trestných činoch, zákonitostí nachádzania, zhromažďovania, dokumentácie 

a skúmania stôp a iných kriminalisticky relevantných informácií o spáchaných trestných 

činoch. 

Kriminalistika teda patrí do širšej skupiny tzv. kriminálnych vied, ktoré sa zaoberajú 

trestnou činnosťou, aj ďalšími spoločensky patologickými javmi. Najvšeobecnejšie 

postavenie medzi týmito kriminálnymi vedami má kriminológia, ktorá skúma hlavne stav, 

dynamiku a príčiny kriminality, osobnosť páchateľa a prevenciu kriminality. Kriminalistika 

má ku kriminológií veľmi blízky vzťah, spoločne s ňou sa zaujíma napr. o osobnosť 

páchateľa, o spôsoby páchania trestnej činnosti a o situačné okolností páchania kriminality. 

Tieto objekty však kriminalistika študuje zo svojho špecifického hľadiska, teda ako 

ovplyvňujú proces tvorby stôp a aký majú význam pre poznanie trestného činu. Cez tento 
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rozdielny cieľ skúmania nemožno zabrániť tomu, aby nedochádzalo k čiastočnému 

prekrývaniu predmetu oboch disciplín, čo však nevyvoláva žiadne praktické problémy. 

 Rozdiel medzi kriminalistikou a kriminológiou spočíva najmä v tom, že na jednej 

strane kriminalistika prijíma množstvo kriminologických poznatkov pre vypracovanie 

kriminalistických metód a na druhej strane kriminológia využíva množstvo poznatkov 

zistených v priebehu vyšetrovania trestných činov. Tu sa objavujú aj značné možnosti 

spolupráce oboch disciplín. Napriek tomu, že tieto dve vedy bývajú laickou verejnosťou 

nezriedka stotožňované, nieje možné zamieňať kriminológiu s kriminalistikou [10,13]. 

 

4.3 Spoločenská funkcia kriminalistiky 

Na trestnú činnosť môžeme z etického hľadiska pozerať ako na koncentrované 

spoločenské zlo. Ohrozuje a poškodzuje najzákladnejšie ľudské hodnoty – život, zdravie, 

slobodu, česť a majetok občanov, demokratický spoločenský rád a ďalšie civilizačné hodnoty. 

Zločinnosť znižuje kvalitu ľudského života, vyvoláva pocit strachu, zoslabuje dôveru občanov 

v štát a štátne orgány. Kriminalistika si programovo kladie za cieľ napomáhať potieraniu 

kriminality tým, že vypracováva efektívne metódy odhaľovania, vyšetrovania 

a predchádzania trestnej činnosti a poskytuje ich policajným a justičným orgánom a znalcom. 

Tým plní kriminalistika humánnu a veľmi prospešnú funkciu. 

Elementárnym predpokladom boja proti kriminalite je správne poznanie už 

spáchaných trestných činov. To je však veľmi ťažké, pretože mnoho trestných činov je 

páchaných utajene a páchateľ má mnoho možností, ako sťažiť alebo znemožniť jeho 

odhalenie. V prípadoch najzávažnejšej organizovanej kriminality disponujú páchatelia 

značnými finančnými prostriedkami a vymoženosťami modernej infraštruktúry, ktorými sú 

schopní paralizovať bežné metódy polície a justície. Za tejto neľahkej situácie, ak nechce 

spoločnosť rezignovať pred páchateľmi trestných činov, musí zapojiť do služieb policajných 

a justičných orgánov nové, netradičné metódy a postupy, opierajúce sa o vymoženosti vedy 

a techniky. Práve túto úlohu má hrať kriminalistika. Ďalšia významná spoločenská funkcia 

spočíva tiež v humanizácií trestného konania. Vďaka kriminalistike nadobudli na váhe vecné 

dôkazy a znalecké posudky. Kriminalistika napomáha ochrane občanov pred neoprávneným 

stíhaním a pred inými nezákonnými postupmi štátnych orgánov. Pokiaľ sa nevinný občan 

zhodou nepriaznivých okolností ocitne v nezávideniahodnom postavení krivo obvineného, 

mal by byť čo najrýchlejšie očistený. 
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V modernej trestnej politike sa oprávnene kladie veľký dôraz na prevenciu kriminality. 

Aj v nej môže plniť kriminalistika významné úlohy. Koná tak už tým, že odrádza 

potenciálnych páchateľov od zámeru spáchať trestný čin, pretože zvyšuje riziko ich odhalenia 

a usvedčenia.  

Na záver môžeme povedať, že pôsobnosť kriminalistiky presahuje rámec potierania 

kriminality. Kriminalistické metódy sú dobre použiteľné pri objasňovaní menej závažných       

aj tých závažných deliktov. Tiež v občianskom súdnom konaní, v správnom konaní a všade 

tam, kde sa vykonáva dokazovanie, možno kriminalistické poznatky využiť. Zo zaujímavosti 

možno spomenúť, že kriminalistické metódy už mnohokrát poslúžili historikom pri skúmaní 

falzifikátov listín, pri identifikácií starých kosterných nálezov a zisťovaní príčin smrti 

historických osobností [10]. 

 

4.4 Metódy kriminalistickej vedy 

Inštrumentárium metód kriminalistickej náuky je veľmi bohaté. Používané metódy 

možno rozdeliť do niekoľkých skupín. Medzi takéto metódy patrí napríklad pozorovanie, 

porovnávanie, meranie, generalizácia, indukcia, dedukcia atď. Metódy prevzaté z iných 

vedných disciplín vznikli v inom odbore a kriminalistika ich používa, bez toho aby ich nejako 

upravovala. Zvlášť často sú v kriminalistike využívané metódy fyzikálne, chemické, 

matematické, biologické, antropologické, psychologické, sociologické.  

Špecifické metódy sú tie, ktoré si vytvorila sama kriminalistická teória a ktoré sú 

využívané výlučne v nej. Pretože tieto metódy musia obsiahnuť širokú paletu skúmaných 

objektov, sú značne obecné a komplexné. Za špecifické metódy kriminalistickej vedy 

pokladáme dve metódy. Zovšeobecňovanie poznatkov z policajnej, vyšetrovacej a súdnej 

praxe. Kriminalistika sa zaraďuje medzi tzv. aplikované vedné odbory a svoje poslanie môže 

plniť len vtedy, ak je v neustálom kontakte s praxou. Úlohou teórie však nieje iba popis 

a komentovanie praxe. Hlavný prínos vedy spočíva v tom, že od javovej stránky preniká 

k podstate javu a nachádza v nich hlbinné vzťahy a zákonitosti. Až potom je veda schopná 

vypracovávať kvalitatívne nové a dokonalejšie nástroje boja s kriminalitou. Prispôsobovanie 

a pretváranie poznatkov a metód iných vied. Kriminalistická teória sleduje rozvoj vedeckého 

poznania v prírodných, technických a spoločenských vedách a snaží sa v nich nájsť všetko, čo 

je využiteľné pre potieranie kriminality. Časť týchto poznatkov prenáša do vyšetrovacej praxe 

v nezmenenej podobe tak, ako ich prevzala v iných disciplínach [10]. 
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4.5 Kriminológia v Českej republike 

4.5.1  História kriminológie v Českej republike 

Inštitucionálna základňa kriminológie v bývalom Československu datuje svoje 

počiatky od roku 1960. V tomto roku bol konštituovaný Vedeckovýskumný ústav 

kriminalistiky, pôvodne ako ústav troch rezortov – generálnej prokuratúry, ministerstva 

spravodlivosti a ministerstva vnútra. Po roku 1966 došlo spolu so zmenou názvu inštitúcie na 

Výskumný ústav kriminologický pri generálnej prokuratúre už k výlučnej orientácií na 

kriminologický výskum. Uznanie potreby kriminologického výskumu predstavovalo 

v atmosfére vtedajšieho režimu, poznamenaného nedôverou ku všetkému, čo prichádzalo zo 

Západu, a ideologizácií základných otázok kriminality, nesporný pokrok. V roku 1990 sa 

výskumný ústav kriminologický premenoval na Inštitút pre kriminológiu a sociálnu 

prevenciu, čo malo predovšetkým akcentovať prevenciu ako efektívny nástroj kontroly 

kriminality a súčasne naznačiť previazanosť medzi kriminológiou a prevenciou a trestnou 

politikou ako jej aplikovaným vyústením. V roku 1994 prešiel Inštitút pre kriminológiu 

a sociálnu prevenciu do pôsobnosti Ministerstva spravodlivosti Českej republiky [3]. 

  

4.5.2  Kriminológia v Českej republike 

Inštitucionálna základňa českej kriminológie nieje veľmi rozsiahla. Kriminológia sa 

prednáša predovšetkým na právnických fakultách v rámci trestného práva, nie ako samostatný 

odbor. Je rovnako prednášaná na Policajnej akadémií Českej republiky, kde je zriadená jediná 

katedra kriminológie v Českej republike, ktorej pracovníci sú okrem výuky zapojení tiež do 

výskumu v rámci výskumnej činnosti Policajnej akadémie Českej republiky. Problematika 

sociálnej deviácie, resp. kriminologické aspekty sociálne patologických javov sú obsahom 

špecifických prednášok pri výuke sociológie, sociálnej práce a sociálnej politiky. Jediným 

špecializovaným pracoviskom, ktoré systematicky rozvíja empirické kriminologické štúdia, 

až doposiaľ zostáva Inštitút pre kriminológiu a sociálnu prevenciu. Do oblasti kriminológie 

však okrem výskumov realizovaných Inštitútom a katedrou kriminológie Policajnej akadémie 

Českej republiky zasahujú aj výskumy, vykonávané ďalšími subjektami. Tieto výskumy 

bývajú obvykle realizované k drogovej problematike. 

V Českej republike nieje ustanovená vedecká kriminologická spoločnosť, ale už roky 

aktívne pracuje sekcia sociálnej patológie Masarykovej českej sociologickej spoločnosti. 
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Semináre usporiadané touto sekciou slúžia každoročne ako miesto stretávania kriminológov 

s odborníkmi z ďalších spoločenskovedných odborov. 

V Českej republike nevychádza špecializované kriminologické periodikum, ale 

kriminologické články a štúdie sú pravidelne publikované v odborných periodikách ako 

Kriminalistika, Trestné právo, Právna prax a ďalšie. Inštitút pre kriminológiu a sociálnu 

prevenciu v svojej vlastnej edícií vydáva dve rady publikácií – rada Štúdie, v ktorej sú 

publikované výsledky výskumných prác Inštitútu a rada Pramene, v ktorej sú vydávané 

preklady zahraničných právnych noriem, medzinárodných dokumentov a odborných 

publikácií [3]. 

  

4.5.3  Základné informácie o Inštitúte pre kriminológiu a sociálnu      
  prevenciu 

Inštitút pre kriminológiu a sociálnu prevenciu je teoretickým, analytickým 

a výskumným pracoviskom medziodborového zamerania. Zriaďovateľom a riadiacim 

orgánom Inštitútu je Ministerstvo spravodlivosti Českej republiky. Inštitút je organizačnou 

zložkou štátu a účetnou jednotkou. Činnosť Inštitútu je zameraná na vytváranie, udržiavanie 

a aktualizáciu poznatkovej základne o stave a vývoji kriminality, sociálne patologických 

javov a trestnej politiky v Českej republike. 

Podľa štatútu sa Inštitút zaoberá: 

skúmaním prejavov a príčin kriminality a s ňou združených sociálne patologických javov 

a prognózovaním vývoja kriminality; výskumnou, študijnou a analytickou činnosťou v oblasti 

práva a justície pre potreby rezortu Ministerstva spravodlivosti Českej republiky; otázkami 

trestnej a bezpečnostnej politiky a kontroly zločinnosti ako z hľadiska trestnej represie, tak aj 

z hľadiska prevencie. Inštitút okrem toho zabezpečuje zhromažďovanie a dokumentáciu 

kriminologických, právnych a súvisiacich informácií, predávanie a popularizáciu získaných 

poznatkov. 

Hlavným poslaním Inštitútu je teda prispievať výskumnou, teoreticko – odbornou, 

analytickou, konzultačnou, publikačnou a ďalšou činnosťou ku kontrole trestnej činnosti 

a s ňou združených sociálne patologických javov, ktoré môžu pôsobiť ako kriminogénne 

faktory, a k zdokonaleniu právneho rádu Českej republiky. Tradičným užívateľom výskumov 

a činností Inštitútu sú predovšetkým organizácie a inštitúcie rezortu spravodlivosti 

(Ministerstvo spravodlivosti Českej republiky, justičné orgány, Väzenská služba atď.), rezort 
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vnútra, hlavne orgány a služby Polície Českej republiky, medzirezortné orgány, hlavne 

Republikový výbor pre prevenciu kriminality, Rada vláda pre záležitosti rómskej komunity 

a Rada vlády pre koordináciu protidrogovej politiky, ďalej rezort práce a sociálnych vecí, 

Parlament a Úrad vlády Českej republiky. Inštitút sa zapája aj do medzinárodných výskumov.  

Inštitút sa tiež obsahovo podieľa na doškoľovaní a príprave pracovníkov justičných orgánov 

v rámci spolupráce s Justičnou akadémiou a Justičnou školou v Kroměříži. Ďalej spolupracuje 

pri príprave pracovníkov orgánov činných v trestnom konaní s Právnickou fakultou 

Univerzity Karlovej v Prahe a s Policajnou akadémiou Českej republiky. 

Inštitút podobne spolupracuje aj s výskumnými a teoretickými pracoviskami súvisiaceho 

zamerania v Českej republike a udržiava pracovné styky s kriminologickými pracoviskami 

v zahraničí. Je členom medzinárodných vedeckých spoločností a podieľa sa na akciách 

usporadúvaných  medzinárodnými organizáciami.  

Výskumné poznatky Inštitútu sa v posledných piatich rokoch uplatnili pri tvorbe 

niektorých významných koncepčných dokumentov s celospoločenským významom prijatých 

v uvedenom období. Išlo najmä o: 

výskumy v oblasti sankčnej politiky a účinnosti nových inštitútov trestného práva; výskumy 

v oblasti organizovaného zločinu a ďalších závažných foriem trestnej činnosti; výskumy 

o oblasti prevencie kriminality a sociálnej patológie, ktoré boli uplatnené pri tvorbe Stratégie 

prevencie kriminality na roky 2004 – 2007, prijaté vládou Českej republiky a poznatky 

získané v oblasti prognózovania vývoja kriminality [3]. 

 

5 Vývoj trestnej činnosti v Českej republike v rokoch   
2000  – 2007 

V tejto časti bakalárskej práce bude priblížený celkový vývoj kriminality v Českej 

republike od roku 2000 až po rok 2007, počet zistených a objasnených trestných činov 

v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi a napokon percentuálny podiel jednotlivých druhov 

trestných činov v roku 2007. Stav kriminality je jej základnou kvantitatívnou charakteristikou, 

ktorú možno vyvodiť zo štatistických údajov o kriminalite. Je daný počtom registrovaných 

trestných konaní, resp. počtom páchateľov na tej ktorej zo spomenutých hladín. Môže byť 

vyjadrený absolútnymi číslami – potom vypovedá o rozsahu kriminality, alebo indexmi – 

úroveň alebo intenzita kriminality [13].  
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5.1 Vývoj trestnej činnosti v Českej republike v rokoch 2000 - 2007 

Na  grafe č. 1 je znázornený celkový vývoj kriminality v Českej republike od roku 

2000 po rok 2007. Na grafe sú vyznačené počty zistených a objasnených trestných činov 

v priebehu jednotlivých rokov. V roku 2007 bolo evidovaných Políciou Českej republiky 

celkovo 357 391 trestných činov, čo je však o 20 945 trestných činov viac oproti 

predchádzajúcemu roku 2006. Čo sa týka jednotlivých druhov trestných činov v priebehu 

vývoja poklesol počet vrážd a celkových násilných trestných činov, rovnako poklesol aj 

v posledných dvoch rokov počet mravnostných trestných činov. Oproti roku 2006 sa počet 

krádeží zvýšil a rovnako sa zvýšil aj celkový počet majetkových trestných činov. 

A výraznejšie sa od roku 2005 znížili hospodárske trestné činy, medzi ktoré radíme           

napr. pašovanie, podvod, sprenevera, neoprávnené podnikanie atď. 

0

100 000

200 000

300 000

400 000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Celkový vývoj kriminality v Českej republike             
v rokoch 2000 - 2007

zistené tč. objasnené tč.

 

Graf 1: Vývoj kriminality v Českej republike 2000 – 2007 [zdroj: štatistický výkaz Policajného prezídia 

Českej republiky, dostupné na URL: http://www.mvcr.cz/] 

Nasledujúci graf č. 2 znázorňuje celkovú objasnenosť trestných činov v Českej 

republike za jednotlivé obdobia od roku 2000 po súčastnosť v %. 
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Graf 2: Objasnenosť trestných činov 2000 – 2007  v % [zdroj: štatistický výkaz Policajného prezídia 

Českej republiky, dostupné na URL: http://www.mvcr.cz/] 
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Na grafe č. 3 je zobrazený podiel jednotlivých kriminálnych trestných činov v % za 

predchádzajúci rok 2007. 
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Graf 3: Percentuálny podiel trestných činov v roku 2007 [zdroj: štatistický výkaz Policajného prezídia 

Českej republiky, dostupné na URL: http://www.mvcr.cz/] 

 

5.2 Rozloženie kriminality v Českej republike 

Najvyšší podiel trestných činov vykazuje hlavné mesto Praha so svojimi 24,4 % 

podielu z celkovej kriminality. Za ňou s odstupom nasledujú kraje Stredočeský, ktorý 

vykazuje podiel 12,3 % z celkovej kriminality, Moravskoslezský kraj (11,11 %), Ústecký kraj 

(9,7 %), Juhomoravský kraj (9,35 %), ďalej nasledujú kraje Liberecký (4,49 %), Juhočeský      

( 4,43 %), Olomoucký (4,4 %), Plzeňský (4,31 %), Královéhradecký (3,81 %). Najnižšia 

kriminalita (3 %) je v krajoch Vysočina, Zlínský, Karlovarský a Pardubický. Čo sa týka 

objasnenosti trestných činov v jednotlivých krajoch v %, najvyššiu objasnenosť vykazujú 

kraje Karlovarský, Ústecký, Liberecký a Juhočeský kraj, naopak najnižšia objasnenosť 

trestných činov je v hlavnom meste Praha, hoci práve Praha sa vyznačuje najvyšším počtom 

trestných činov.  

Pri zameraní na jednotlivé druhy trestných činov, najviac násilných trestných činov je 

evidovaných v Moravskoslezskom kraji, za nim nasleduje Praha, s menším odstupom 

Ústecký, Stredočeský a Juhomoravský kraj. Najmenej týchto činov je v kraji Vysočina. 

Rovnako je to v  porovnaní s mravnostnými trestnými činmi, ktoré prevládajú 

v Moravskoslezskom a Stredočeskom kraji. Majetková kriminalita je najviac rozšírená 

v Prahe, s odstupom nasleduje Stredočeský kraj, ďalej Moravskoslezský, Ústecký 



 

 

22 

a Juhomoravský kraj. Najmenej majetkových trestných činov vykazuje Vysočina, Zlínský 

a Karlovarský kraj [16]. 

5.3 Vývoj kriminality detí a mládeže v Českej republike 

Podiel nezletilých, čo sú osoby, ktoré pri spáchaní trestného činu nedovŕšili 15 rokov 

veku a mladistvých, čo sú osoby, ktoré pri spáchaní trestného činu nedovŕšili 18 rokov veku, 

ale sú staršie ako 15 rokov na celkový počet spáchaných skutkov jednotlivými páchateľmi 

v Českej republike za rok 2007 predstavuje 9,78 %. Vlastne aj v celkovom vývoji od roku 

2004 sa výrazne znížil podiel mládežou spáchaných trestných činov v porovnaní 

s predchádzajúcimi rokmi a stále sa pohybuje okolo 10 %. Najvyššia miera kriminality 

spáchanej mládežou bola zaznamenaná v rokoch 2000 a 2001. Čo sa týka jednotlivých druhov 

trestných činov spáchaných mládežou, znížil sa počet násilných trestných činov v porovnaní 

s predchádzajúcimi rokmi, avšak oproti roku 2006 sa ich počet zvýšil. Najviac násilných 

trestných činov je v Moravskoslezskom, Ústeckom a Juhomoravskom kraji a v hlavnom 

meste Praha. U mravnostných trestných činov sa  podiel mládeže na celkovej kriminalite 

oproti roku 2006 mierne zvýšil, ale v porovnaní s rokom 2000 sa znížil výraznejšie. Najviac 

mravnostných trestných činov nachádzame v Ústeckom, Moravskoslezskom, Libereckom 

a Stredočeskom kraji. Najvýraznejšie sa znížil podiel majetkových trestných činov u mládeže 

na celkovej kriminalite, oproti roku 2000 sa znížil až o 30 %. A tento podiel sa každým 

rokom znižuje. Najviac majetkových trestných činov páchaných mládežou je 

v Moravskoslezskom kraji, za ním s výrazným odstupom nasleduje Ústecký, Juhomoravský 

a Stredočeský kraj. U majetkových trestných činov prevláda najmä výtržníctvo a sprejerstvo, 

u násilných trestných činov  sú to najmä lúpeže a úmyselné ublíženie na zdraví. Na grafe č. 4 

je znázornený celkový vývoj kriminality mládeže v Českej republike od roku 2000 až 2007. 
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Graf 4: Kriminalita mládeže v Českej republike 2000 – 2007 [zdroj: štatistický výkaz Policajného prezídia 

Českej republiky, dostupné na URL: http://www.mvcr.cz/] 
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 Od roku 2001 sa kriminalita mládeže výrazne znížila a v posledných štyroch rokoch 

sa jej počet výraznejšie nemení. Pokles trestných činov preukázaných mladistvým 

a maloletým páchateľom však súvisí i s prudkým znižovaním početnosti tejto populačnej vlny 

a s legislatívnymi úpravami zvyšovania hornej hranice škody pre klasifikáciu trestného činu 

krádeže.  

Z nasledujúceho grafu č. 5 je zrejmé, že u mládeže prevláda majetková kriminalita  

(49 % z celkovej kriminality), menší podiel má zostávajúca kriminalita, v ktorej prevládajú 

medzi mladými ľuďmi najmä dopravné nehod. Najväčší nárast u mládeže v porovnaní 

s celorepublikovým meradlom môžeme pozorovať u násilnej kriminality, ktorá predstavuje až 

14 % z celkovej kriminality mládeže. Pomerne rozšírené medzi mládežou sú aj ostatné 

kriminálne trestné činy, a to sú napr. výtržníctvo a sprejerstvo. 
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Graf 5: Podiel povahy trestných činov mládeže v roku 2007 [zdroj: štatistický výkaz Policajného prezídia 

Českej republiky, dostupné na URL: http://www.mvcr.cz/] 

 

6 Prevencia kriminality 
Podoba kriminality v Českej republike sa v priebehu deväťdesiatych rokoch veľmi 

priblížila podobe kriminality vo vyspelých krajinách. Čo sa prejavuje hlavne v týchto 

smeroch: 

a) Tradičná obecná kriminalita, to je kriminalita majetková, násilná a mravnostná, nieje 

už iba hromadným spoločenským javom, ale stala sa javom masovým. 

b) Vzrastá objem tzv. pouličnej kriminality. 

c) Vzrastá počet prípadov domáceho násilia. 

d) Zvyšuje sa samoúčelná brutalita a bezohľadnosť. 

e) Rastie podiel páchateľov z rad detí, mladistvých a mladých dospelých atď. 
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 Preto táto časť bakalárskej práce bude zameraná na prevenciu kriminality zo 

všeobecného hľadiska. Popis prevencie jednotlivých druhov kriminality bude obsiahnutý 

v nasledujúcej kapitole. Neexistuje všeobecne uznávaná, prepracovaná a ucelená teória 

kriminálnej prevencie. Pritom sa zdá, že hlavnou metódou jej utvárania je metóda pokusov 

a omylov, teda metóda experimentálna. 

Prevenciou kriminality v užšom zmysle rozumieme súbor najrôznejších aktivít 

mimotrestného charakteru orientovaných na odstránenie, oslabenie či neutralizáciu 

kriminogénnych faktorov s cieľom zastaviť rast kriminality alebo docieliť jeho zmenšenia. 

„Pod pojmom prevencia“ v najširšom zmysle slova rozumieme vyvolávanie priaznivých 

a predchádzanie nepriaznivým javom, v našom prípade celospoločenskej činnosti. Z toho 

vyplýva, že cieľom prevencie kriminality je eliminovanie, resp. predchádzanie trestnej 

činnosti ešte pred tým, ako vznikla, či pred jej pokračovaním [13,17]. 

 

6.1 Členenie prevencie kriminality 

Preventívne aktivity triedime podľa obsahového zamerania na prevenciu: 

- sociálnu; 

- situačnú; 

- viktimologickú. 

Podľa okruhu adresátov preventívnych aktivít rozlišujeme prevenciu: 

- primárnu; 

- sekundárnu; 

- terciárnu. 

  

6.2 Sociálna prevencia 

Sociálna prevencia je zameraná najširšie, lebo je zameraná na sociálne kriminogénne 

faktory a na ich prekonávanie či ich neutralizáciu. Sociálna prevencia je orientovaná na také 

sociálne kriminogénne javy, ako sú prostitúcia, alkoholizmus a iné toxikománie, 

nezamestnanosť, chudoba, záškoláctvo, extremistické skupiny, kasína, bezdomovci a iné. 

Výskyt kriminality v spoločnosti tiež závisí v nezanedbateľnej miere na počte potenciálnych 

páchateľov. Efektivita sociálnej prevencie je ťažko štatisticky či ekonomicky merateľná, je 
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možné ju len posudzovať, a to z hľadiska sociálnych perspektív jedincov – objektov 

preventívneho pôsobenia [13,14]. 

  

6.3 Situačná prevencia 

Situačná prevencia je zameraná na odstraňovanie kriminogénnych situácií, na 

obmedzovanie príležitostí k spáchaniu trestných činov a na zvyšovanie rizika dopadnutia pre 

pre páchateľa. Už dávne príslovie hovorí „príležitosť robí zlodeja“. Špecificky je teda 

zameraná na ochranu verejného poriadku,  života, zdravia občanov prostredníctvom klasickej, 

technickej, fyzickej alebo režimovej ochrany, jej cieľom je nielen sťažiť páchateľovi spáchať 

trestný čin, ale aj zvýšiť pravdepodobnosť jeho odhalenia. Úspešnosť situačnej prevencie je 

vysoká, je však podmienená adekvátnou voľbou opatrení a finančnými a personálnymi 

prostriedkami do nej vložených. Ťažisko zodpovednosti za opatrenia situačnej prevencie nesú 

predovšetkým občania a obce a v rámci vymedzených kompetencií aj Ministerstvo vnútra, 

respektíve Polícia Českej republiky [13,14]. 

  

6.4 Viktimologická prevencia 

Zahŕňa rôzne preventívne opatrenia, ktoré eliminujú alebo znižujú riziko ohrozenia 

kriminalitou. Jej cieľom je, aby sa človek nestal obeťou trestného činu. V rámci tejto 

prevencie je uplatňovaná aj sociálna, právna a terapeutická pomoc obetiam trestnej činnosti 

[17,24]. 

6.5 Prevencia primárna, sekundárna a terciárna 

U prevencie primárnej sú preventívne aktivity adresované veškerému obyvateľstvu, či 

už celého štátu alebo niektorého mesta či miesta, alebo niektorým demograficky vymedzeným 

skupinám obyvateľov, napr. mládeži, ženám, národnostným a etnickým menšinám. Primárna 

prevencia sa sústreďuje na kriminálne nenarušenú, nerizikovú časť obyvateľstva, na sociálne 

makro – i mikroprostredie, na príčiny a podmienky kriminality. Primárna prevencia zahŕňa 

aktivity spoločnosti, ktoré sú zamerané na vytváranie podmienok pre uchovanie zdravia 

a aktivity zamerané na predchádzanie porúch zdravia. Ide o osvetovú činnosť, preventívne 

a represívne pôsobenie polície, fungovanie súdnictva, prípravu legislatívy, financovanie 

programov starostlivosti, mediálne vplyvy a iné. Kľúčovú pozíciu v nej má štát [13,14]. 
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U sekundárnej prevencie sú preventívne aktivity orientované na potenciálnych 

páchateľov, na potenciálne obete a na kriminogénne situácie. Sekundárna sociálna prevencia 

je adresovaná predovšetkým kriminálne rizikovým skupinám, ako sú deti bez náležitého 

dozoru, deti dopúšťajúce sa záškoláctva, alkoholici a narkomani, žobráci, bezdomovci a iní. 

Jej cieľom je zabrániť vzniku porúch sociálneho a psychického vývinu, zachytiť ich 

v počiatočnom štádiu a zabezpečiť potrebné opatrenia pre ohrozených jedincov. Ide 

o preventívne aktivity zamerané na rizikových jedincov a skupiny, u ktorých je zvýšená 

pravdepodobnoť, že sa stanú tvorcami alebo aktérmi všeobecného ohrozenia, a na tých, 

u ktorých je pravdepodobné, že sa stanú ohrozenými [10,13]. 

Terciárna prevencia zahŕňa aktivity a opatrenia zamerané na jednotlivcov alebo 

skupiny osôb vrátane recidivistov, na ich sociálne prostredie, príčiny a podmienky vzniku 

recidívy. Pozornosť sa venuje jedincom, ktorí sú nositelia všeobecného ohrozenia, sociálne 

negatívneho správania a konania [10]. 

 

7 Kriminalita a jej druhy 
V tejto časti bakalárskej práce je popísaný rozbor dopadu jednotlivých druhov 

kriminality na ochranu osôb a majetku. 

7.1 Majetková kriminalita 

Majetková trestná činnosť, ktorej najčastejšou formou sú krádeže, podvody                  

a sprenevery, predstavuje v posledných rokoch, podobne ako v iných vyspelých krajinách, 

prevážnu časť celkovej kriminality. Pre majetkové trestné činy je  typický útok proti 

cudziemu majetku. Majetkovú trestnú činnosť možno rozdeliť do troch základných skupín: 

Prvú skupinu predstavujú trestné činy, pre ktoré je charakteristickou pohnútkou 

zištnosť a ktoré smerujú k obohateniu páchateľa. K nim náleží predovšetkým krádež, 

sprenevera, podvod, lichva a ďalšie. 

 Druhou skupinou trestných činov, pre ktoré je typické konanie poškodzovacie, 

reprezentujú hlavne trestné činy poškodzovania veriteľa, porušovanie povinností pri správe 

cudzieho majetku, poškodzovanie cudzej veci a zneužívanie vlastníctva. 

Tretiu skupinu predstavuje podielnictvo, kde páchateľ hlavne využíva trestnej činnosti 

páchanej inou osobou. 
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Majetkovú kriminalitu je potrebné odlíšiť od hospodárskej kriminality. Zatiaľ čo 

majetková kriminalita smeruje proti majetku, hospodárska kriminalita smeruje proti 

hospodárskemu rádu a jeho fungovaniu. Nepatria sem len hospodárske trestné činy v zmysle 

trestného zákona, často tam musíme zahrnúť aj závažné prípady podvodov, poistných 

podvodov, úverových podvodov, sprenever, porušovanie povinností pri správe cudzieho 

majetku, tzv. úpadkových trestných činov, počítačového trestného činu a iných trestných 

činov, pokiaľ narušia alebo ohrozia hospodársky rád [13]. 

 Základné údaje o  majetkovej kriminalite 

Celkovo bolo v roku 2007 políciou registrovaných 228 266 majetkových trestných 

činov, čo je 63,87 % celkovej registrovanej kriminality. V porovnaní s rokom 2000 tvorila 

majetková kriminalita 72,6 % celkovej kriminality, ide teda o pokles tejto kriminality, ku 

ktorému dochádza každoročne. Na tomto počte sa podieľajú predovšetkým trestné činy 

krádeže, ktoré sa podľa policajnej štatistiky členia na krádeže prosté a krádeže vlámaním 

a ďalej trestné činy podvodu a sprenevery. Majetková trestná činnosť je prevážne záležitosťou 

mužov. Čo sa týka vekového zloženia páchateľov, mládež má najväčšie zastúpenie  práve na 

majetkovej kriminalite (14 %). Najväčší podiel na majetkovej kriminalite majú recidivisti, 

ktorí tvoria až 81 % páchateľov tejto trestnej činnosti. Na grafe č. 6 je znázornená štruktúra 

majetkovej kriminality v roku 2007 [16]. 
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Graf 6: Štruktúra majetkových trestných činov v roku 2007 [zdroj: štatistický výkaz Policajného prezídia 

Českej republiky, dostupné na URL: http://www.mvcr.cz/] 
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Tabuľka č. 1 uvádza počty jednotlivých druhov majetkových trestných činov 

v absolútnych číslach aj v percentách zaznamenané v roku 2007.           

 
Absolútne čísla V % 

Krádeže vlámaním 54 925 24 

Krádeže prosté 154 207 67 

Podvody 5 057 2 

Sprenevery 1 359 1 

Ostatná majetková trestná činnosť 12 718 6 

Celkom 228 266 100 
 

Tabuľka 1: Počty jednotlivých druhov majetkových trestných činov v roku 2007 [zdroj: štatistický výkaz 

Policajného prezídia Českej republiky, dostupné na URL: http://www.mvcr.cz/] 

Nasledujúci graf č. 7 zobrazuje dynamiku zistených a objasnených majetkových 

trestných činov v Českej republike od roku 2000 po rok 2007. 
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Graf 7: Zistené a objasnené majetkové trestné činy v rokoch 2000 – 2007 [zdroj: štatistický výkaz 

Policajného prezídia Českej republiky, dostupné na URL: http://www.mvcr.cz/] 

Od roku 2000 sa počet majetkových trestných činov stále znižuje. Najnižší počet 

zistených majetkových trestných činov bol zaznamenaný v roku 2006, kedy ich počet bol 

221 707 trestných činov. Však objasnenosť týchto trestných činov každým rokom klesá. Kým 

v roku 2000  predstavovala 26 %, v roku 2007 je objasnenosť 18 %. 

  Kontrola majetkovej kriminality 

Z rozsiahlej problematiky kontroly majetkovej kriminality je možné si všimnúť hlavne 

niekoľko vybraných aspektov. 

Z pohľadu represívnej stratégie je na poprednom mieste samozrejmá požiadavka docieliť 

toho, aby sa majetková trestná činnosť páchateľom prestala vyplácať. 

Z pohľadu preventívnych stratégií existuje u majetkovej kriminality značné množstvo 

preventívnych možností, ktoré sú u nás zatiaľ využívané iba zčasti. Určitý preventívny 
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význam môžu mať aj niektoré právne normy napr. právna úprava týkajúca sa pohybu osôb, 

áut a iných vecí cez štátnu hranicu, právna úprava otázok a podmienok  obchodovania 

s motorovými vozidlami, so starožitnosťami, registrácia motorových vozidiel atď. 

Zvláštny význam pri úvahách o obmedzovaní majetkovej kriminality je prikladaný hlavne 

opatreniam v rámci situačnej prevencie. Týkajú sa napr. krádeží v obchodoch, krádeži 

motorových vozidiel alebo predmetov z nich a krádeží vlámaním do bytov a ďalších objektov. 

Ide predovšetkým o zdokonalenie fyzického zabezpečenia v podobe rôznych technických 

prostriedkov. Pokiaľ ide o dôležité objekty, doporučuje sa vychádzať z koncepcie tzv. 

„bezpečného domu“. Táto koncepcia spočíva v komplexnom prístupe k ochrane majetku 

a zdravia ľudí, riadenom a kontrolovanom z jedného miesta. 

V zásade je taký komplexný zabezpečovací systém tvorený kombináciou niekoľkých 

základných druhov ochrany. 

1. Klasickej ochrany predstavujúcej rôzne druhy mechanických zábranných 

prostriedkov, ako sú napr. bezpečnostné uzamykacie systémy, bezpečnostné systémy 

dverí, okenné mreže, bezpečnostné fólie, rôzne bezpečnostné schránky a trezory. 

2. Technickej ochrany, ktoré sú tvorené hlavne elektrickou zabezpečovacou 

signalizáciou (EZS), elektrickou požiarnou signalizáciou (EPS), uzatvorenými 

televíznymi okruhmi (CCTV), perimetriou, kontrolnými systémami selektívneho 

vstupu, ochranou dat a informácií, prostriedkami osobnej ochrany. Ďalej môžeme 

technické prostriedky členiť z hľadiska: 

- priestorového zamerania (ochrana obvodová, plášťová, priestorová a predmetová); 

- spôsobu predania poplachu (napr. systémy s lokálnou signalizáciou, autonómne 

systémy, systémy s diaľkovou signalizáciou); 

- stupňa rizikovosti chráneného objektu (nízka, stredná, vysoká). 

Prevažnú časť týchto technických zabezpečovacích prostriedkov možno použiť aj pri 

zabezpečení bytu, rodinného domu a rekreačných objektov. Napriek tomu, že majetková 

kriminalita predstavuje prevládajúcu časť registrovanej kriminality, je doposiaľ nedostatočne 

zmapovaná kriminologickým výskumom [13]. 
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7.2 Násilná kriminalita 

Kriminológia venuje už od svojich počiatkov pozornosť problematike kriminálneho 

násilia, hlavne jeho závažnejších foriem. Násilná kriminalita je v každej spoločnosti súčasťou 

širšieho javu vyskytujúceho sa násilia. 

Najobvyklejšie v kriminológií je užšie poňatie, ktoré sa obmedzuje na útok na fyzickú 

alebo psychickú integritu človeka v zmysle úmyselného použitia fyzického násilia, resp. 

vyhrážky násilím, voči inej osobe. Násilné trestné činy netvoria ucelenú skupinu ale 

nachádzame ich medzi trestnými činmi proti životu a zdraviu,  proti poriadku vo veciach 

verejných, všeobecne nebezpečnými, hrubo porušujúcimi občianske súžitie, trestnými činmi 

proti slobode a ľudskej dôstojnosti, trestnými činmi vojenskými. 

Pri ďalších úvahách o násilnej kriminalite vychádzame z poňatia policajnej štatistiky. 

Násilná kriminalita predstavovala v roku 2007 - 5 % všetkých zistených trestných činov. 

Číselne nepostihnuteľná je však rastúca brutalita, nápadná surovosť a bezohľadnosť násilnej 

kriminality, hlavne jej závažnejších foriem [13]. 

Základné údaje o násilnej kriminalite 

Počet  zistených násilných trestných činov bol v roku 2007 vyjadrený hodnotou 

19 551. Na tomto počte sa najviac podieľajú trestné činy úmyselného ublíženia na zdraví    

(31 %) a lúpeže (24 %), porušovanie domovnej slobody (12 %), nebezpečné vyhrážanie      

(10 %), vydieranie (7 %) a vraždy predstavujú 1 % registrovaných násilných trestných činov. 

Tiež u násilnej kriminality môžeme pozorovať mierny pokles. Kým v roku 2004 tvorila 

násilná kriminalita 6,9  % celkovej kriminality, v roku 2007 tvorí 5,4  % celkovej kriminality. 

Môžeme tu teda pozorovať pokles tejto kriminality. Objasnenosť trestných činov u násilnej 

kriminality tvorila v roku 2007 66,7 %. Násilné trestné činy páchajú častejšie muži ako ženy, 

skôr osoby do 30 rokov ako staršie, príslušníci nižších  sociálno ekonomických vrstiev, osoby 

nevzdelané, bývajúce skôr v mestách ako na dedinách. Recidivisti sa podieľajú na páchaní 

násilnej kriminality 58 %, mládež tvorí 15 % páchateľov násilnej kriminality [16]. 
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Tabuľka č. 2 znázorňuje počty vybraných druhov násilných trestných činov v číslach 

aj v percentách. 
Trestný čin Počet % 

Útok na verejného činiteľa 921 5 

Nebezpečné vyhrážanie 1 930 10 

Vražda 196 1 

Úmyselné ublíženie na zdraví 6 175 31 

Lúpež 4 668 24 

Vydieranie 1 336 7 

Porušovanie domovnej slobody 2 273 12 

Ostatné 2 052 10 

Celkom 19 551 100 

Tabuľka 2: Počty jednotlivých druhov násilných trestných činov v roku 2007 [zdroj: štatistický výkaz 

Policajného prezídia Českej republiky, dostupné na URL: http://www.mvcr.cz/] 

Niektoré ďalšie druhy násilných trestných činov:  

- šikanovanie; 

- domáce násilie; 

- násilie v školách; 

- zločiny zo zaujatosti; 

- terorizmus. 

Graf č. 8 znázorňuje štruktúru násilných trestných činov  a podiel jednotlivých druhov 

násilných trestných činov v percentách za rok 2007. 
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Graf 8: Štruktúra násilných trestných činov v roku 2007 [zdroj: štatistický výkaz Policajného prezídia 

Českej republiky, dostupné na URL: http://www.mvcr.cz/] 
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Nasledujúci graf č. 9 zobrazuje číselné počty registrovaných a objasnených trestných 

činov v Českej republike v rokoch 2000 – 2007. 
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Obrázok 9: Registrované a objasnené násilné trestné činy v rokoch 2000 – 2007 [zdroj: štatistický výkaz 

Policajného prezídia Českej republiky, dostupné na URL: http://www.mvcr.cz/] 

Od roku 2000 sa počet násilných trestných činov výraznejšie nemenil, najvyšší počet 

dosiahol v roku 2004 (23 579 násilných trestných činov). Objasnenosť týchto trestných činov 

sa v priebehu rôznych období výraznejšie nemenila, najväčší rozdiel nastal v roku 2007 , kedy 

objasnenosť klesla o 2,3 %, v porovnaní s rokom 2005 [16]. 

 Prevencia násilnej kriminality 

 Je zrejmé, že agresivita rastie pri nedostatku niečoho či pri pocitu ohrozenia. 

V súčastnej dobe prevažuje poňatie vysvetľujúce agresivitu nie ako vrodený pud, ale ako 

vlastnosť získanú, naučenú. Príčiny násilia v spoločnosti, a teda aj kriminogénne faktory 

vyvolávajúce násilnú kriminalitu sú mnohopočetné. Škála pôsobiacich kriminogénnych 

faktorov je veľmi pestrá. S určitým zjednodušením možno vyčleniť dve najdôležitejšie 

skupiny etiologických činiteľov: 

a) vplyv rodiny, v ktorej dieťa vyrastá; 

b) normy správania sa platné v spoločnosti ako celku. 

Súčastne je uznávaný význam aj ďalších činiteľov, ako sú: 

- ekonomická nerovnosť; 

- postoje rasovej nerovnosti; 

- biologické a osobnostné faktory; 

- návykové látky;  

- niektoré faktory duševných chorôb; 
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- vplyv masmédií. 

Možnosti prevencie násilnej kriminality sú obmedzenejšie ako napr. u kriminality 

majetkovej. Je to dané najmä charakteristickými zvláštnosťami páchateľov násilných 

trestných činov (osoby s nízkou inteligenciou, podpriemerné vzdelanie atď.), ale aj 

skutočnosťou, že prevažná časť násilných trestných činov nieje vopred plánovaná. 

Základné cesty prevencie násilnej kriminality tak spočívajú najmä v sfére prevencie 

sociálnej. Patria sem predovšetkým opatrenia obecnejšej povahy, ako je prehlbovanie 

návykov na užitočné využívanie voľného času, zlepšovanie sociálnej klímy v inštitúciach 

(školy, pracoviská, armáda apod.), potieranie alkoholizmu. Masmédiá môžu zohrať významnú 

úlohu v prevencii násilnej kriminality už tým, že budú zvýrazňovať hranicu medzi dovoleným 

a nedovoleným správaním.  

Situačná prevencia má význam predovšetkým pre predchádzanie lúpežiam. Ide 

napríklad o zaistenie dostatočnej prehľadnosti verejných priestranstiev, ich osvetlenie po 

zotmení, odstránenie rôznych prekážok viditeľnosti, sledovanie kriminogénnych zón 

pomocou kamerových systémov aj stálu policajnú hliadkovú službu s kombináciou peších 

a motorizovaných hliadok, inštalovanie verejných poplašných signalizačných zariadení na 

dostupných miestach, obnovovanie a obsadzovanie miest domovníkov atď.  

Veľmi dôležité miesto prísluší u násilných trestných činov viktimologickej prevencii. 

U okruhu osôb vystavených zvýšenému riziku viktimizácie je dôležité zabezpečovať nácvik 

techník správania sa v situáciach bezprostredného ohrozenia prepadnutím. Širšiu verejnosť je 

vhodné informovať ako sa vystríhať nebezpečiu napadnutia a na konkrétnych prípadoch 

poukazovať na najkritickejšie situácie, ktoré trestným činom predchádzajú alebo ich 

doprevádzajú (vpustenie cudzích osôb do bytu, náhodné známosti). Je potrebné doškoľovať 

učiteľov, lekárov, právnikov o problematike viktimizácie a podporovať oznamovanie trestnej 

činnosti tohto druhu občanmi [13]. 

 

7.3 Mravnostná kriminalita 

Spoločným rysom trestných činov tvoriacich mravnostnú kriminalitu je ich spätosť 

s pohlavným pudom. Spoločnosť vytvára svoje regulačné mechanizmy, ktorými vyvíja tlak na 

formovanie sexuálneho správania jedinca a ďalších druhov konaní s ľudskou sexualitou 

spojených. V rámci mravnostnej kriminality možno rozlíšiť dve navzájom kriminologicky 

odlišné podskupiny trestných činov: 
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a) Konanie, ktoré napĺňajú pojmové znaky tzv. sexuálnej kriminality. Jej podstatou je 

ukájanie pohlavného pudu formami, ktoré spoločnosť netoleruje. Patria sem trestné 

činy proti ľudskej dôstojnosti (znásilnenie, pohlavné zneužívanie), trestný čin 

vydierania (donútenie k súloži pod hrozbou pomluvy), trestné činy útisku (sexuálne 

obťažovanie), trestné činy výtržníctva, trestný čin ohrozovania mravnosti a iné 

prípady. Sexuálne trestné činy zasahujú nielen do oblasti slobody a dôstojnosti 

človeka, ale aj do sféry zdravého vývoja mládeže. 

b) Kriminalita spojená s prostitúciou, ktorá samotná už nieje považovaná za trestnú 

činnosť. Radíme sem trestné činy hrubo narušujúce občianske súžitie (kupliarstvo), 

trestné činy proti ľudskej dôstojnosti (obchodovanie s ľuďmi za účelom pohlavného 

styku), trestné činy proti životu a zdraviu (ohrozovanie pohlavnou chorobou) [13]. 

Základné údaje o mravnostnej kriminalite 

Mravnostná kriminalita ako celok predstavovala v roku 2007 1689 registrovanými 

skutkami 0,5 % celku zistených trestných činov. Na mravnostnej kriminalite sa najviac 

podieľajú trestné činy proti ľudskej dôstojnosti (pohlavné zneužívanie, znásilnenie). Počty 

mravnostnej kriminality sa v posledných dvoch rokoch mierne znížili približne                 

o 200 registrovaných prípadov v porovnaní s rokom 2005. Ich najväčší počet dosiahol v roku 

2002, čo predstavovalo 2046 registrovaných prípadov. Najväčšia objasnenosť mravnostných 

trestných činov v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi bola dosiahnutá v roku 2007, kedy 

predstavovala 75,43 %, inak sa miera objasnenosti v priebehu jednotlivých období výraznejšie 

nemenila. Páchateľmi týchto trestných činov sú najmä recidivisti, ktorí tvoria  54 % 

páchateľov, na druhom mieste je mládež s 31 %. V tabuľke č. 3 sú znázornené počty 

jednotlivých druhov mravnostných trestných činov a ich percentá za obdobie roku 2007.  
Trestný čin Počet Percentá 

Kupliarstvo 46 3 

Znásilnenie 637 38 

Pohlavné zneužívanie 762 44 

Obchodovanie s ľuďmi  11 1 

Ostatné  233 14 

Celkom 1689 100 

Tabuľka 3: Počty jednotlivých druhov mravnostných trestných činov v roku 2007 [zdroj: štatistický 

výkaz Policajného prezídia Českej republiky, dostupné na URL: http://www.mvcr.cz/] 

 



 

 

35 

Štruktúra registrovaných mravnostných trestných činov v Českej republike za rok 

2007 je znázornená na nasledujúcom grafe č. 10, ďalší graf č. 11 znázorňuje dynamiku 

registrovaných a objasnených mravnostných trestných činov v rokoch 2000 – 2007.  
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Graf 10: Štruktúra registrovaných mravnostných trestných činov v roku 2007 [zdroj: štatistický výkaz 

Policajného prezídia Českej republiky, dostupné na URL: http://www.mvcr.cz/] 
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Graf 11: Registrované a objasnené mravnostné trestné činy 2000 – 2007 [zdroj: štatistický výkaz 

Policajného prezídia Českej republiky, dostupné na URL: http://www.mvcr.cz/] 

 Kontrola mravnostnej kriminality 

Cesty kontroly mravnostnej kriminality sú vzájomne odlišné, predovšetkým 

v závislosti na tom, či ide o trestné činy páchané deviantnými či nedeviantnými 

jedincami.V prevencii trestných činov páchaných deviantnými páchateľmi sa uplatnia 

predovšetkým zdravotnícke opatrenia. Predpokladom ich aplikácie je už včasné vyhľadávanie 

deviantných jedincov prostredníctvom siete zdravotníckych zariadení, tj. primárna prevencia. 

Liečenie sexuálnych deviantov je komplexom rozličných liečebných metód, ktoré sú podľa 

povahy toho ktorého prípadu aplikované v rôznej miere. Patria sem: biologická terapia, 

chirurgická terapia, psychoterapia. 
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Vo vzťahu k nedeviantným páchateľom sexuálnej kriminality sa potom uplatnia 

predovšetkým preventívne opatrenia všeobecnejšej povahy z oblasti sociálnej prevencie 

vrátane potlačovania alkoholizmu a iných návykových závislostí, zvyšovanie vzdelanosti 

a kultúrnosti. Špeciálnu úlohu tu hrá kvalitne vykonávaná sexuálna výchova mladých ľudí. 

Vedľa spomenutých foriem sociálnej prevencie sa u týchto trestných činov uplatnia 

prvky prevencie situačnej (napr. sledovaním kriminogénnych miest prostredníctvom 

kamerových systémov), ale hlavne opatrenia viktimologickej prevencie. Jej podstatou sú 

najmä elementárne poučenia potencionálnych obetí ako zmenšiť riziko viktimizácie. Ženám 

sa odporúča nevychádzať samým neskoro večer, vyhýbať sa prechádzkam v zle osvetlených 

uliciach či parkoch, nevpúšťať cudzie osoby do bytu atď. Deti, aby odmietali ponuku 

cudzieho človeka na zvezenie autom či k návšteve bytu, neprijímali od nich ponúkané 

sladkosti, nehrali si sami na opustených miestach atď. Vo vyspelých krajinách sa v tejto 

súvislosti kladie dôraz na pomoc obetiam týchto trestných činov, odborným školením 

pracovníkov zodpovedných za zlepšovanie situácie obetí, učiteľov a vychovávateľov aj 

policajných špecialistov. Existuje aj množstvo programov pomoci obetiam, ktorých cieľom je 

najmä reintegrácia obetí do ich sociálneho prostredia [13]. 

 

7.4 Návykové látky a kriminalita 

Návykové látky zostávajú v popredí pozornosti spoločnosti už niekoľko tisícročí, 

pretože je ľudstvu známe, že ich zneužívanie je spojené so závažnými zdravotnými 

dôsledkami, znamená veľké ekonomické straty a tiež rastúcu kriminalitu. 

- Návyková látka - alkohol, omamné látky, psychotropné látky spôsobilé nepriaznivo 

ovplyvniť psychiku človeka, jeho ovládanie, rozpoznávacie schopnosti alebo sociálne 

správanie. 

- Alkohol – liehoviny, destiláty, víno, pivo a iné nápoje, ktoré obsahujú viac ako             

0,75 objemového percenta alkoholu. 

- Omamné a psychotropné látky – látky, u ktorých vzniká nebezpečie chorobného návyku 

alebo psychických zmien nebezpečných pre spoločnosť alebo pre toho, kto ich užíva. 

- Droga – podľa stanoviska Svetovej zdravotníckej organizácie sa za drogu považuje 

akákoľvek látka, ktorá, ak je vpravená do živého organizmu, môže pozmeniť jednu alebo 

viac jeho funkcií. 
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- Drogová závislosť – psychický, niekedy fyzický stav vyplývajúci zo vzájomného 

pôsobenia medzi živým organizmom a drogou charakterizovaný zmenami správania sa 

a inými reakciami. 

- Fyzická závislosť – stav organizmu vzniknutý dlhodobým a častým podávaním drogy. 

- Psychická závislosť – duševný stav vzniknutý podávaním drogy a prejavuje sa rôznym 

stupňom potreby drogu aplikovať. 

- Tolerancia – schopnosť organizmu znášať určité látky [13]. 

Alkoholová toxikománia 

V tabuľke č. 4 sú uvedené účinky rôznych hladín alkoholu v krvi človeka a ich 

pôsobenie na ľudský organizmus.  

   

 

 

 

 

 

 

Tabuľka 4: Hladina alkoholu v krvi, pocity, správanie [zdroj: Sportpropag 1996] 

Trestná činnosť páchaná v súvislosti s alkoholom 

Trestná činnosť súvisiaca s alkoholom sa sústreďuje na určité okruhy činov, ktoré 

možno charakterizovať takto: 

- Trestné činy súvisiace s nedovolenou výrobou či konzumáciou alkoholu (výroba alkoholu 

bez povolenia, jeho podávanie mládeži, vodičom ). 

- Trestné činy, u ktorých sa výrazne prejavuje vplyv alkoholu na potlačenie morálnych 

a sociálnych zábran, prípadne účinok iniciačný (násilná a mravnostná trestná činnosť).

 Alkohol je významným kriminogénnym faktorom najmä u násilnej kriminality             

a niektorých sexuálnych trestných činov. V roku 2007 páchatelia násilných trestných 

činov, konajúcich pod vplyvom alkoholu tvorili 27,3 % podielu všetkých páchateľov. 

Podiel alkoholu na majetkovej trestnej činnosti v roku 2007 predstavoval 5 % podielu 

všetkých páchateľov, pričom najviac sa uplatňuje pri krádežiach dvojstopových 

motorových vozidiel. Vážny problém predstavuje alkohol aj v doprave. Varujúci je tiež 

nárast konzumácie alkoholických nápojov u mládeže a podávanie alkoholických nápojov 

Hladina alkoholu Pocit Správanie 

0,4 promile uvoľnenie vyššie riziko úrazu 

0,6 promile veselosť ovplyvnená schopnosť rozhodovania a úsudku 

0,8 promile teplo, spokojnosť zhoršené sebaovládanie 

1,2 promile mnohovravnosť, podráždenosť impulzívnosť, prudké reakcie 

1,5 promile otupelosť, zmätenosť menej zreteľná reč, agresivita 

2,0 promile tupá opilosť poruchy rovnováhy a pamäti, dvojité videnie 

3,0 promile  možné bezvedomie 

4,0 promile  bezvedomie, riziko smrteľnej otravy 



 

 

38 

mládeži. V roku 2007 bolo zaznamenaných 65 prípadov podania alkoholických nápojov 

mládeži [13,16]. 

V nasledujúcej tabuľke č. 5 sú znázornené počty trestných činov vykonaných pod 

vplyvom alkoholu od roku 2000 po rok 2007 a podiel alkoholu na celkovej objasnenej trestnej 

činnosti.  
Rok 

 

Počet trestných činov pod 

vplyvom alkoholu 

Podiel alkoholu na celkovej 

objasnenej trestnej činnosti 

(%) 

2000 9 136 5,2 

2001 9 184 5,4 

2002 9 840 6,4 

2003 10 143 7,4 

2004 10 916 8,1 

2005 11 020 8,1 

2006 14 075 10,5 

2007 22 030 15,8 

Tabuľka 5: Trestné činy pod vplyvom alkoholu v Českej republike v rokoch 2000 – 2007 [zdroj: 

štatistický výkaz Policajného prezídia Českej republiky, dostupné na URL: http://www.mvcr.cz/] 

Počet trestných činov spáchaných pod vplyvom alkoholu sa každým rokom zvyšuje. 

Najväčší vzostup trestných činov nastal v roku 2007, kedy sa podiel alkoholu na celkovej 

objasnenej trestnej činnosti zvýšil až o 5,3 % v porovnaní s rokom 2006. 

 Prevencia alkoholovej toxikománie 

 Stratégia v oblasti prevencie spočíva predovšetkým v obmedzovaní ponuky alkoholu. 

Tu sa využíva súbor legislatívnych opatrení s cieľom dosiahnuť zvýšenie predajnej ceny 

alkoholických nápojov s vyšším obsahom alkoholu, zvýšenie zákonom stanovenej hranice pre 

predaj a podávanie alkoholu atď. Táto stratégia počíta tiež so znižovaním poptávky, k čomu je 

možné využiť napr. obmedzovanie reklamy alkoholických nápojov, rozvíjanie zdravotnej 

výchovy pre deti a mládež atď [13]. 

Nealkoholová toxikománia 

Spektrum látok zneužívaných v nealkoholovej toxikománií je veľmi široké a na 

rozdiel od alkoholu predstavuje veľmi rôznorodú skupinu, čo sa týka chemického zloženia 

a účinkov na ľudský organizmus. Hlavným spoločným znakom drog je ich rýchly a výrazný 

účinok na psychiku. Závislosť na drogách sa vyvinie u 80 % populácie v rozmedzí 

niekoľkých týždňov či mesiacov. Postihnutý prechádza vývojovými štádiami závislosti od 

iniciálnej fázy, zahrňujúcej prvé experimenty s drogou, k pravidelnému užívaniu (vyvinie sa 

tolerancia na drogu, ktorá núti postihnutého brať drogu znova a zvyšovať dávky. Náhle sa 
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dostane do štádia rozvoja závislosti, v ktorom dochádza k nekontrolovanému užívaniu drogy. 

Terminálna fáza predstavuje už stav degradácie celej osobnosti.  Po roku 1989 sa Česká 

republika zaradila medzi krajiny, v ktorých alarmujúcim spôsobom rastie ponuka ilegálnych 

drog. Výskumy ukazujú, že výrazne stúpa aj poptávka po drogách (viac ako 30 % 

stredoškolskej mládeže a 40 – 50 % vysokoškolákov experimentovalo s drogami). Na 

súčastnej drogovej scéne sa najviac uplatňuje marihuana, pervitín, heroín, LSD a extáze. 

Negatívne dôsledky nealkoholovej toxikománie sa týkajú štyroch skupín trestných činov. Sú 

to: 

- trestné činy, ktorých cieľom je vytvoriť ponuku drog, či poptávku po drogách; 

- trestné činy páchané pod vplyvom drog (trestné činy proti majetku, slobode a ľudskej 

dôstojnosti, proti životu a zdraviu); 

- trestné činy zamerané na získanie drog (trestné činy proti majetku); 

- trestné činy páchané na drogovo závislých( trestné činy proti slobode a ľudskej 

dôstojnosti). 

Tabuľka č. 6 znázorňuje počty zistených trestných činov vytvárajúcich ponuku drog či 

poptávku po nich, počty stíhaných osôb a stíhaných mladistvých v priebehu jednotlivých 

rokov. 
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Počet zistených trestných činov 3 626 3 596 3 860 3 393 2 847 2 757 2 812 2 806 

Počet stíhaných osôb 1 629 1 771 2 055 2 185 2 085 2 156 2 295 1 991 

Počet stíhaných mladistvých 199 177 288 289 179 172 174 119 

Tabuľka 6: Trestné činy drog, počty stíhaných osôb a mladistvých 2000 – 2007 [zdroj: štatistický výkaz 

Policajného prezídia Českej republiky, dostupné na URL: http://www.mvcr.cz/] 

Najväčší počet stíhaných mladistvých nastal v roku 2003, kedy kulminoval, 

nasledujúce tri roky sa držal na takmer rovnakom počte a najmenší počet stíhaných 

mladistvých bol zaznamenaný v roku 2007 v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi [13,16]. 

Kontrola nealkoholovej toxikománie 

Je tu potrebné najmä obmedzovať ponuku a znižovať poptávku. Za kľúčovú oblasť je 

tu považovaná primárna prevencia, ktorá zahŕňa aktivity zabraňujúce vzniku drogového 

problému s dôrazom na zníženie záujmu mladých ľudí o návykové látky. Do účinnej 

primárnej prevencie musia byť zapojené štátne aj neštátne organizácie, odborná aj široká 

verejnosť, zdeľovacie prostriedky, škola a rodina, kde sa predovšetkým vytvárajú základy 

hodnotového systému mladých ľudí. 
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Prevencia sekundárna má za úlohu včasné zachytenie rizikových skupín a terapeutické 

zabezpečenie, zatiaľ čo prevencia terciárna smeruje k znižovaniu negatívnych dôsledkov 

toxikománie a k zabráneniu recidíve. Obmedzovanie ponuky spočíva predovšetkým 

v represívnej stratégií, v potlačovaní nezákonného obchodu a výroby drog aj v zabezpečení 

náležitej kontroly legálnej výroby, obchodu a spotreby tak, aby sa zamedzilo nežiadúcim 

účinkom. Významnú úlohu v prevencii zohrávajú aj nevládne organizácie, ktorých aktivity sa 

doposiaľ sústredili na vyplnenie „bielych miest“ (terapeutické komunity). Dôležité miesto 

zaujímajú tiež vzdelávacie programy pre výcvik odborníkov, ktorí zaisťujú prípravu 

terénnych pracovníkov prevencie, a ich metodické vedenie. Ako ukazujú zahraničné 

skúsenosti, najvyššiu účinnosť pri znižovaní poptávky po drogách má tlak verejného 

mienenia, aktivita dobrovoľných organizácií, ponúkanie kvalitných možností využitia 

voľného času a prevencia v rodine [13].  

 

8 Kriminalita mládeže 
Delikvencia a kriminalita mládeže sa v súčasnosti javí ako veľmi závažný problém, 

zasahuje do všetkých oblastí života rodiny, školy, formálnych a neformálnych vzťahov 

spoločnosti. Je súčasťou celkovej kriminality a má svoje špecifické znaky a rysy. Je prejavom 

deformácie mladého človeka, ktorá nastala v priebehu jeho života. Analýza a rozpracovanie 

problematiky delikvencie mládeže musí vychádzať zo zistených príčin a podmienok, ktoré 

priamo podporujú, umožňujú alebo vyvolávajú páchanie delikventných činov mládežou. 

Potrebné je sústrediť sa pri výchove mládeže na kvalitu a zmysluplnosť v živote mladých 

ľudí, dokázať rozvíjať ich sociálne kompetencie, fungovanie mladých ľudí v sociálnych 

vzťahov a skupinách, spoločenských a voľnočasových aktivitách. Taktiež efektívne pracovať 

s rodinou ako zakladným činiteľom v sociálnom systéme. 

Zákon č. 218/2003 Zb., o zodpovednosti mládeže za protiprávne činy a o súdnictve vo 

veciach mládeže a o zmene niektorých zákonov, v znení neskorších zmien a doplnení,  

definuje termín „mládež“ ako „deti mladšie pätnástich rokov a mladiství“, pričom podľa § 2 

písm. c) citovaného zákona je „dieťaťom mladším pätnástich rokov ten, kto v dobe spáchania 

činu inak trestného nedovŕšil pätnásty rok veku“. V  § 2 písm. d) citovaného zákona sa potom 

vymedzuje mladistvý ako „ten, kto v dobe spáchania previnenia dovŕšil pätnásty rok 

a neprekročil osemnásty rok svojho veku“. Termínom „previnenie“ sa v zákone č. 218/2003 

Zb., v znení neskorších zmien a doplnení, nahradzuje u mladistvých starší termín „trestný 



 

 

41 

čin“, ktorý je v súčastnosti používaný podľa ustanovení trestného zákona iba pre osoby staršie 

18 rokov. V ustanovení § 89 odst. 1) citovaného zákona sa potom uvádza, že „dieťa mladšie 

pätnástich rokov nieje trestne zodpovedné“.  

Kriminológia hovorí o kategórií „deti“ predškolského veku, mladšieho školského veku 

(11 až 12 rok) a staršieho školského veku, teda o osobách vo vekovom období, kedy môžu 

spáchať iba tzv. „čin inak trestný“ alebo čin, ktorý nieje trestným činom z dôvodu nízkeho 

veku páchateľa. Aj keď je trestná zodpovednosť stanovená až od 15. roku veku jedinca, 

ustanovenie § 93 odst. 2 ) citovaného zákona ukladá súdu pre mládež uložiť dieťaťu, ktoré 

spáchalo trestný čin, za ktorého trestný zákon v zvláštnej časti dovoľuje uloženie 

výnimočného trestu, a ktoré v dobe spáchania činu nedovŕšilo dvanásty rok svojho veku a je 

mladšie ako pätnásť rokov, ochrannú výchovu.  

Ďalším významným pojmom kriminológie je „mladý dospelý“. Ide o osoby, ktoré už 

dosiahli 18 rokov, ale dosiaľ niesu staršie 24 rokov. Pri poľahčujúcich okolnostiach trestný 

zákon túto kategóriu pripomína ako „spáchanie trestného činu vo veku blízkemu veku 

mladistvých“.  

Všetky tieto vekové kategórie mladých ľudí majú svoje špecifiká, ktoré je vhodné brať 

v úvahe ako pri objasňovaní trestnej činnosti, tak pri ukladaní výchovných a ochranných 

opatrení, trestných opatrení či trestov [10,13]. 

 

8.1 Delikvencia mládeže 

Pre poznanie závažnosti problému kriminality mládeže je vhodné zoznámiť sa 

s niektorými štatistickými údajmi. Dlhodobý priemer ukazuje, že v Českej republike bolo 

ročne stíhaných priemerne okolo 6 000 mladistvých a okolo 3 000 páchateľov bolo vo veku 

do 15 rokov. V minulom roku bolo stíhaných 2 635 nezletilých a 6 322 mladistvých 

páchateľov. Tento fakt znamenal aj to, že zastúpenie mladých ľudí medzi všetkými známymi 

páchateľmi predstavovalo v minulom roku 7  %, čo je pokles o 0,2 % v porovnaní s rokom 

2006. Ide teda len o mierny pokles, ktorý sa v posledných rokov priveľmi nemení. 

Špecifické rysy štruktúry kriminality mladistvých a detí najlepšie vyniknú pri jej 

komparácií so štruktúrou kriminality dospelých páchateľov. Najmarkantnejší rozdiel medzi 

štruktúrou kriminality dospelých a štruktúrou kriminality osôb mladších 18 rokov záleží vo 

veľkosti podielu majetkovej kriminality, u ktorej ide predovšetkým o rôzne druhy krádeží 

(krádeže jednostopových motorových vozidiel), ďalej sú to lúpeže, krádeže vecí z áut, 
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krádeže byciklov a vlámania do obchodov [13,25]. Zaujímavý obraz o podielu osôb mladších            

18 rokov na objasnenej kriminalite podáva tabuľka č. 7. 
Skutky 

 Dospelí  Nezletilí                   

a mladiství 

Celkom 

Majetková kriminalita 

z toho: 

Vlámania do obchodov 

Krádeže dvojstopových vozidiel 

Krádeže jednostopových vozidiel 

Krádeže vecí z áut 

Krádeže byciklov 

Krádeže v bytoch 

35 001 

 

691 

19 009 

106 

3 545 

647 

1 405 

5 423 

 

166 

492 

109 

321 

136 

260 

40 424 

 

857 

19 501 

215 

3 866 

783 

1 665 

Násilná kriminalita 

z toho: 

Vraždy 

Vydieranie 

Úmyselné ublíženie na zdraví 

Lúpeže 

11 467 

 

162 

830 

4 063 

1 243 

1 580 

 

12 

202 

491 

650 

13 047 

 

174 

1 032 

4 554 

1 893 

Mravnostná kriminalita 

z toho: 

Znásilnenie 

Pohlavné zneužívanie 

1 004 

 

409 

350 

270 

 

49 

206 

1 274 

 

458 

556 

Ostatná kriminalita 80 591 3 516 84 107 

Celkom 128 063 10 789 138 852 

Tabuľka 7: Podiel dospelých, nezletilých a mladistvých na celkovej objasnenej kriminalite a na vybraných 

trestných činoch v ČR v roku 2007 [zdroj: štatistický výkaz Policajného prezídia Českej republiky, 

dostupné na URL: http://www.mvcr.cz/] 

 

8.2 Typické rysy a prejavy trestnej činnosti mladých ľudí 

- Nedostatočná plánovitosť prípravy trestného činu. Skutky páchajú bez premyslenej 

dlhodobejšej prípravy (náhodnosť miesta, na ktorom bol trestný čin spáchaný, použitie 

nevhodných nástrojov pre získanie či ukrytie lupu, voľba zlého času na vykonanie deliktu, 

nedokonalé zastretie stop). Patrí tu však aj potreba pochváliľ sa svojimi činmi na 

verejnosti či v spoločnosti vrstovníkov, čo často vedie k ich dopadnutiu, túžba po 

dobrodružstve, súťaživosti, snaha preveriť si svoje sily a schopnosti. 

- Neadekvátnosť konania mladých ľudí. Mladí ľudia majú tendenciu k radikalizmu 

a nekompromisnosti, k braniu spravodlivosti do svojich rúk, k zdanlivo priamočiaremu 
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riešeniu rôznych životných situácií. Nemajú dostatok životných skúseností a ich konanie 

býva často revolvou proti svetu dospelých s ich normami a hodnotami. 

- Výrazná neschopnosť odložiť uspokojenie svojich potrieb na  neskoršiu dobu alebo sa 

niektorých potrieb vzdať. Páchatelia majú radi „priamu akciu“ bez dlhých odkladov. 

- Použitie brutálneho násilia u mladých ľudí či už voči osobe alebo veci. Pritom sa často 

stáva, že samotná hodnota odcudzeného tovaru je neúmerne nízka v porovnaní so škodou 

spôsobenou často zbytočne pri vlámaní do objektu, auta. Často sa ukazuje, že samotné 

vykonanie lúpežného prípadu je pre páchateľa dôležitejšie ako zisk, ktorý z tohto 

počínania vzišiel. Páchateľ sa snaží potvrdiť si svoje schopnosti, presadiť sa, prinútiť 

niekoho, aby ho počúval, bál sa ho, chce zažiť dobrodružstvo, chce získať uznanie vo 

vrstovníckej skupine. 

- Stále častejšie je majetková trestná činnosť spojená s potrebou mladých toxikomanov 

získať si prostriedky na drogu. Mladý človek, ktorý sa stal fyzicky závislý na návykových 

látkach, sa dostáva do bludného kruhu, ktorý ho vedie k stále novému a novému 

získavaniu značných finančných prostriedkov za každú cenu. Stáva sa tak povoľnou 

a manipulovateľnou súčasťou zločineckého podsvetia priekupníkov a nelegálnych 

distribútorov, ktorí pravidelne od mladých zlodejov vykupujú hlboko pod cenou 

odcudzené predmety a zároveň sprostredkovávajú prísun drogy. 

- Zvláštnou kapitolou, špecifickou predovšetkým pre trestnú činnosť mládeže v modernej 

spoločnosti, je vandalizmus, inak povedané ničenie cudzieho – verejného či súkromného – 

majetku a šikanovanie, ktoré sa zameriava na rôzne druhy psychického či fyzického 

týrania či ubližovania iným ľuďom. Šikanovanie nachádza svoju živnú pôdu 

predovšetkým v podmienkach určitých relatívne izolovaných prostredí (internáty, 

vojenské útvary, nemocnice atď.) a vyskytuje sa najmä u mladých ľudí, ktorí vyrastali 

v prostredí rodiny s agresívnymi prvkami výchovy. 

- Niektorí páchatelia tvoria jadrá skupín mládeže s fašizujúcimi, nacionalistickými 

a rasistickými programami. Nebezpečné tiahnutie časti mládeže k extremistickým hnutím 

bolo dokázané vo výskume Inštitútu pre kriminológiu a sociálnu prevenciu.  12 % 

respondentov – študentov stredných škôl a učilíšť pripustilo zapojenie v nejakom 

radikálnom politickom hnutí. Táto aktivita im umožňuje byť v nejakej skupine a vykonať 

vzburu proti rodine a škole, chcú takisto aktívne ovplyvňovať spoločenské dianie.  

- Ďalším špecifikom trestnej činnosti mladých ľudí je nebezpečné experimentovanie. Deti 

a mladiství majú na svedomí veľkú časť požiarov a výbuchov, ktoré vo svojich dôsledkov 
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vedú k ohromným škodám na majetku, na životoch a na zdraví, a v podstatnej miere sa 

podieľajú na anonymných telefonátoch, ktoré ohlasujú fiktívne situácie všeobecného 

ohrozenia (bomby v škole, poruchy v doprave apod.). 

Popísané zvláštnosti kriminality mládeže sú charakteristické najmä pre kriminalitu 

mladistvých. U mladých dospelých je ich kriminalita výrazne modifikovaná ich vekom. Títo 

páchatelia, stojaci na pokraji dospelosti, na jednej strane nereagujú tak impulzívne 

a neplánovite ako mladiství, na druhej strane majú pre svoju antisociálnu činnosť podstatne 

väčší priestor. Kriminalita mladých dospelých je častejšie páchaná pod vplyvom alkoholu 

a iných toxických látok, bývajú zneužívané tvrdšie drogy. Kriminalita je často páchaná na 

základe snahy o bezuzdné sebapresadenie, ktoré sa prejavuje neuznávaním žiadnych autorít, 

plánovaním podvodov, sprenever a bezohľadným konaním proti sociálnemu okoliu [8,13]. 

 

8.3 Príčiny vzniku delikventného správania mládeže 

Pri výkladu o etiologických aspektoch kriminality nemožno prehliadnuť biologický 

základ ľudí, oblasť genetiky a rôzne konštitučné vplyvy. Z hľadiska kriminológie nemajú 

význam iba biologické determinanty, ktoré majú vzťah k duševnému životu človeka, ale tiež 

biologické anomálie či odlišnosti poznamenávajúce vzhľad človeka alebo jeho zdravotný stav 

v najširšom slova zmysle. Frustrácia potrieb invalidných ľudí často prerastá do rôznych 

druhov neadekvátneho konania, od stiahnutia sa do seba častokrát za hranicu psychickej 

normy až k náhradnému – často kriminálnemu – uspokojovaniu potrieb či kompenzáciu 

duševných traumat. 

Biologické determinanty organizmu však majú ešte ďalšie súvislosti s kriminalitou. 

Napríklad reakcia jedincov na alkohol a drogy je výrazne individuálnej povahy podľa 

vybavenia organizmu vhodnými protilátkami. Najnebezpečnejšou biologicky podmienenou 

reakciou na alkohol je agresivita, ktorá stojí veľmi často u zrodu trestnej činnosti mládeže. 

 V súčastnosti dochádza k urýchľovaniu biologického dozrievania jedincov, ktoré sa 

dostáva do výrazného stretu s ich psychickou a sociálnou nezrelosťou. To znamená, že 

psychicky či sociálne nezrelí jedinci niesu schopní vhodne využívať svojich fyzických síl 

a tlmiť svoje sexuálne potreby, čo často vyúsťuje do stretu s trestným právom.  

O adekvátnom či neadekvátnom správaní mladých ľudí rozhodujú do značnej miery 

ich psychické charakteristiky. Vo výskumoch sa zistilo, že mladí delikventi majú v porovnaní 
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s nedelikventnou populáciou častejšie nižšiu intelektovú kapacitu, vďaka čomu sú náchylní 

k zvedeniu k trestnej činnosti, ich schopnosť riešiť náročné situácie je obmedzená. 

Asociálne či antisociálne prejavy mladého človeka majú závažnú súvislosť 

s poruchami rodinného prostredia. Nestabilné rodinné zázemie totiž vytvára rizikové 

predpoklady kriminálnej kariéry dieťaťa. Antikriminogénny vývoj dieťaťa býva spájaný 

s konšteláciou emotívno vrelého a stabilného rodinného zázemia, ktoré je kombinované 

s otvorenosťou voči vonkajšiemu svetu. Tento výchovný postup by sa mal na hranici 

dospelosti prejaviť u mladého človeka určitou vyváženosťou medzi domácim a vonkajším 

svetom (pobyt mimo domov je zarámovaný tešením sa na návrat a naopak). 

Charakter rodinného zázemia je do značnej miery určený spôsobom jeho vzniku, 

pripravenosťou či nepripravenosťou rodičov na výchovné poslanie. Rodičia neskoršieho 

delikventa vstupujú do manželstva často po veľmi krátkej známosti, ktorá neumožňuje 

dostatočné vzájomné poznanie, vytvorenie súdržných a kooperatívnych väzieb.  

Tiež príchod nového partnera do rodiny býva z hľadiska dieťaťa záťažovou situáciou. 

Úloha nevlastného rodiča je o to ťažšia, že sa vo svojom vychovateľskom úsilí nemôže 

dostatočne spoľahnúť na svoj prostý úsudok či odhad. Ak si potom neustále neoveruje, či sú 

jeho úmysly dieťaťom dostatočne pochopené, a vychováva ho bez spätnej väzby, môže 

narážať na komunikačnú bariéru. Niekedy sa tiež v anamnézach mladých páchateľov objavuje 

výchovné zanedbávanie, ktoré môže byť spôsobené zjavným nedocenením, prílišnou 

i spoločensky pozitívnou – angažovanosťou oboch rodičov.  

Rodiny mladých páchateľov bývajú najčastejšie charakterizované aj celkovou nízkou 

vzdelanostnou úrovňou. Najväčšia časť rodičov má iba základné vzdelanie a rodičia tak 

bývajú bez zamestnania, ktoré niekedy ani nehľadajú. 

Do výchovy dieťaťa a mladistvých zasahujú významným spôsobom predškolské 

zariadenia a škola. Nevhodné pôsobenie školy (zosmiešňovanie, trestanie, vytesňovanie žiaka 

na okraj triedy) môže asociálne postoje žiaka konzervovať či dokonca prehĺbiť. Neukáznené 

alebo inak zanedbávané dieťa býva učiteľom podvedome interpretované ako zlé, býva často 

sankciované a vytláčané na okraj triedy. Dochádza k javu, ktorý sa nazýva stigmatizácia,       

tj. trvalé zaradenie jedinca do určitej kategórie žiakov s negatívnymi charakteristikami, čo má 

za následok vytvorenie bariéra medzi žiakom a učiteľom a vyradenie preventívneho 

pôsobenia školy. Frustrujúce prostredie školy, napätá atmosféra medzi učiteľom a žiakom, 

distancie medzi žiakom a spolužiakmi, problémy so zvládnutím učiva vedú mladého jedinca 
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často k záškoláctvu. V kriminologických výskumoch sa ukazuje, že záškoláctvo sa výrazne 

často viaže k nastúpeniu kriminálnej kariéry. 

Dieťa, ktoré prežíva svoj neradostný život v rodine i v škole, často hľadá útočisko 

medzi podobnými vrstovníkmi. Predovšetkým pre mladistvých sa skupina vrstovníkov stáva 

oporou a útočiskom pri snahe o osobnostnú emancipáciu z rodiny a školy, prostriedkom 

prípravy pre dospelosť. Kriminálni i nekriminálni jedinci sa potom líšia v intenzite 

odmietnutia doterajších autorít a charakteru výberu vrstovníkov. Najčastejšie sa páchatelia 

z rad mládeže pohybujú medzi vrstovníkmi s asociálnymi charakteristikami. K delikventnej 

partii inklinujú jedinci predisponovaní nevhodnou rodinou. Členstvo v delikventnej partii 

nieje ťažké získať, ak sa jedinec potýka s určitými sociálnymi problémami, akceptuje určitú 

hierarchickú štruktúru skupiny a je dostatočne nonkonformný  k určitým mravným či 

právnym normám. Ohrozený mladý človek tak býva pri páchaní trestnej činnosti významne 

často pod vplyvom silných skupinových mechanizmov, ktoré vníma ako príkaz k vykonaniu 

činu. 

V tejto súvislosti si všímame i význam zle prežívaného voľného času. Voľný čas – 

ktorého majú mladí ľudia ohrození delikvenciou viac ako ich nedelikventní vrstovníci – je 

všeobecne nevhodne prežívaný. Dominujúcim prvkom pri jeho napĺňaní je pocit nudy, ktorý 

sa snažia zahnať nejakým okamžitým nápadom, ktorý by nevyžadoval dlhšie snaženie, nebol 

príliš intelektovo náročný a obsahoval prvok dobrodružstva či súťaže.  

Bohužiaľ ani rodina ani škola či záujmová organizácia väčšinou neusilujú o pozitívnu 

motiváciu ohrozenej mládeže či k zmysluplnému prežívaniu voľného času. Škola väčšinou 

nechce prevziať zodpovednosť za mimoškolský čas svojich žiakov a rodičia častokrát obdobie 

voľného času podceňujú, niesu schopní zladiť prvok slobody s prvkom kontroly. Výsledkom 

takéhoto prístupu k voľnému času detí je potom neskoršie zistenie asociálnych príznakov 

v ich správaní [8,13]. 

 

9 Metodika vyšetrovania trestných činov páchaných 
mládežou 

Pre potreby metodiky vyšetrovania trestných činov páchateľom z rad mládeže 

rozumieme: páchateľa detského veku (mladšieho pätnástich rokov), páchateľa vo veku 15 – 

18 rokov (kategória mladistvých). 
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Tabuľka č. 8 udáva počty páchateľov mladších 18 rokov na niektorých druhov 

kriminality najčastejšie páchaných mládežou. 

Kriminalita 2004 2005 2006 2007 

Majetková 6 243 6 115 5 703 5 157 

Násilná 1 924 1664 1 456 1 520 

Mravnostná 251 291 249 267 

Drogy 273 323 292 186 

Tabuľka 8: Podiel páchateľov mladších 18 rokov na niektorých druhoch kriminality [zdroj: štatistický 

výkaz Policajného prezídia Českej republiky, dostupné na URL: http://www.mvcr.cz/] 

Z kriminálnej štatistiky možno konštatovať mierne znižovanie podielu mládeže na 

jednotlivých druhov kriminality. Majetková kriminalita je najčastejšou páchanou trestnou 

činnosťou mládeže. Dominujú tu predovšetkým krádeže prosté, krádeže vlámaním a kapesné 

krádeže. Násilná kriminalita predstavuje druhú najčastejšiu skupinu trestnej činnosti mládeže. 

Významným znakom spôsobu páchania tejto trestnej činnosti je stúpajúci stupeň brutality 

páchateľov, páchanie trestnej činnosti v skupine, často pod vplyvom alkoholu. Ďalšou 

typickou formou trestnej činnosti mládeže je výtržníctvo a mravnostná kriminalita. Drogová 

kriminalita je jednou z ďalších typických foriem trestnej činnosti mládeže. Ide                  

najmä o: šírenie toxikománie, nedovolenú výrobu omamných a psychotropných látok a jedov, 

držanie omamných a psychotropných látok a jedov ako pre iného, tak pre vlastnú osobu 

v množstve väčšom ako malom. Špecifické vlastnosti páchateľov z rad mládeže sa prejavujú 

ako v spôsobe páchania, tak v ich správaní pri vyšetrovaní [11,15]. 

 

9.1 Spôsoby páchania 

Medzi spôsoby páchania trestných činov dospelých páchateľov a páchateľov z rad 

mládeže sa prejavujú určité rozdiely, ku ktorým najmä patria: 

výber predmetu záujmu je u mládeže determinovaný inými hodnotovými systémami ako  

u dospelých páchateľov; trestná činnosť mládeže je častejšie páchaná so spolupáchateľmi 

alebo v partii; príprava k spáchaniu trestnej činnosti býva u mládeže nedokonalá; páchatelia 

z rad mládeže často používajú neúmerného násilia a ich správanie na mieste činu často 

vykazuje znaky vandalizmu; páchatelia z rad mládeže sú častejšie pod vplyvom alkoholu; 

trestná činnosť mládeže je často páchaná opakovane v bezprostrednej blízkosti miesta 

bydliska; pri získavaní alibi sa páchatelia z rad mládeže orientujú na osoby podobnej vekovej 
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skupiny, do ktorej sami patria; pripravovanej, ale aj o spáchanej trestnej činnosti páchatelia 

z rad mládeže často hovoria pred svojimi vrstovníkmi; utajovanie činu a zahladzovanie stôp 

mladí páchatelia nepoužívajú, často sa však vyhrážajú svedkom použitím násilia; veci, 

získané trestnou činnosťou skupinou mládeže, sú veľmi skoro po spáchaní rozdeľované medzi 

jej členov, finančné prostriedky sa spravidla utrácajú spoločne; mladí páchatelia často 

odcudzujú predmety, ktoré momentálne potrebujú, alebo ktoré sa im vzhľadom k veku páčia; 

páchatelia z rad mládeže konajú viac emotívne ako rozumovo, trestná činnosť je páchaná vo 

väčšine prípadov živelne pod vplyvom momentálnej objektívnej situácie, miesta a doba činu 

[11,15]. 

Motív 

Motivácia trestnej činnosti mládeže je sčasti nezrelá a iracionálna, páchatelia niekedy 

nedokážu rozumne vysvetliť motív svojho konania. Pre mladých páchateľov je 

charakteristická túžba vyrovnať sa svojim vrstovníkom z finančne lepšie situovaných rodín, 

túžba po nezávislosti, odpor ku konformnému správaniu, túžba imponovať vrstovníkom, 

získať obdiv a vytvoriť si vedúce postavenie v partii [11,15]. 

 

Typické stopy 

Trestná činnosť páchateľov z rad mládeže zanecháva v podstate rovnaké stopy ako 

trestná činnosť dospelých páchateľov. Diferencie sú ovplyvnené špecifickými znakmi 

spôsobu páchania, napr. nižším výskytom prípravných konaní, nižším výskytom špeciálne 

zhotovených nástrojov a odchylnými preferenciami predmetu záujmu páchateľov. To sa môže 

prejaviť aj v odchylnej skladbe stôp, medzi ktorými sa snažíme nájsť tie, ktoré charakterizujú 

správanie mladých páchateľov, ako sú napr. znaky vandalizmu, doprovodné grafické prejavy 

(grafity, farby v spreji a pod.) [11,15]. 

 

Typické vyšetrovacie situácie 

Pri vyšetrovaní trestných činov spáchaných páchateľmi z rad mládeže sa v počiatočnej 

etape vyšetrovania vyskytujú najmä nasledujúce vyšetrovacie situácie: od začiatku je vysoko 

pravdepodobné, že delikt spáchala osoba z rad mládeže a informácie k identifikácií páchateľa 

sú celkom alebo z časti k dispozícií; od počiatku je vysoko pravdepodobné, že delikt spáchala 

osoba z rad mládeže, pričom informácie k identifikácií páchateľa chýbajú. Nieje zrejmé, či 

delikt spáchala osoba z rad mládeže, informácie k osobe páchateľa niesu k dispozícií [11,15]. 
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9.2 Zvláštnosti predmetu vyšetrovania 

V množstve prípadov sa spoločensky nebezpečných konaní, vykazujúcich znaky 

trestného činu, dopúšťajú osoby mladšie pätnástich rokov. Napriek tomu, že tieto subjekty 

niesu trestne zodpovedné, policajné orgány musia zisťovať skutkový stav veci v takom 

rozsahu, aby skutok bol plne zistený a dokázaný. U mladistvých páchateľov vo veku pätnásť 

až osemnásť rokov je stanovený trestným radom zvláštny spôsob trestného konania. Nad 

rámec predmetu dokazovania uvedeného v § 89 odst. 1 zákona č. 141/1961 Zb., v znení 

neskorších zmien a doplnení, a predmetu vyšetrovania toho ktorého činu sú predmetom 

vyšetrovania aj ďalšie skutočnosti vyplývajúce z ustanovení § 292 zákona č. 141/1961 Zb., 

v znení neskorších zmien a doplnení: stupeň rozumového a mravného vývoja; povaha, 

pomery a prostredie, v ktorom mladistvý žije a je vychovávaný; správanie páchateľa pred 

spáchaním predmetného činu, po jeho spáchaní, prípadne ďalšie dôležité skutočnosti pre 

posúdenie osoby a osobnosti páchateľa a určenie vhodných výchovných opatrení. Predmetom 

vyšetrovania je aj zistenie príčin a podmienok trestnej činnosti mladistvých. Je potrebné 

objasniť, či sa na trestnej činnosti mladistvého nepodieľali aj iné osoby alebo či niesu 

naplnené znaky niektorého z trestných činov, napr. šírenie toxikománie, ohrozovanie 

mravnosti, ohrozovanie mravnej výchovy mládeže, kupliarstvo, podávanie alkoholických 

nápojov mládeži. Pokiaľ je stupeň nebezpečnosti spáchaného činu pre spoločnosť malý, 

nekvalifikuje sa konanie mladistvého ako trestný čin (§ 75 zákona č. 140/1961 Zb., v znení 

neskorších zmien a doplnení) [11,15]. 

 

9.3 Zvláštnosti podnetov k vyšetrovaniu 

Druhy podnetov k vyšetrovaniu trestnej činnosti páchateľov z rad mládeže sú rovnaké 

ako u trestných činov páchaných dospelými páchateľmi. Ide najmä o oznámenie od 

jednotlivých osôb alebo organizácií. Podnety od jednotlivých osôb môžu pochádzať od 

poškodených a svedkov, ktorí páchanie trestnej činnosti mládeže pozorovali alebo videli 

mladistvých či deti v blízkosti miesta činu. Podnety o trestnej činnosti páchateľov z rad 

mládeže získané od organizácií umožňujú spravidla vyvodenie záveru, že trestná činnosť bola 

spáchaná mládežou alebo dospelými za spoluúčasti páchateľov z rad mládeže. Takéto 

oznámenia pochádzajú najmä od škôl, domovov mládeže, ústavoch a zariadení pre 

mladistvých, učňovských domovov a stredísk, okresných úradov apod. Tieto oznámenia často 

obsahujú dôležité informácie o osobnosti páchateľa. Druhou typickou formou podnetov 
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k vyšetrovaniu sú výsledky činnosti pracovníkov kriminálnej polície. Podnety získané 

operatívne pátracou činnosťou polície majú spravidla najväčšiu informačnú hodnotu. 

V mnohých prípadoch sú preverené, takže uľahčujú vyšetrovanie [11,15]. 

 

9.4 Zvláštnosti počiatočných úkonov 

Okruh počiatočných operatívno pátracích a vyšetrovacích úkonov a opatrení závisí 

predovšetkým na druhu spáchaného trestného činu a na charaktere počiatočnej vyšetrovacej 

situácie, nie na veku páchateľa. K veku je potrebné prihliadnuť pri voľbe taktiky vykonávania 

úloh, zaistení všetkých správ podozrivej osoby a vzhľadom k výchovnému pôsobeniu 

trestného konania na páchateľa z rad mládeže. Osoby mladšie pätnástich rokov je vhodné 

predvolávať k vykonaniu úkonov prostredníctvom rodičov, zákonných zástupcov, orgánov 

starostlivosti o mládež, alebo prostredníctvom zástupcov školy. Pri výsluchoch osôb mladších 

pätnástich rokov vykonávaných v rámci vyžadovania potrebných vysvetlení alebo pri iných 

počiatočných úkonov, ktorých sa títo nezletilci zúčastnia, je potrebné zaistiť prítomnosť 

pedagóga alebo rodičov, prípadne iných osôb (psychológa apod.) [11,15]. 

 

9.5 Zvláštnosti vyšetrovacích verzií, plánovanie a organizácia 

 vyšetrovania 

Typickou vyšetrovacou verziou je verzia o skupinovom páchaní trestného činu viacej 

páchateľmi z rad mládeže. Táto verzia je založená na poznatku, že páchatelia z rad mládeže 

páchajú trestnú činnosť častejšie v skupine ako dospelí páchatelia. Faktov, zdôvodňujúcich 

vytýčenie takejto verzie, je napr. väčšie množstvo stôp pochádzajúcich od rôznych osôb 

a nástrojov, veľké množstvo odcudzených vecí apod. Ďalšou typickou vyšetrovacou verziou, 

je verzia o tom, že sa na trestnej činnosti môže podieľať dospelá osoba, ktorá vo väčšine 

prípadov ako návodca stojí v pozadí spáchaného trestného činu, je to napr. páchanie 

kapesných krádeží apod. Za typickú vyšetrovaciu verziu je možno považovať aj verziu 

o ďalšej, doposiaľ neodhalenej trestnej činnosti páchateľa. Podkladom pre vytýčenie tejto 

verzie je napr. zistenie, že páchateľ dlhšiu dobu nepracuje, pohybuje sa z miesta na miesto, 

rozpredáva rôzne predmety, utráca väčšie čiastky peňazí apod. V priebehu plánovania 

a organizácie vyšetrovania je potrebné okrem všeobecných pravidiel pre plánovanie 

a organizáciu mať na mysli aj nasledujúce požiadavky: 
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Zveriť vyšetrovanie špecialistom – osobám, ktorých životné skúsenosti a znalosť otázok 

súvisiacich s výchovou mládeže zaručujú splnenie výchovného účelu konania, počítať so 

zaistením účasti všetkých osôb majúcich právo účasti na vykonávaných úkonov, plánovať 

úkony nutné k zisteniu osobných pomerov mladistvého. Pri voľbe taktiky postupu je potrebné 

brať do úvahy naplnenie výchovného cieľa celého trestného konania [11,15]. 

 

9.6 Zvláštnosti následných úkonov 

Výsluch mladistvého obvineného 

Vzhľadom k náročnosti výsluchu mladistvého obvineného vykazuje už samotná 

príprava na výsluch určité zvláštnosti. Po vecnej stránke je potrebné v príprave na výsluch 

získať čo najviac informácií k osobe vypočúvaného. Pri nadväzovaní psychologického 

kontaktu s mladistvým je vhodné uvážiť zvláštny emočný stav, v ktorom sa vypočúvaný 

nachádza. Nadväzovanie psychologického kontaktu s mladistvým uľahčíme, keď pred 

vlastným výsluchom s ním zavedieme neformálny rozhovor o veciach, ktoré s predmetom 

výsluchu nesúvisia, napr. o záujmoch mladistvého apod. Týmto spôsobom môžeme zistiť 

niektoré údaje o osobných pomeroch a podmienkach života a výchovy mladistvého. Pokiaľ 

mladistvý vypovedá pri výsluchu klamlivo, je spravidla ich klamstvo jednoduchšie, menej 

premyslené, založené na citoch (strach pred rodičmi, prd vylúčením zo skupiny atď.). Pri 

protokolácií je potrebné presne zachytávať špecifické slovné obraty a spôsob vyjadrovania 

mladistvých. Niekedy je vhodné využiť videozáznamu alebo magnetofónového záznamu 

výpovede [11,15]. 

 

Konfrontácia za účasti mladistvého 

Pri príprave konfrontácie, ktorej by sa mala zúčastniť osoba z rad mládeže, sa 

doporučuje z dôvodu jej psychickej náročnosti ešte dôkladnejšie ako obvykle skúmať: 

či ide skutočne o podstatné rozpory vo výpovediach osôb; či rozpory nemožno objasniť iným 

spôsobom. V priebehu konfrontácie sa doporučuje starostlivo sledovať správanie a reakcie 

mladistvého. Pri prvých náznakoch narušenia priebehu konfrontácie je potrebné včas 

zasiahnuť (niektorý z konfrontovaných sa začína vyhrážať apod.). Ak má byť mladistvý 

konfrontovaný s dospelou osobou alebo s osobou, ktorá je preň autoritou alebo ktorej sa bojí, 

doporučuje sa nechať vypovedať mladistvého ako prvého. Vychádza sa zo skúsenosti, že 
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dospelé osoby spravidla dokážu nad mladistvými ľahko nadobudnúť psychickej prevahy, 

presvedčivejšie vystupovať a lepšie argumentovať [11,15]. 

 

Výsluchy svedkov  

Zvláštnosti výsluchu svedkov v trestných veciach spáchaných mladistvým páchateľom 

spočívajú najmä v tom, že predmetom výsluchu nieje len vyšetrovaná udalosť, ale aj ďalšie 

skutočnosti. Výsluchy svedkov (rodičov, pedagógov, kamarátov obvineného) sú zamerané 

nielen na zistenie informácií o vyšetrovanej udalosti, ale aj na získanie informácií dôležitých 

pre zistenie pomerov mladistvého páchateľa. Ak sú v trestnej veci vypočúvaní rodičia 

obvineného, je pochopiteľná ich emocionálna zainteresovanosť a nedostatok objektívnosti. 

Pedagógovia môžu poskytnúť informácie k úrovni rozumového vývoja a k správaniu 

mladistvého. Kamaráti mladistvého obvineného majú spravidla dobré vzťahy k obvinenému, 

prejavujú často tendenciu vypovedať v jeho prospech. Vierohodnosť všetkých týchto 

svedectiev je pochybná a je potrebné ju starostlivo hodnotiť [11,15]. 

 

Expertízy 

Určité zvláštnosti sa vyskytujú u súdne psychiatrickej a súdne psychologickej 

expertízy. Súdne psychologická expertíza sa nariaďuje spravidla k zisteniu stupňa 

rozumového a mravného vývoja mladistvého páchateľa. Jej cieľom je najmä navrhnúť 

opatrenia vhodné k jeho náprave. Súdne psychiatrická expertíza sa nariaďuje spravidla 

v prípadoch, kedy je potrebné vyšetriť duševný stav mladistvého, pretože vzniklo podozrenie 

z duševnej poruchy (psychopatia, sexuálna deviácia). Doporučuje sa, aby jeden zo znalcov 

vykonávajúcich súdne psychiatrickú expertízu bol špecialistom v obore detskej a dorastovej 

psychiatrie. V niektorých prípadoch sa doporučuje nariadiť vypracovanie komplexnej 

psychiatricko – psychologickej expertízy [11,15]. 

 

9.7 Zvláštnosti zapojenia verejnosti do vyšetrovania a zvláštnosti 

 kriminalistickej prevencie 

Zvláštnymi právomocami pri vyšetrovaní a prevencii trestných činov mladistvých je 

zo zákona vybavený orgán poverený starostlivosťou o mládež. Jeho pôsobnosť spočíva napr. 

v tom, že zisťuje informácie o osobných pomerov mladistvého, má právo klásť otázky 
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vypočúvaným osobám atď. pri svojej činnosti spolupracuje s rodičmi, školou či pracoviskom 

mladistvého a ďalšími orgánmi a inštitúciami. 

Všeobecný systém prevencie kriminality mládeže zahŕňa jednak včasné odhaľovanie 

kriminogénnych faktorov a situácií a jednak účinnú nápravu páchateľa. Pôsobenie systému 

prevencie by malo byť zamerané najmä na tieto oblasti: 

- starostlivosť o rodinu, 

- skvalitnenie spolupôsobenia školy, 

- tvorba podmienok pre aktívny spôsob trávenia voľného času, 

- vytváranie pracovných príležitostí pre mládež, 

- pomoc deťom a mladistvým, ktorí žijú v zlých životných a výchovných podmienkach,  

- zvýšenie účinnosti potierania alkoholizmu a nealkoholovej toxikománie, 

- posilnenie výchovného účelu trestného konania a zvyšovanie efektívnosti práce orgánov 

činných v trestnom konaní. 

Aby bola zaistená vzájomná informovanosť zodpovedných orgánov a koordinované 

ich preventívne pôsobenia, je stanovené, že policajný orgán, ktorí spracovával prípad 

páchateľa mladšieho pätnástich rokov, vypracuje „Správu o výsledku vyšetrovania 

kriminálneho deliktu dieťaťa“ a odošle ju orgánu starostlivosti o dieťa a orgánom Polície 

Českej republiky, príslušným podľa miesta bydliska dieťaťa [11,15]. 

 

10  Návrh preventívnych opatrení, typy projektov 
 prevencie kriminality mládeže a ochrana osôb               
 a majetku 

Rozvoj a podpora preventívnych programov v mestách a obciach zaťažených vysokou 

mierou trestnej činnosti a ďalšími sociálne rizikovými javmi (napr. nezamestnanosťou, 

vysokým počtom osôb dlhodobo závislých na dávkach sociálnej podpory, prítomnosťou 

sociálne vylúčených komunít, rozšírenie drog či prostitúcie apod.) patrí od roku 1996 medzi 

priority preventívnej politiky štátu. 

Hlavnými cieľmi programu sú znižovanie miery a závažnosti trestnej činnosti, 

zvyšovanie pocitu bezpečnosti občanov a ich aktívna účasť na obmedzovaní príčin 

kriminality, začleňovanie prevencie kriminality do generelov rozvoja obcí a integrácie Polície 

Českej republiky do preventívnych systémov, hlavne na miestnej úrovni. Je vhodné využívať 
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projekty všetkých oblastí prevencie kriminality tzn. sociálnej, situačnej, informovanie 

občanov o možnostiach ochrany pred trestnou činnosťou a posilňovanie právneho vedomia 

občanov. Pri vytváraní dielčích projektov je potrebné špecifikovať, ak ide o preventívnu 

aktivitu na primárnej, sekundárnej či terciárnej úrovni:  

- primárna prevencia je určená pre všetkých občanov (osveta, informácie, voľnočasové 

aktivity pre širokú verejnosť),  

- sekundárna prevencia je zameraná na rizikové skupiny osôb, u ktorých je zvýšená 

pravdepodobnosť, že sa stanú páchateľmi alebo obeťami trestnej činnosti, na sociálne 

patologické javy (napr. drogové a alkoholové závislosti, záškoláctvo, šikana, vandalizmus, 

rasové konflikty), na príčiny kriminogénnych situácií (dlhodobá nezamestnanosť, sociálna 

chudoba apod.) a na extrémne nepriaznivé životné prostredie (gheta, holobyty, 

zdevastované vybývané sídliská apod.).  

- terciárna prevencia je zacielená na kriminálne narušených jedincov a rizikové sociálne 

prostredie [13].   

 

10.1 Sociálna prevencia 

Sociálna prevencia predstavuje aktivity ovplyvňujúce proces socializácie a sociálnej 

integrácie jedinca a aktivity zamerané na zmenu nepriaznivých spoločenských                            

a ekonomických podmienok, ktoré sú považované za kľúčové príčiny páchánia trestnej 

činnosti.  

Široké spektrum projektov sociálnej prevencie možno rozčleniť podľa prevažujúcej povahy 

aktivít a zamerania na cieľové skupiny na:  

- športové aktivity (športové vybavenie, skate + in line areály, plácky, ihriská),  

- iné záujmové aktivity (klubové, technické, umelecké),  

- nízkoprahové zariadenie + streetwork,  

- poznávacie akcie, výchovné a terapeutické pobyty ,  

- krízové a poradenské zariadenie (azylové zariadenie, výchovné zariadenie) ,  

- špecifické projekty (projekty na zvyšovanie právneho vedomia, proti šikane, apod.),  

 

Športové aktivity 

 Cieľom projektov je ponúknuť možnosť aktívneho prežívania voľného času 

neorganizovaným deťom a mládežou a tiež dospelým záujemcom najmä v lokalitách 
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charakteristických nízkou úrovňou občianskej vybavenosti a nedostatkom príležitostí              

k športovému vyžitiu.  

Cieľovou skupinou športových voľnočasových aktivít sú:  

- široký okruh neorganizovaných „nudiacich sa“ detí a mládeže premarňujúcich voľný čas      

po uliciach a združujúcich sa do partii,  

- deti a mládež zo sociálne slabého a kriminálne rizikového prostredia (zdevastované 

sídliská apod.),  

- skupiny detí a mládeže sociálne patologickými javmi ohrozené alebo už zasiahnuté               

(s osobnou kriminálnou skúsenosťou, z výchovných ústavov, v starostlivosti sociálnych 

kurátorov, obete trestných činov, šikany, násilia apod.).  

 

Skate + in – line areály 

Z hľadiska početnosti realizovaných projektov skupiny športových aktivít ide v prvej 

rade o vybavení skate + in-line areálov prekážkami a o požičovne športového vybavenia.                    

V súčasnej dobe je už nedielnou súčasťou týchto projektov zaistenie sociálnej asistencie. 

Asistent má zároveň na starosti požičovňu športového vybavenia a ochranných pomôcok. 

Optimála je spolupráca akreditovaného streetworkera, minimálne je potrebné zaistiť aspoň 

nevtieravý dohľad vhodnej osoby (správca, školník).  

 

Školské ihriská sprístupňované verejnosťou 

Na projekty sprístupňujúce školské športovisko k využívaniu mládežou a deťmi                

v dobe mimo vyučovania sa vzťahujú niektoré podmienky a doporučenia formulované pre         

in-line a viacúčelové areály (hlučnosť provozu, ohraničenie, provozný rád, neprípustnosť 

komerčného využívania, požičovňa, trenérské vedenie).  

 

Športové plácky 

Do kategórie športových pláckov patria menšie medziblokové nebo sídlištné ihriská 

pre loptové hry (futbal, nohejbal), ihrisko na streetball a betonové stoly na stolný tenis. 



 

 

56 

Športové vybavenie + požičovne 

Ide o:  

- rôzne športové potreby (lopty, stany, karimatky, lyže, lode, siete, hokejky, posilovacie 

stroje, bycikle, rôzne chrániče, záchranné plávacie vesty apod.) poskytované subjektom 

organizujúcim voľnočasové aktivity pre vymedzenú cieľovú skupinu, 

- vybavenie požičovní pre skate + in line areály, tzn., o korčule, skate prkná, helmy                   

a chrániče všetkých druhov.  

 

Záujmové aktivity 

Projekty v kategórií „iné záujmové aktivity“ (okrem športových) majú za cieľ 

ponúknuť možnosť trávenia voľného času akceptovateľným, tvorivým spôsobom a tým 

znižovať bariéry, ktoré zabraňujú cieľovej skupine dosiahnutie sociálnych potrieb 

neprofesného uplatnenia sa, relaxácia a rekreácia. V praxi ide prevažne o klubové, technicky 

alebo umelecky zamerané aktivity ako sú maľovanie, modelovanie, keramika, spev, tanec, hra 

na hudobné nástroje (amatérske kapely), spoločenské hry, diskotéky, spoločenské zábavy 

apod. 

 

Nízkoprahové zariadenia, streetwork 

Hlavnými cieľmi projektov sú:  

- vytváraním podmienok pre zmysluplné, účelné a vhodné trávenie voľného času stiahnuť 

rizikové deti a mládež z ulice a odkloniť ich od nevhodného prostredia krčiem a herní, 

požívania alkoholu, fajčenia a experimentovania s drogami,  

- získanie osobného kontaktu a dôvery problémových jedincov pre možnosť sociálnej práce 

(prípadne aj intervencie) s nimi a ich motivovanie k zmysluplným záujmom a aktivitám,  

- vytváranie prostredia pre neformálne poradenstvo.  

Cieľovými skupinami sú: 

- deti a mládež nemajúce vyhradené záujmy, bez pozitívnych vzorov v rodine ani blízkom 

okolí. Inklinujú k experimentom s rizikom (alkohol, drogy, drobná kriminalita). Nedokážu 

štruktúrovať svoj voľný čas, majú často výchovné a prospechové problémy v škole, 

vzťahové problémy s „dospelými“ (rodičmi, učiteľmi apod.) aj s vrstovníkmi. Často sa 

organizujú do partií s nežiadúcimi prejavmi záškoláctva, vandalizmu, sprejerstva, šikany, 

- deti a mládež zo znevýhodneného sociálne slabého a kriminálne rizikového prostredia 
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- rizikové deti a mládež vyhľadané a kontaktované terénnymi sociálnymi                 

pracovníkmi - streetworkermi. Nízkoprahovosť klubov možno definovať ako otvorenie sa 

a pomoc širokému spektru mládeže s rôznymi špecifickými problémami bez toho, aby 

návštevníci boli k týmto zariadeniam nejakým spôsobom viazani, bez toho aby museli 

prekonávať bariéru „nároku“ na aktivitu, schopnosti, výkon alebo pravidelnosť návštev. 

Záujmová činnosť klubovní je vo väčšine realizovaných projektov prepojená so 

sociálnou prácou terénneho sociálneho pracovníka, s poradenstvom, vzdelávacou činnosťou    

a v prípade potreby s prvou krízovou pomocou. Na priebežnú prácu s klientami spravidla 

nadväzujú sociálne rehabilitačné pobyty zamerané na najčastejšie problémy, ktoré si oni sami 

na základe ankiet zvolia.  

 

Poznávacie akcie, výchovné a terapeutické pobyty 

Ide o široké spektrum projektov pre rôzne cieľové skupiny od jednoduchých výletov 

za poznaním alebo za účelom návštevy kultúrnych a spoločenských udalostí cez víkendové 

výjazdy do prírody až po špecializované dlhotrvajúce odborne vedené terapeutické pobyty.  

Z hľadiska doby trvania rozlišujeme pobyt na:  

Jednorázové akcie – výlety za mesto, do prírody, za historickými pamiatkami, na 

rôzne kultúrne vystúpenia, hudobné produkcie, jednodenné športové programy alebo súťaže 

apod. Výlety usporadúvajú často základní a špeciálne školy, azylové domy pre matky s deťmi 

alebo občianské združenia pre cieľovú skupinu detí zo sociálne handicapovaných                     

a dysfunkčných rodín a zo znevýhodneného prostredia.  

Krátkodobé pobyty - tento typ projektu vo väčšine prípadov buď obohacuje pravidelnú 

klubovú činnosť alebo je jej štandardnou súčasťou. Ide o víkendové alebo maximálne 

týždenné výlety, turistiku, poznávanie prírodných a kultúrnych pamiatok.  

Dlhodobé pobyty - za dlhodobý pobyt možno považovať usporadúvanie akcií, ktoré 

trvajú minimálne jeden týždeň a sú s rozličnou náplňou pripravované pre rôzne cieľové 

skupiny. Sú to klasické letné tábory, zimné lyžiarske výcviky, putovní tábory (vodácke) 

apod., ktoré sú často vyvrcholením celoroční pravidelné klubové činnosti. 

 

Krízové a azylové zariadenia 

Projekty krízových a azylových zariadení prevážne príslušia do kategórie sekundárnej 

prevencie. Poskytujú špecifické programy a služby zamerané na problematické sociálne či 

psychosociálne javy. 
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Základné typy týchto zariadení sú najmä: 

- nocľahárne pre bezdomovcov,  

- azylové bývanie pre osoby bez prístrešia (napr. pre navrátilcov z výkonu trestu),  

- azylové bývanie pre matky s deťmi v tiesni,  

- krízové lôžka pre deti a mládež a chránené bývanie,  

- domy na pol cesty (pre mladých ľudí spravidla do veku 26 rokov opúšťajúcich zariadenie 

pre výkon ústavnej alebo ochrannej výchovy).  

Hlavným zmyslom zariadení pre azylové bývanie a domy na pol cesty nemá byť len prosté 

poskytnutie prístrešia a základných životných potrieb, ale tiež aplikácia takých metód 

sociálnej práce a terapie, ktoré motivujú klientov k zlepšeniu ich situácie, uľahčujú adaptáciu 

pri začleňovaní do bežného života a znižujú tak riziko ich sociálneho či psychického zlyhania. 

 

Pomoc obetiam trestných činov  

Možnosti vyhľadania pomoci obetiam trestnej činnosti sú v súčasnosti stále 

obmedzené. Štruktúrovaný komplex služieb poskytujú na miestnej úrovni len niektoré 

neštátne neziskové a cirkevné organizácie, na republikovej úrovni je to predovšetkým sieť 

poradní Bieleho kruhu bezpečia v mestách Praha, Brno, Ostrava, Plzeň, Olomouc, Pardubice. 

Poradne Bieleho kruhu bezpečia ponúkajú psychologické a právne poradenstvo aj priamu 

pomoc pri sprostredkovaní kontaktov, doprovodu ku konaniu, vybavovaní dávok, pri 

vyhľadaní náhradného ubytovania apod. Špecifickou cieľovou skupinou sú obete a svedkovia 

domáceho násilia.  

 

Špecifické projekty 

Zvyšovanie právneho vedomia a projekty zamerané proti šikane  

Na úrovni primárnej prevencie je realizovaných množstvo projektov, ktorých cieľom je 

predávanie informácií z oblasti právneho vedomia a vštepovanie spoločenských noriem 

deťom a mladistvým všetkých vekových kategórií. Existuje široké spektrum spôsobov             

a foriem, ktorými je tohto cieľa dosahované: okrem predmetov v rámci vyučovania ide           

o prednášky, besedy a edukačné cykly ako je napríklad projekt „Učíme sa s políciou“, alebo 

dnes už všeobecne známy a v celej republike štandardne realizovaný projekt „Ajaxov 

zápisník“, rôzne informačné materiály (publikácie, skladačky, samolepky, letáky, plagáty), 

tematicky zamerané výtvarné či literárne súťaže apod.  
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Systém včasnej intervencie 

Špecifickým medzirezortným projektom zameraným na prácu s rizikovými, 

delikventnými a ohrozenými deťmi je projekt „Systém včasnej intervencie“. Cieľom projektu 

je rýchla, adekvátna a účinná pomoc deťom a mladistvým, ktorí sa dostávajú do konfliktu              

so zákonmi. Projekt je založený na troch pilieroch. Prvým z nich je vytvorenie metodickej 

spolupráce a koordinácie činnosti medzi inštitucionalizovanými účastníkmi (Polícia Českej 

republiky, justičné orgány, školy, zdravotnícke zariadenia apod.), čo umožňuje efektívne 

pracovať s klientom, jeho rodinou a prostredím kde žije. Druhým pilierom je vytvorenie 

jednotného informačného prostredia, ktoré zjednodušuje administratívu. Tretím pilierom sú 

konkrétne praktické opatrenia, ktoré tvoria samotný proces nápravy delikventa. Sem patria 

probačné resocializačné programy, všetky ďalšie podporné, resocializačné, socializačné 

programy a tiež projekty pre prácu s problémovými deťmi a mládežou, vrátane 

špecializovaných protidrogových programov. Vyhľadávanie včasnej intervencie sa javí 

v súčastnosti ako potrebný a možno najvhodnejší postup obmedzovania prekriminality deti 

a kriminality mladistvých. 

 

Junior Fan Kluby – prevencia diváckeho násilia 

Cieľom projektov Junior Fan Klubov je ovplyvňovať správanie najmladších fanúšikov 

tak, aby bolo spoločensky akceptovateľné, pôsobiť na vytváranie ich hodnotového rebríčka     

a v rámci možností ich vychovávať k pozitívnemu diváctvu. Princíp projektu spočívá             

v zriadení klubovne pre detských fanúšikov, ktorá slúži ako centrum využívania voľného času 

aj ako administratívne zázemie vznikajúceho záujmového združenia. Medzi klubové výhody 

patrí možnosť užívať klubovňu, styk s hráčmi, prístup (obmedzený) do zázemia futbalu, 

vstupenky zadarmo alebo len za symbolické vstupné, vlastný „chránený“ priestor v hľadisku. 

Očakávané prínosy: realizácie projektu alebo jeho variant podľa naznačeného vzoru by mala 

priniesť už v priebehu niekoľkých rokov prospech predovšetkým futbalovým klubom. 

Vytvorením nového zoskupení mladých fanúšikov na princípoch pozitívneho vzťahu ku klubu  

a pozitívneho diváctva, by malo prispieť k väčšej sociálnej izolácií „hooligans“ - iniciátorov 

násilností a k zlepšovaniu atmosféry na štadiónoch. Vo vzdialenejšom časovom horizonte 

potom   k vytvoreniu novej generácie stálych fanúšikov [13,25].   
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10.2 Situačná prevencia 

Situačná prevencia stavia na skúsenosti, že určité druhy kriminality sa objavujú           

v určitej dobe, na určitých miestach a za určitých okolností. Najefektívnejšie pôsobí pri 

obmedzovaní majetkovej trestnej činnosti tým, že minimalizuje kriminogénne podmienky 

prostredníctvom klasickej, technickej, fyzickej a režimovej ochrany.  

- Klasická ochrana - mechanické zábranné prostriedky (napr. rôzne bezpečnostné 

uzamykacie systémy, zabezpečovacie systémy dverí, bezpečnostné fólie, schránky,                   

mreže, trezory apod.),  

- technická ochrana - elektrická zabezpečovacia a požiarna signalizácia, uzavreté 

televízne okruhy, mestské kamerové dohliadajúce systémy, pult centralizovanej ochrany, 

perimetria, kontrolné systémy selektívneho vstupu, ochrana dat a informácií, špeciálna 

technika,  

- fyzická ochrana objektov - je vykonávaná políciou, armádou, strážnymi                     

a zamestnancami súkromných bezpečnostných služieb,  

- režimová ochrana - zahŕňa administratívne organizačné opatrenia komplexného 

charakteru. 

Najčastejšími projektami situačnej prevencie sú zabezpečovanie bytov, rodinných 

domov, chát a ďalších súkromných i verejných objektov proti vlámaní, napájaní objektov 

miest a obcí na pulty centralizovanej ochrany, osvetlenie frekventovaných    a nepriehľadných 

miest, inštalácia mestských kamerových dohliadajúcich systémov, prepojovanie pracovísk 

mestskej polície s Políciou Českej republiky, prepojovanie zložiek integrovaného 

záchranného systému apod. Okrem ochrany verejných i súkromných objektov sú realizované   

i projekty, ktoré ponúkajú rôznym cieľovým skupinám občanov tiež sortiment prostriedkov 

individuálnej ochrany (rôzne alarmy, paralyzéry, spreje apod.) a návody v akých situáciách     

a akým spôsobom je vhodné tieto prostriedky využiť. 

 

Mestské kamerové dohliadajúce systémy  

Z pohľadu prevencie kriminality viac-menej naďalej ostáva základnou 

charakteristikou mestských kamerových dohladajúcich systémov vytváraní bezpečných zón    

v exponovaných lokalitách, kde slúži k dohľadu na dodržiavanie verejného poriadku               

a zvyšujú tak pocit bezpečia občanov.  
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Kamery sa inštalujú v mestách s vysokou koncentráciou obyvateľov a návštevníkov, 

do miest, v ktorých je dlhodobo registrovaný vysoký počet trestných činov tzv. pouličnej 

kriminality a priestupkov proti majetku a verejnému poriadku. Ide najmä o nádražia, veľké 

parkoviská, obchodné zóny, námestia a o ďalšie miesta, kde sú sústredené kultúrne, komerčné 

a spoločenské inštitúcie a dopravné uzly. Kamerový systém tvorený sieťou stacionárnych 

kamerových bodov môže byť doplnený tzv. mobilnými kamerami, ktoré sú osadzované do 

pripravených pozícií podľa momentálnej potreby. Pri stanovovaní miest vhodných pre 

monitoring je potrebné vychádzať z doporučení Polície Českej republiky.  

Projekty  mestských kamerových dohliadajúcich systémov patria medzi najzložitejšie 

a finančne najnáročnejšie preventívne projekty. Projekty zriaďovania, rozširovania                  

a prepojovania mestských kamerových dohliadajúcich systémov medzi mestskými políciami   

a Políciou Českej republiky boli s pomocou štátnej účelovej dotácie programu Partnerstva 

realizované takmer vo všetkých väčších mestách (s počtom obyvateľov nad. 10. tis.) 

zapojených do niektorých z týchto programov. Len v roku 2007 bolo v 59 mestách 

podporených 63 projektov mestských kamerových dohliadajúcich systémov celkovou 

čiastkou prevyšujúcou 39 mil. Kč. 

 

Pult centralizovanej ochrany 

Pulty centralizovanej ochrany sú technické zariadenia patriace medzi systémy               

s diaľkovou signalizáciou. Pulty centralizovanej ochrany umožňujú pomocou liniek jednotnej 

telekomunikačnej (telefónnej linky) alebo rádiovej siete prenos a vyhodnotenie signalizácie    

v prípadoch narušenia elektronicky zabezpečených objektov mesta alebo obce (školy, 

nemocnice, úrady, kultúrne budovy apod.). Skúsenosti ukazujú, že pulty centralizovanej 

ochrany výrazne znižujú počet vlámaní a zvyšujú úspešnosť dopadnutia páchateľa. Systém 

pultov centralizovanej ochrany je najvyššou možnou integráciou jednotlivých prvkov              

a zariadení zabezpečovacej techniky, ktorá spĺňa nároky na komplexný systémový prístup       

k ochrane majetku a osôb v konkrétnom objekte. 

 

Signál v tiesni 

Princíp signálu v tiesni spočíva v tom, že pred telefónny prístroj osoby pripojenej        

k systému je zapojený špeciálny prístroj, ktorý je ovládaný miniatúrnym diaľkovým 

ovládačom. Stlačením tlačidla diaľkového ovládania, ktoré nosí užívateľ stále pri sebe, je na 



 

 

62 

vzdialenosť 30 až 50 m prístroj aktivovaný a automaticky sa spojí s operačným strediskom 

mestskej polície. 

 Po prijatí tiesňového signálu sa operačné stredisko spojí s dispečingom Rýchlej 

záchrannej služby a zaistí vyslanie vozidla s lekárom na adresu osoby, ktorá signalizovala 

ohrozenie života. Dôvodom k vydaniu signálu môže byť okrem zdravotných problémov tiež 

skutočnosť, že sa osoba dostane do nebezpečia ohrozenia svojho zdravia, života alebo 

majetku v prípadoch vlámania alebo podvodného vniknutia do bytu, krádeže apod.  

Po technickej stránke sa systém „Signál v tiesni“ pozostáva z nasledujúcich častí: 

základným článkom je komplexný pult centralizovanej ochrany, ďalej je to telefónny hlásič, 

nástavba pre bezdrátovú komunikáciu, GSM modul 400 Mhz a komunikačná trasa (väčšinou 

telefónna sieť). Do systému náleží ešte tiež trezor na uloženie schránok na kľúče od obydlia, 

dobrovoľne poskytnuté prihlásenými osobami. Z hodnotenia projektu „Signál v tiesni“ 

vyplýva, že prináša jeho užívateľom, chorým a osamelým seniorom väčší pocit bezpečia. 

 

Inštalácia bezpečnostných stojanov na bycikle (uzamykateľné reťaze) 

Bezpečnostné stojany umožňujú uzamknutie bycikla za rám pevnej konzole pomocou 

odolného uzáveru, ktorý je priamo súčasťou stojanu. Toto riešenie prakticky znemožňuje 

krádež odstaveného bycikla. Stojany sú voľne prístupné a môže ich využívať každý, kto si 

zaobstará zámok. K zámku je ponúkaný aj jednoduchý držiak k upevneniu na bycikel.            

V niektorých mestách sú na vhodných miestach k dispozícií zámky k zapožičaniu 

(informačné kancelárie, recepcie úradov). 

 

Osvetlenie rizikových miest 

Cieľom projektu je sprehľadniť (osvetliť) problémový priestor, pôsobiť preventívne    

a odradiť potenciálneho páchateľa od protiprávnej činnosti na osobách alebo na majetku. 

Okrem základného účelu odradenia páchateľa, pôsobí výrazne na psychiku občanov, ktorí sa 

v osvetlených priestoroch cítia bezpečnejšie. Osvetlenie súčastne zvyšuje pravdepodobnosť, 

že protiprávny akt nebude dokonaný, páchateľ bude vyrušený alebo zaistený políciou. 

Inštalované môže byť verejné osvetlenie doplnené nerozbitnými krytmi v prevedení 

antivandal napr. pouličné svetelné zdroje v prevedeniu antivandal na osvetlenie podchodov, 

nepriehľadných zákutí, nádraží, parkovísk, obchodných, športových a kultúrnych zón. 
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Oplotenie rizikových miest 

Cieľom projektu je zaistenie ochrany majetku, prípadne zvýšenie bezpečnosti osôb     

v účelovo vymedzených priestoroch. Oplotenie patrí medzi jednoduché efektívne prostriedky 

situačnej prevencie, ktoré účinne zabraňujú predovšetkým majetkovej trestnej činnosti, 

vandalizmu apod. alebo aspoň maximálne sťažujú vniknutie potencionálnych páchateľov 

trestnej činnosti do záujmových zón. Záujmovými zónami sú napr. parkoviská (krádeže áut, 

vecí z áut a súčastí vozidiel) a prístupové cesty k majetku vo vlastníctve obce (napr. školy, 

divadlá, múzeá, knižnice, kultúrne a športové areály). Oplotenie musí spĺňať certifikačné 

kritéria kladené na mechanické zábranné prostriedky. 

 

Bezpečnosť v doprave 

Cieľom projektu je prispieť k zvýšeniu bezpečia občanov, najmä detí a seniorov. 

Medzi účinné prostriedky patria napr. komplexne ošetrené prechody pre chodcov 

(zvýrazňujúce nástreky na vozovke), luminiscenčné alebo fluoreskujúce farbou + nástreky 

„3D“, priečne prahy (spomalenie), zvýraznenie dopravných značiek fluorescenčným 

podkladom, nasvietenie prechodov pre chodcov, vrátane UV svetla, makety policajtov, 

merače rýchlosti : informatívne, ktoré ukazujú okamžitú rýchlosť, prípadne upozorňujú 

vodiča, že prekročil určenú rýchlosť, bez ďalšieho možného výstupu pre vyhodnocovanie, 

štatistické spracovanie; informatívne s vyhodnotením, ktoré s pomocou zabudovaných 

modulov vedľa informovania vodičov o rýchlosti sledujú intenzitu dopravy, prejazd vozidiel   

v čase, prekračovanie rýchlosti, histogramy, klasifikácie vozidiel apod. [13,25]. 

 

10.3 Informovanie občanov 

Projekty tejto oblasti sú zamerané na sprostredkovanie informácií o nebezpečiach 

ohrození rôznymi formami trestnej činnosti a o možnostiach a spôsoboch ochrany pred ňou.  

 Cieľom projektov je zvyšovanie informovanosti obyvateľov a motivácie k aktívnemu 

prístupu pre zaisťovanie vlastnej bezpečnosti a ochrane majetku. 

Typy projektov  

a) z hľadiska spôsobu, aký je použitý pre prenos zdeľovaných informácií:  

média (tlač, audio, video, internet)  

- pravidelné články v miestnych novinách,  

- príprava , tlač a distribúcia publikácií, brožúr, letákov, skladačiek, samolepiek,  
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- informovanie občanov v miestnych a obecných rozhlasových staniciach ,  

- vysielanie v celoštátnych a regionálnych verejnoprávnych i súkromných rozhlasových      

a TV staniciach,  

- premietanie videokaziet a DVD na vhodných verejných miestach,  

- tematicky zamerané www stránky, odborná pojednania, internetové diskusie,  

akcie pre verejnosť:  

- besedy na školách, v detských domovoch, azylových zariadeniach, kluboch a domovoch 

pre seniorov,  

- detské dni, dni s políciou, poradenské dni, tematicky zamerané regionálne i celoštátne 

akcie (výstavy, predvádzacie akcie apod.),  

zariadenie pre verejnosť:  

- schránky dôvery, vývesné skrinky,  

- poradenské miestnosti Preventívno informačných skupín Polície Českej republiky             

a mestských polícií s ponukou servisných služieb a s ukážkami možností technického 

zabezpečenia,  

- mobilné poradenské zariadenia Polície  Českej republiky a mestskej polície,  

- múzeum Polície Českej republiky (expozície, programy, výstavy, predstavenia, projekty),  

vonkajšie prostriedky k informovaniu občanov:  

- varovné nápisy, cedule, značky, panely, plagáty, bilboardy, citylighty,  

kampane:  

- cielené, sústredené pôsobenie na širokú verejnosť alebo na cieľovú skupinu ľudí (využitie 

všetkých dostupných médií a ďalších nástrojov),  

b) z hľadiska cieľových skupín príjemcov informácií:  

- široká verejnosť,  

- špecifikované skupiny potencionálnych i faktických obetí trestnej činnosti. Podľa 

policajných štatistík patria vedľa detí, žien, chorých a postihnutých spoluobčanov             

k najohrozenejším skupinám seniori, a to hlavne ako obeti podvodného konania, 

majetkovej a násilnej trestnej činnosti (vrátane domáceho násilia) a tiež ako obeti 

dopravných nehôd.  

Realizátori projektov z oblasti informovania občanov bývajú prevážne samosprávne 

orgány (mestské/obecné úrady, mestská/obecná polícia) alebo Polícia Českej republiky,          

v niektorých prípadoch to však môžu byť i neštátne neziskové, cirkevné alebo i iné 

špecializované organizácie [13,25]. 
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11  Záver 
Súčasný stav, vývoj a dynamika kriminality objektívne zvýrazňuje dôležitosť 

prevencie kriminality a jej uskutočňovania v praxi. Činnosť všetkých orgánov v boji proti 

kriminalite smeruje k spoločnému cieľu – stabilizovať, postupne znižovať kriminalitu, 

poskytovať efektívnu ochranu, najmä životu, zdraviu, osobnostným právam a majetku. 

Kriminalita je charakteristická mnohopočetnosťou faktorov, foriem a druhov trestnej činnosti. 

Efektivita v boji proti kriminalite vyžaduje komplexný prístup riešenia zameraný na príčiny 

páchania trestnej činnosti. Je potrebné vytvoriť dialóg s mladými ľuďmi, vedieť im načúvať, 

prizývať ich do rozhodovania o veciach, ktoré ich ťažia, akceptovať ich a zaobchádzať s nimi 

ako s partnermi. Výchovu a vývoj mládeže totiž nemôžeme nechať bez povšimnutia 

a potrebného ovplyvňovania, usmerňovania mladých ľudí, čo sa odrazí v ich neskoršom 

správaní. Treba venovať pozornosť výchove mládeže včas, nakoľko už neskoršia náprava 

býva často málo účinná. Preto som sa rozhodla zamerať sa na objasnenie a rozšírenie 

problematiky kriminality mládeže.  

Cieľom bakalárskej práce bolo popísať a analyzovať kriminologické aspekty násilných 

a majetkových trestných činov mládeže, zistiť príčiny a dopad tohto správania na ochranu 

osôb a majetku a navrhnúť preventívne opatrenia vedúce k ochrane osôb a majetku pred 

násilnou a majetkovou trestnou činnosťou mládeže.  

V bakalárskej práci som sa zaoberala základnými pojmami a právnymi predpismi, 

ktoré súvisia s kriminológiou a kontrolou kriminality mládeže. Rovnako som sa venovala aj 

štatistickým údajom o rozložení a rôznych druhoch kriminality vrátane ich prevencie 

a vytvorila tak celkový obraz kriminality na území Českej republiky. Osobitnú časť 

bakalárskej práce som venovala kriminalite páchanej mládežou, rozborom dopadov 

jednotlivých druhov kriminality páchaných mládežou na ochranu osôb a majetku, príčinám 

vzniku delikventného správania mládež a metodike vyšetrovania týchto trestných činov.  

Z môjho stanoviska by som kládla dôraz na prevenciu kriminality, ktorá úzko súvisí     

s ochranou osôb a majetku a preto som sa v záverečnej časti zamerala na návrhy 

preventívnych opatrení a typy projektov prevencie sociálnej (športové, záujmové aktivity, 

špecifické projekty) a situačnej (kamery, stojany, osvetlenie, oplotenie apod.) a informovanie 

občanov vedúce k zníženiu dopadu násilnej a majetkovej trestnej činnosti mládeže na ochranu 

osôb a majetku. Nemenej dôležité je vyčlenenie finančných prostriedkov pre rôzne aktivity 

mládeže a projekty, ktorých cieľom je predávanie informácií  z oblasti právneho vedomia        
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a vštepovanie spoločenských noriem deťom a mladistvým všetkých vekových kategórií. 

Podporovať získavanie sociálnych a profesionálnych zručností v rámci programov, zapájať 

rodičov, políciu, pedagógov, zástupcov miestnych obyvateľov a miestnych členov správnej 

rady do riadenia skôl, poskytovať mladým ľuďom usmernenie, psychologickú podporu 

a výchovné poradenstvo. 

Súčastný neutešený stav kriminality mládeže potrebuje aj celkové koncepčné 

a systémové zmeny. Cieľom návrhu zákona o súdnictve je dať priestor pre individuálnu 

terciárnu prevenciu protiprávnej činnosti mladistvých, mladých dospelých i deti do 15 rokov 

a rodičov, a to: ukladaním primeraných opatrení (výchovných, liečebných, resp. trestných), 

stimuláciou k prevzatiu väčšej osobnej zodpovednosti za spáchaný čin a nápravu následkov, 

položením dôrazu na riešenie problémov ďalších zúčastnených osôb (predovšetkým obetí).  

Aktuálnym problémom pri riešení kriminality mladej generácie je náhodilá 

a nesystémová spolupráca zainteresovaných inštitúcií. Jednou z prioritných úloh je preto 

poskytovanie pomoci kriminalitou ohrozeným deťom čo najskôr a so vzájomnou súčinnosťou 

všetkých zainteresovaných subjektov. Programy, ktoré overujú včasnú a súčinnostnú 

intervenciu v našich podmienkach, predovšetkým Centrum včasnej intervencie, sa ukazujú 

ako reálne. 
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